Zápisnica
z valného zhromaždenia pozemkového spoločenstva – Urbarníci, konaného dňa 28. mája 2017 v
kultúrnom dome v Uníne.
Nakoľko v plánovanom čase začatia valného zhromaždenia nebola prítomná nadpolovičná
väčšina členov s platným hlasom, bol v zmysle stanov posunutý začiatok o pol hodiny s tým, že
zhromaždenie sa uskutoční.
Po posunutí začiatku valného zhromaždenia vystúpil Ján Šiška, privítal prítomných a oboznámil
ich s programom.

Program bol nasledovný:
1. Otvorenie.
2. Voľba predsedajúceho, pracovného predsedníctva,návrhovej a mandátovej komisie,
skrutátorov, zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Kontrola plnenia uznesenia z posledného VZ.
4. Správa predsedu spoločenstva o činnosti za rok 2016.
5. Správa pokladníka o finančnom hospodárení za rok 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017.
6. Správa predsedu dozornej rady.
7. Plán činnosti na rok 2017.
8. Návrh na rozdelenie zisku za predchádzajúce obdobie.
9. Návrh pravidiel pri výplate dividendy.
10. Diskusia.
11. Uznesenie.
12. Záver.
Program schôdze bol schválený bez doplnenia jednohlasne.

2. Voľba predsedajúceho,pracovného predsedníctva,návrhovej a
mandátovej komisie, skrutátorov, zapisovateľa a overovateľov
zápisnice
•
•
•
•
•
•

Za predsedajúceho bol navrhnutý: Ján Šiška; do pracovného predsedníctva:Palkovič Ján,
Juriga Ján, RSDr. Matušovich Ladislav, JUDr.Štepánik Ján.
Do mandátovej komisie boli navrhnutí: Vávrovič Pavol ml.,Krempa Ján, Štetina Pavol.
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: RSDr. Ladislav Matušovich, Bc.Šiška Ivan, Míšaný
Peter.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Ján Palkovič, Flamík Ivan.
Za zapisovateľa bol navrhnutý: Pavol Michaláč;
Za skrutátorov boli navrhnutí: Ivan Flamík, Bc. Ivan Šiška,Vávrovič Pavol st., Pecha Milan.

Všetci navrhnutí členovia boli jednohlasne zvolení.
Predseda mandátovej komisie p. Vávrovič informoval valné zhromaždenie, že valného
zhromaždenia sa zúčastnili členovia s 322 platnými hlasmi, čo je 32,8% z celkového počtu
hlasov. Ďalej konštatoval, že na valnom zhromaždení nie je prítomný zástupca SPF. Nakoľko

ale schválený program neobsahuje body, pri ktorých by bola prítomnosť zástupcu SPF zo zákona
nutná, je toto valné zhromaždenie v zmysle stanov uznášania schopné nadpolovičnou väčšinou
hlasov prítomných členov.

3. Kontrola plnenia uznesenia z poslednej VZ.
Kontrolu uznesenia z posledného valného zhromaždenia vykonal RSDr. Matušovich.
Konštatoval, že jednotlivé body uznesenia boli splnené.

4.Správa predsedu spoločenstva o činnosti za rok 2016
Správu o činnosti predložil predseda Ján Šiška. Informoval prítomných o činnosti výboru od
posledného valného zhromaždenia. Nakoľko v roku 2017 končí decénium bolo treba doťažiť cca
600 m drevnej hmoty, z čoho bolo v priebehu roku 2016 vyťažených152 m. Zostávajúca časť bola
vyťažená začiatkom roku 2017 a v súčasnej dobe prebieha jej dopredaj odberateľom. Bola daná
žiadosť o pridelenie finančnej čiastky z fondov EU na vyhotovenie lesohospodárskeho plánu na
ďalšie decénium. Bola uzatvorená zmluva s dodávateľom zo Zvolena, ktorý má oprávnenie na
vypracovanie LHP.
Boli vyznačené úseky po ťažbe, kde prebiehalo a v roku 2017 bude pokračovať spracovanie
drevnej hmoty samovýrobou podielníkmi po ťažbe Losovanie úsekov pre rok 2017 prebehne po
dnešnom VZ.
Výbor pozemkového spoločenstva zvoláva predseda a schádza sa podľa potreby .
Na informovanie členov spoločenstva bude zriadená webová stránka pozemkového spoločenstva
na stránke Obecného úradu Unín.

5. Správa pokladníka o finančnom hospodárení za rok 2016
Správu o finančnom hospodárení predložil Ján Palkovič. Konštatoval, že v roku 2016 pozemkové
spoločenstvo dosiahlo zisk a k 31.12.2016 stav finančných prostriedkov činí 25 824,89 Eura.
Finančné prostriedky sú uložené v peňažnom ústave a v hotovosti. Správa o finančnom
hospodárení je v plnom znení uložená u predsedu pozemkového spoločenstva.
Zároveň predložil návrh rozpočtu na rok 2017, v ktorom konštatoval,že ak nepríde k nejakým
nepredvídaným skutočnostiam mal by byť i rok 2017 rokom ziskovým a stav finančných
prostriedkov umožňuje vyplatiť dividendu členom pozemkového spoločenstva v čiastke 0,10 E za
každých 10 m majetkového podielu.

