Zápisnica č. 1 /2018
z valného zhromaždenia pozemkového spoloč€nstva
v kuInimom dome v Uníne,

URBARNIcI, konaného dna

27. mája 2018

Nakol'ko v pliinovanom čase a to o l4:00 hodine začatia valného zhromaždenia nebola pritomná
nadpolovičná v?řšina čIenov § platnými hlasmi, bol v zmysle stanov posunuq/ z-ačiatok o pol hodinu
a §tým, že zhíomždenie §a uskutoční, Valné zhromaždenie sa uskutočnilo teda v náhradnom termíne
v ten istý deň o l4i30 hodine,

l.

2.

Otvorenie.
O1vorenie.

volba predsedajúcého, pracovného preds€dníctva, návrhovej komisie, mandátovej komisie,
skrutátorov, zapisovatcl'a a overovalelbv ápisnic€.

Kontrola plnenia uznesenia z posledneho valného zromaždenia.
4. Správa predsedu pozemkového spoločenstva o činnosti za rok 20l7.
5. Správa pokladníka o finančnom hospodáreni, návrh rozpočtu na rok 2018, schválenie ročnej
užvierky a návrh rozdelenia zisku,
6. Správa predsedu dozornej rady.
7. Plrin činnosti na rok 20l8
8. Nár.rh pravidielpre výplatu dividendov,

9,
l

Diskusia.

0. Uznesenie.

II.

aýeí.

l, Otvorenie:
Po posunutí začiatku valného zhromaždenia vystúpil Ján Šiška"privítal prítomných a oboznámil
d alšim progmmom, valné zhromaždenje schválilo program a riadilo §a dalej schválenýrn

ich s

programom

2, Vol'ba predsedajúceho, pracovného predsednictva, návrhovej komisie,
mandátovej komisie, skrutátoroů zapisovatel'á a overovatel'ov zápisnice,

.
.
.
.

Za predsedajúceho bol navrhnutý Ján Šiška.do pracovného predsednicNai Palkovič Ján,
RsDr Mafu§chovič Ladislav, Flarník lvan, Vávrovič Pavol ml,, Pecha Milan.
Do mandátovej komisie boli navrhnutý Štetina Pavol, vávřovič Pavol st., Pecha Pavol,
Do návrhovej komi§ie RsDr Matuschovič Ladis|av, MíšanýPeter, Bc. Šiškalvan.
Za skruátorov boli navrhnurý ŠtetinaPavol, Vávrovič Pavol st., P€cha Pavol, Bc. Šiška

.
.

Za zapisovatel'a bol navrhnutý Pavol Vávrovič ml.,
ZA overcýatel'oy zápisnice bo]i na!Ťhnutý Jiin Kremp4 Peter Míšaný,

Ivan, Pecha Ján.

všetci navrhnuti členovia boli jednohlasne zvoleni.
Predseda mandátovej komisie p. Štetina Pavol informovat valné zhromaždenie, že va]né
áromaždenie sa zúčastnili členovia s 348 platnými hlasmi, čo je 45,13olo z celkového počtu hlasov.
Dalej konštatoval, že na valnom zhromždenínieje píítomnýZástupca sPF, Nakolko ale schválený
prograrn neobsahuje body, pri |.1or,ich by bola prítomnosť ástupcov sPF zo ákona nutná, je toto
valné zhromžd€nie v zmysle §tanov uznlišania schopné nadpolovičnou váčšinou hlasov pritomných

členov.

3,

Kontrola plnenia uznesenia z posledneho valného zromaždenia:
Kontrolu uznesenia z posledného valného zhromždenia !rykonal RsDr Matuschovič Ladislav,
Konštatoval nás|edovné:

l.

odpredať

v}ťařnú drevnú hmofu

po

ťažbeúloha splnená.

2, §konať vymeranie ús€kov a lylosovanie na spracovanie dreva - úloha splnená.
3. Ukízaťjednotlivéú§eky podl'a vylosovaných čísielčlenom _ úloha splnená,
4. Po spracovani palivového dreva členmi vykonat' kontíolu úsekov, oceniť spracované drevo,
skontrolovať platby a \rystaviť povolenie k vývozu - úloha splnená.

