
                        Pozemkové spoločenstvo Urbárska spoločnosť 067 67  Ulič

ZÁPISNICA

z Valného zhromaždenia Pozemkového spoločenstva urbárska spoločnosť Ulič

Napísaná: 6. marca  2016
Miesto rokovania: Školská jedáleň v Uliči 

  
Valné zhromaždenie otvoril a viedol: Makarovič Martin – predseda PS US Ulič

K     bodu 1  :   Otvorenie

- Valné zhromaždenie otvoril Makarovič Martin  – predseda Pozemkového spoločenstva 
urbárskej spoločnosti (ďalej PS US)

- rokovanie VZ viedol Makarovič Martin  – predseda PS US, privítal prítomných členov 
   a oboznámil ich s programom rokovania

K     bodu 2  :   Schválenie programu VZ

 -program rokovania predniesol predseda

Program: 1.  Prezentácia
2.  Otvorenie
3.  Voľba pracovných komisií 
4.  Správa výboru o činnosti za rok 2015
5.  Správa o hospodárení PS za rok 2015
6.  Správa dozornej rady

                        7. Plán hospodárskej činnosti na rok 2016
            8.  Návrh rozpočtu na rok 2016

                        9.  Návrh na registráciu LV spoločne obhospodarovaných nehnuteľnosti
                        10.Diskusia
                        11.Správa pracovných komisií
                        12.Návrh Uznesenia a jeho schválenie
                        13.Záver

-o navrhnutom programe VZ sa hlasovalo: za bolo 29066 hlasov z toho identifikovaných 
podielnikov 11780 hlasov a za SPF 17286 hlasov proti – 0 zdržalo sa hlasovania – 0 
-návrh programu bol jednohlasne schválený. 
   

K     bodu 3  :   Voľba pracovných komisií 

- o navrhnutom zložení pracovných komisií sa hlasovalo – návrhy a zloženia komisií sú 
   súčasťou tejto zápisnice ako príloha č.1 a 2



K     bodu 4  : Správa výboru o činnosti za rok 2015

- prítomných informoval predseda Makarovič Martin, – je súčasťou tejto zápisnice ako 
príloha č.3

K     bodu 5:   Správa o hospodárení PS za rok 2015

 informoval predseda na základe podkladov z peňažného denníka  – je súčasťou tejto     
  zápisnice ako príloha č.4

K     bodu 6  : Správa dozornej rady

predniesol predseda spoločenstva, správu vypracoval predseda dozornej rady Ing. Mikuláš 
Hríb – je súčasťou tejto zápisnice ako príloha č.5

K     bodu 7  :Plán hospodárskej činnosti na rok 2015

 Plán hospodárskej činnosti vypracoval a predniesol odborný lesný hospodár spoločenstva 
Ing. Milan Piroš. Je súčasťou tejto zápisnice ako príloha č.6

K     bodu 8  : Návrh rozpočtu na rok 2015

predniesol predseda Makarovič Martin – je súčasťou tejto zápisnice ako príloha č.7

K bodu 9:  Návrh na registráciu LV spoločne obhospodarovaných nehnuteľnosti

 Výbor PSUS Ulič predkladá Valnému zhromaždeniu na schválenie návrh na registráciu 
spoločne obhospodarovaných nehnuteľnosti. Na rozdiel od spoločnej nehnuteľnosti /urbár/ 
navrhujeme pripojenie LV spoločne obhospodarovaných nehnuteľností. Pri hlasovaní o tento 
návrh sa hlasovalo týmto spôsobom. Najprv sa dalo hlasovať členom urbáru , či sú za 
pripojenie spomínaných LV a potom sa vyjadria hlasovaním pozvaní vlastníci spoločne 
obhospodarovaných nehnuteľnosti. Predseda pripomenul, že až po registrácii dotknutých LV 
sa spresnia podmienky členstva , samozrejme všetko v súlade so zákonom 97/2013, zmluvou 
o spoločenstve a stanovami PSUS Ulič.

