Postup pri tvorbe zoznamu
Zoznam vlastníkov a ich vlastnených podielov v Pozemkovom spoločenstve urbáru
a pasienkov Horná Lehota bol vytvorený z údajov vedených Správou katastra v Dolnom
Kubíne na listoch vlastníctva (LV) č. 621, 722, 33, 545, 730 v k.ú. Horná Lehota,
ktoré dodali členovia výboru. Zoznam nerieši spôsob nadobudnutia vlastnených podielov ani
správnosť výšky jednotlivých podielov zapísaných na vyššie spomenutých LV.
Nezrovnalosti v mene, adrese a dátume narodenia pri niektorých vlastníkoch boli v zozname
opravené po konzultácii s členmi výboru..
Výška hlasov bola vypočítavaná pre urbársku časť, pre pasienkovú časť a pre celé
spoločenstvo dokopy.
Urbárska časť
Pre 1 hlas bol stanovený vlastnený podiel vo výške 60/17400 (60:17400 = 0,003448276),
na ktorý pripadá výmera 4388,131 m2.
Celkový počet hlasov v urbárskej časti je teda 290 (17400:60=290).
Urbársky majetok má výmeru 127,2558 m2 a toho času je zapísaný na LV 621 a LV 722.
Slovenský pozemkový fond nezastupuje žiadne podiely, nakoľko sú všetci vlastníci známi.
Pasienková časť
Pre 1 hlas bol stanovený vlastnený podiel vo výške 120/17520 (120:17520 = 0,006849315),
na ktorý pripadá výmera 6218,062 m2.
Celkový počet hlasov v pasienkovej časti je teda 146 (17520:120=146).
Pasienkový majetok má výmeru 90,7837 m2 a toho času je zapísaný na LV 33, LV 545
a LV 730.
Slovenský pozemkový fond zastupuje podiely vo výške 4,136 hlasu (= 25718 m2 = 2,5718
ha), keďže LV 730 nie je uzavretý na 100% ale iba 92,79%. Tento rozdiel tvoria neznámi
vlastníci, ktorých zastupuje tohto času SPF.
Pozemkové spoločenstvo urbáru a pasienkov Horná Lehota (urbárska časť
+ pasienková časť)
Z dôvodov, že niektorí členovia spoločenstva vlastnia podiel iba v urbárskej časti, niektorí len
v pasienkovej časti, niektorí zas v obidvoch častiach, a tiež, že podiel pripadajúci na 1hlas
je iný v urbárskej časti a iný v pasienkovej časti ako aj výmera pripadajúca jeden hlas, vznikla
potreba zistiť výšku hlasov jednotlivých členov spoločenstva v spoločenstve ako celku.
Pre 1 hlas v celom spoločenstve bola vybraná výmera 4388,131 m2, ktorá pripadá na 1 hlas
v urbárskej časti.
Následne boli vlastnené podiely (zlomky) z jednotlivých listov vlastníctva prepočítané
na desatinné číslo a týmto číslom bola prenásobená celková výmera parciel zapísaných na
danom LV, čím bola dosiahnutá vlastnená výmera konkrétneho vlastníka pripadajúca na ním
vlastnený podiel na danom LV. Vlastnené výmery členov spoločenstva z jednotlivých LV boli
potom spočítané dokopy, čím vznikla celková vlastnená výmera daného člena v celom
spoločenstve. Celková vlastnená výmera v spoločenstve každého člena bola následne
predelená výmerou pripadajúcou na 1 hlas t.j. 4388,131 m2. Výška hlasu bola zaokrúhlená
na dve desatinné miesta. Takto vznikli výšky hlasov jednotlivý členov spoločenstva
v Pozemkovom spoločenstve urbáru a pasienkov Horná Lehota.
Celková výmera Pozemkového spoločenstva urbáru a pasienkov Horná Lehota
je 218,0395 ha. Celkový počet hlasov v spoločenstve je 496,885 (2180395 m2 : 4388,131 m2).
SPF má v celom spoločenstve 5,865 hlasu.
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