5, Pokladníkovia Iy'boru spoločenstva pripraviť \.ýplafu dividend - úloha splnená.
ó. V)Ávoriť na lntemete Webové shinky informujúc€ členov o chode §poločenstva
splnená.

- úloha

4, Správa predsedu pozemkového spoločenstva o činnosti za rok 2017.
Správu o činnosti predložil predseda J|án Šiška.Informoval prítomných o činnosti yýboíu od
posledného valného áromaždenia. Nakolko v roku 20l7 skončilo decénium bolo treba dot'žiťcca
482,3 m ktore v priebehu roka našli svojich majiterov, Informoval tákiež že v priebehu roka sa nlím
nelyhla vetemá smršť, ktoíá nám spósobila škody, kíore boli začiatkom roka odstmnené a následne
predané, prevažne sajednalo o menej kvalitné drevo v objeme cca 96m.
oprávnený dodávaťeť zo Zvolena nám \rypmcoval Lesohospodárslcý plán na dal'šie decénium,
ktorý je momentii|ne zaslaný na schváleniena krajskému lesnému úradu v Tmave,
Boli preznačenéúseky v lese, na ktorých sa bude v tomto roku \rykonávat' samovýroba dreva
podielnikmi po kalamite a za úče|om}yči§tenia lesa. Losovanie úsekov pre rok 2018 prebehne po
dn€šnom valnom zhromždený,
Výbor pozemkového spo|očenstva zvoláva pred§eda a schádza sa podl'a poheby.
Na informovanie členov spoločenstva bola zriadená Webová šránka pozemkového spoločenstva
pod stninkou obecného úradu Unín,
Predseda , podielnikov oboznámil so ámelom samozalenovania a obnovy lesa po dohode a
konzultácii s lesným dozorom najdú najvhodnejšiu lokalitu k oploteniu a počatiu samovolnej obnoly
lesa,

Správa pokladníka o íinančnomhospodárení, návrh rozpočtu na rok 2018,
schválenie ročnej uávierky a návrh rozdelenia zisku.
5,

Správu o finančnom hospodárení predložil pokladník p, Ján Palkovič, Konštatoval, že v roku 2017
pozemkové spoIočenstvo dosiahlo zisk a k 3 l , l 2. 20 l 7 stav finančných prostriedkov činíl 95 8 ,84
€, Finančnéprostriedky sú uloženév peňsžných ústavoch a v hotovosti. spíáva o finančnom
hospodáreníje v plnom znení uložená u predsedu pozemkového spolďenstva.
Záťoveň predložil návrh rozpočtu na rok 2018, v ktoíom konštatoval že ak nepíídek n€jakým
nepíedvidaným skutočnostiam mal by
i v roku 2018 rokom miem€ zisko\^ým a stav finančných
prostriedkov umožnuje q?latiť div;dendu členom pozemkového spoločenstva v čiastke 0,10€ za
každých I0m majelkového podielu.
Dalei predložil finančnÝ Dlán na rok 2018:
daň z nehnutel'nosti 9l9,1ó€
pletivo - 1000€
cestovné - 600€
spotrebný material a poplatky 480,84€
1

bl

.
.
.
.

6, Správa predsedu dozornej rady.
Za dozomú radu vystúpil p. lvan Flarnft. Konštatoval že neboli zistené žiadne nedostatky pri
dodžiavaní lesohospodirrskeho plánu. Bola vykonaná kontrola pokladne, kde nebolo zistené

porušenie platných predpisov, Pokladník vedie podvojné účtovnícwoa povinnosti lyptývajúce mu
zoZíkona§iplní. Konštatoval, že stav finančných prostriedkov umožnuj e lyplatiť dividendy a čiastke
navrhnutej pokladnikom.