6. Správa predsedu dozornej rady
Za dozornú radu vystúpil JUDr. Ján Štepánik. Konštatoval, že neboli zistené žiadne nedostatky
pri dodržiavaní lesohospodárskeho plánu. Bola vykonaná kontrola pokladne, kde nebolo zistené
porušenie platných predpisov. Pokladník vedie podvojné účtovníctvo a povinnosti vyplývajúce mu
zo zákona si plní. Konštatoval, že stav finančných prostriedkov umožňuje vyplatiť dividendu v
čiastke navrhnutej pokladníkom. Ďalej navrhol za dobrú prácu udeliť odmenu predsedovi v hodnote
500 E a pokladníkovi v hodnote 100 E. Po schválení odmien VZ, spôsob vyplatenia určí výbor PS.

7. Plán činnosti na rok 2017
Vykonať očíslovanie a vylosovanie úsekov k samovýrobe palivového dreva po ťažbe.
Po spracovaní vykonať kontrolu dodržania pravidiel a ocenenie drevnej hmoty a po úhrade
vydať povolenku na odvoz.
Pokračovať v dopredaji za najvýhodnejšie ceny vyťaženej drevnej hmoty.
Vytvoriť na webovej stránke OU Unín samostatnú stránku pozemkového spoločenstva Urbarníci
na zlepšenie informovanosti členov o aktuálnych skutočnostiach.

8. Návrh na rozdelenie zisku
Pokladník pozemkového spoločenstva p.Palkovič predložil návrh, aby s prihliadnutím na stav
finančných prostriedkov a dobrý výhľad do budúcnosti bola vyplatená dividenda za každých
ukončených 10m majetkového podielu v sume 0,10 Eura. Zdôvodnil to dobrou finančnou situáciou
v súčastnosti a tiež tým,že za dobu trvania nášho pozemkového spoločenstva dividenda sa ešte
nevyplácala. Bude to impulz, aby členovia mali záujem v rámci dedičských konaní získať majetky
po svojich predkoch a tieto nemuseli byť evidované na SPF.

9. Návrh pravidiel pri výplate dividendy
Dividenda bude vyplatená za každých ukončených 1O m majetkového podielu v sume 0,10Eura.
Termín a spôsob výplaty dividend bude oznámený podielníkom miestnym rozhlasom, vo
vývesnej skrinke obecného úradu a na novozriadenej webovej stránke pozemkového spoločenstva.
Nakoľko sa jedná o výplatu dividendy viac ako 400 podielníkom, je treba finančný obnos pre
jednotlivých členov pripraviť. Dividenda bude splatná po dobu 3 rokov od schválenia vyplácania
valným zhromaždením. Nevyplatené dividendy budú po 3 rokoch prevedené na účet nerozdeleného
zisku, alebo rezervného fondu, ak nasledujúce valné zhromaždenia pozemkového spoločenstva
nerozhodnú inak.

1O. Diskúsia
V diskusii vystúpil p. Rehák, chcel informáciu , ako sa bude postupovať v budúcnosti pri obnove
lesa.
Odpovedal p. Šiška - postup bude v súlade s lesohospodárskym plánom, ktorý pre decénium
začínajúce rokom 2018 vypracováva pre naše pozemkové spoločenstvo Lesoprojekt Zvolen. Na
úhradu uvedeného plánu bola nášmu pozemkovému spoločenstvu poskytnutá dotácia. Tiež
pripomenul pravidla pri samovýrobe palivového dreva podielníkmi. Termín na spracovanie bol
určený do 1. augusta. Zároveň poprosil prítomných, aby prevody majetkových podielov v
dedičskom konaní, alebo pri kúpe oznamovali členom výboru,aby mohol byť zoznam členov
priebežne aktualizovaný.
Nakoľko nebolo viac členov spoločenstva prihlásených do diskúsie predsedajúci túto ukončil.

11. Uznesenie
Predseda návrhovej komisie RSDr. Ladislav Matušovich prečítal návrh uznesenia z valného
zhromaždenia pozemkového spoločenstva Urbarníci. Uznesenie bolo schválené 322 hlasmi
prítomných členov a tvorí prílohu zápisnice.

12. Záver
Predsedajúci konštatoval, že schválený program valného zhromaždenia bol vyčerpaný,
poďakoval prítomným za účasť a schôdzu ukončil.

V Uníne dňa 28. mája 2017

Zapísal: Michaláč Pavol

Overovatelia zápisnice:

Predseda spoločenstva:

Ivan Flamík Ján Palkovič -

Ján Šiška -