7,

Plán činnosti na rok 2018
vykonať prečíslovanie a vylosovanie úsekov k samovýrobe palivového dreva po vetrnej
smršti a za účelom}yčistenia lesa
Po spracovani lrykonať koníolu dodžania pravidiel a ocenenia drevenej hmoly a po úhrade
vydať povolenku na odvoz,
v),taženékalamitné drevo predať čo naji/chodnejšich podmienok a za čo najlepšiu cenu.
Po dohode s lesným hospodárom vyčleniť úsek lesa za účeloíí
oplotenia a pomócť tak k
samoobnove lesa a ochrane semenáčov pred le§nou zverou
Pripravit'a \,}platiť členom pozemkového spoločen§wa dividendy podl'a vopred
schválených podmienok,

8, Návrh pravidiel pre výplatu dividendov.
Výbor pozemkového spoločenstva Uťbámici Unín, na svojom zasadnuti navrhol, pre rok 20l7 z
dóvodu dobrej finančnej situácie v hospodárení za rok 20l7 ako i z dóvodu Poníženia ťažbya fým aj
zi§ku v roku 2018, nakofko dividendy je možnévyplácať len zo zisku v daný rok, \,yplatiť
podielnikom dividendyje možnévyplácať len zo zisku v daný rok, vyplatiť podielnikom dividendy
aj za rok 2017 .
PredloženÝ návťh pravidiel Dre ý,ýDlatu dividendov za rok 2017:
dividenda bude lyplatená pre rok 20l7 za kťdých ukončených lom majetkového podielu v
sume 0,10€.
termín a spósob \"ýplaty dividendov bude oboznámený podielnikom miestnym roálasom,
na informačnej tabuli pred obecným úradom ako i na webovej stránke obce.

.
.
.
.

naiolko sajedná
pripraviť,

o výplatu dividend viac ako 400 podielnikom, je nutné časovo výplatu

Dividenda bude splatná po dobu 2 rokov od schválenia vyplácania dnešným valným
áromaždenim. Nevyplatené dividendy budú po 2 rokoch prevedené na účetnerozdeleného
zjsku, a|ebo rezervného fondu, ak nasledujúce valné zhromaždenie pozemkového
spoloč€nstva Urbámici Unín neroáodnú inak,

9, Diskusia.
. p. Miloslav Rehák
9000€,

sa

pýt4 prečo nieje rozdelený zisk z celej sumy cca 19000€, ale len z

odpovedal p, J|ín Šiška,lebo nemáme schválený ešte lesohospodársky plán, nevieme vopred kolko

budeme móct €šte v tomto roku v}ťžiťmetrov. nevieme ako sa nám podarí predať drevnú hmotu a
musíme si ponechať finančnúrezewu na chod spoločnosťi
p. ondráš Juraj(§plnomocnenec) sa pýt4 na akej výmere sa plánuje v}tvorjť priestoř k
samoobnove lesa
odpoveda| p. ŠiškaJán, po dohod€ s lesným hospodárom sa vyberie najvhodnejšia lokalit4 bude sa
jednať o malú"\"ýmeru ešte presne nestanovenú, á|eži od odporučenia odbomikov v samoobnove.
p, Ján Siška upozomil čIenov na nizku kvalitu očisty le§4 vyzdvihoval hodnoty naších

.
.

.
.

prcdchodcov píed znárodnenia, kloq/ sa disciplinovan€ a ohladuplne starala o svoj majetok,
pristupoval zodpovedne k očiste lesa. wzýval bldúcich majitelbv losovaných tratiaby
očistu robiličo najefellivnejšie, aby nezostávaly drevné zlTšky v tratiach,
p. ŠiškaJán oboznámil podielnikov, ktorý majú áujern o samovýrobu dreva, že losy sa
budú t'ahať hned po skončenívalného zhromaždenia
p, Ing Hyža sa pýt4 ěi má spoločenstvo stanovené limity na spracovanie a odvezenie díeva

odpovedá p.ŠiškaJán, nemáme takéto limity, nemáme ani stanovené nijaké poštihy,
p, Bc. Ivan Šiška,ako Zistupca Poťovníckeho Zdřuženia Unin požjadal podielnikov
pozemkového spoloč€n§tva UrbámiciUnín k súhlasu vyvorenia asanačno-kadáverovej
jamy, určenej k likvidácii biologických zvyškov z ulovenej zvery podl'a smemic veterinámej

.

správy
p, Ján Šiškanechal k tomuto bodu hlasovať podielnikov a skutátori konštatovali, že súhlas k
lryworeniu asanačno-kadáverovej jamy majú súhlas všetkých prítomných členov spoločenstva.
Nakol'ko nebolo viac príspevkov v diskusii, predsedajúci tento b{tprogramu ukončil,

l0, Uznesenie.
Predseda náwhovej komisie RSDI, Matuschovič Ladislav prečítalnávrh umesenia z valného
árornaždenia pozemkového spoločenstva Uíbámici Unin, Uznes€nie bolo shválené ]48 plarnjmi
pritomnými hlasmi členov a tvori prilohu ápisnice,

ll, Zíver.
Predsedajúci konštatoval, že schválený pťogram valného zhromždenia bol ryčerpaný, pod'akoval
prítomným za účasťa schódzu ukoněil

V Unin€ dňa 28. mája 2018
zapísal : Pavol Vávrovič ml..
Predseda spoločenstva: Ján Šiška

overovatelia zápisnice: P€ter

Míšaný

Ján Krempa

Prílohy:
uznesenie v valného zdromaždenia.

Uznescnie č. Il2018

z valného zhromaždenia pozemkového spoločenstva Ubrámici Unín, konaného dna 27. mája

v kultiimom dome v uníne.

VaIné zhromaždenie pozemkového spoločenstva
vedomie:

l.

20l8

Urbárnici Unín berie na

spnivu predsedu mandátovej komisie, že valného zhromaždenia sa zúčastnili č]enovia
pozemkového spoločenstva s 348 plamými hlasmi, čo predstavuje 45,I3 z ce]kového počtu
platných hlasov bez hlasov zastupujúcich sPF,

Valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva Urbárnici Unín schval'uje:
1,

správu predsedu spoločenstva tak, ako bola píedložená,

2.

Správu pokladníka spoločenslva tak, ako boIa predloženi! vrátane výsledkov hospodárenia,
schvaluje ročnúfinančnúuávierku a náÝrh rozdelenia zisku za predchádzajúce účtovné
obdobie,

3.

sprá\,u dozom€j

4,

Plán činno§ti na rok 20I8,

rady talq tak ako bola prednesená na valnom zhíomaždeni.

5.

Návrh pravidiel pd výplate dividend, a to tak žP nkaždých lom majetkového podielu
vyplatiť dividendu vo výške 0,10€
Diýidenda bude \,yplatená spósobom, o Llorom budú podielnici informovaný miestnym rozhlasom,
oznamom vo yjvesoej vitrlne obecného úradu, ako i na intemeto\"ých štránkach, kde sa podielnici
dozvedia termín a miesto t/platy.

Valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva Urbárnici Unín ukladá
výboru pozemkového spoločenstva:

l.

odpredať vyťaženúdrevnú hmotu áujemcom za najvýhodnejšie podmienky na trhu
zodpovedný- Predseda a \^ýbor pozemkového §Poločensfua
termín: do konca roku

20l8

2,

vykonat' preznačenie a vylosovanie úsekov na spracovanie paIivového dreva po veteťnej
kalamite a zabezpečiťočistu lesa pre členov pozemkového spoločenstva
zodpovedĎý:predseda a výbor pozemkového spoločenstva
termin:do l5.júna 2018

3.

Ukáuaťjednoílivéúseky podl'a vylosovaných čísielčlenom spoločenstva
a r1ibor pozemkového spoločenswa
termin:do 20.júna 2018
zodpovedný: predseda

4,

Po ukončeníspracovania palivového dreva členmi spoločenstva vykonat' kontíolu zameranú
na dodržiavanie stanovených podmienolq lykonať ocenenie, kontrolu úhíadyza palivové
drevo a !ry§taviť povolenie k Ýývozu.
zodpovedný: píedseda a výbor pozemkového spoločenstva
termín: do koca augusta 20l8

5.

Pokladníkovi a wýboru pozemkového spoločenstva pripraviť výplatu dividend
zodpovedný: pokladník a výbor pozemkového spoločenstva
termín: do koncajúla 20l8

6.

Previesť po dohode s lesným dozorom oplotenie časti |esa za účelomsamoobnovy lesa v
najvhodnejšej lokalite

zodpovednýi predseda a \"ýboť pozemkového spoločenstva
termín: do konca roku 2018

Uznesenie schválená valným zdromaždenim 27. mája 20l8 aklamačným spósobom 348 platnými
hlasmi p€rcenfualnym podielom 45,1]% s celkového počtu hlasov spoločenstva vlastníkov.

v Uníne 27, mája 2018

zapísal: RSDr, Mafuschovič Ladislav predseda návrhovej kory

priloha k Zápisnici č.1 / 20t

8
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