K bodu 10: Diskusia

v  diskusií o prvé slovo poprosil p. Blaško a opýtal sa či bude možné vystúpiť zo spoločenstva 
. Nakoľko sa jedna o spoločne obhospodarovanú nehnuteľnosť, kde je vlastník jednoznačne 
známy a poznáme konkrétne aj jeho výmeru a polohu pozemku, nebude problém s 
vystúpením zo spoločnosti. Takto mu odpovedal na otázku OLH Ing. Milan Piroš.
Ďalej vystúpil Ing.Marián Čabin, ktorý zastupoval manželku a keďže je správca na LPM Ulič, 
navrhol, aby sme v blízkej dobe dodali mapové podklady LV, ktoré chceme registrovať, aby 
sa predišlo problémom v prípade, že LPM Ulič bude chcieť na nich vykonávať nejakú 
činnosť.  

K     bodu 11  : Správa pracovných komisií



 predniesol predseda na základe podkladov , ktoré dodali jednotlivé komisie  za svoju oblasť
 Správy sú súčasťou zápisnice ako prílohy č.1 a 2

- mandátová komisia konštatovala, že na VZ sa zúčastnilo 211 členov spoločnej 
nehnuteľnosti s počtom hlasov identifikovaných podielnikov 19438 t.j. 51,55% a v 
zastúpení Slovenského pozemkového fondu 17036 t.j. 45,18%,  čo je spolu  36474 hlasov t.j. 
96,73 % 

- ďalej konštatuje, že na VZ sa zúčastnilo 185 členov spoločne obhospodarovaných 
nehnuteľností s počtom hlasov  identifikovaných podielnikov 15691 t.j. 60,35%  a v 
zastúpení Slovenského pozemkového fondu 2897 hlasov t.j.11,14%, čo je spolu 18588 
hlasov t.j. 71,49%. 

K bodu 11:Návrh uznesenia a jeho schválenie

ku všetkým bodom v časti schvaľuje a ukladá aby bolo hlasovanie spolu za všetky body 
návrhu uznesenia  a vo všetkých bodoch bolo hlasovanie jednohlasne za, s počtom hlasov 
35129 t.j.55,14%  identifikovaných podielnikov a za SPF 19933 t.j. 31,29% hlasov , čo je 
spolu 55062 hlasov t.j. 86,43 % všetkých hlasov .

VZ schvaľuje a berie na vedomie:

-správu výboru o činnosti za rok 2015
-správu o hospodárení za rok 2015
-správu Dozornej rady za rok 2015
-návrh rozpočtu na rok 2016
-plán ťažby a  prednesený plán lesohospodárskej činnosti na rok 2016 a aktívnu účasť 
spoločenstva v Programe rozvoja vidieka na roky 2015 – 2020.
-vyplatenie podielov vo výške 20€
-vyplácanie dividend pre členov, ktorí nemajú aktualizovanú adresu trvalého pobytu  so 
spätnou platnosťou do dvoch rokov od uplatnenia nároku.
-návrh o rozšírenie majetku spoločenstva o listy vlastníctva spoločne obhospodarovaných 
nehnuteľností a prijíma nových členov  spoločne obhospodarovaných nehnuteľností.

VZ ukladá: 

-započať prípravu na rozšírenie majetku o LV spoločne obhospodarovaných nehnuteľnosti
-po schvaľovacom procese zo strany Lesného úradu začať jednanie s LPM š.p. Ulič /spravuje 
dotknuté LV/
-poveruje výbor, aby neuhradenú sumu 2820,-€ od p. Vasiľa Šipa za drevnú hmotu určenú na 
výrobu štiepky , začal vymáhať súdnou cestou.

K bodu 12:Záver

predseda PS Makarovič Martin ukončil VZ  a poďakoval sa v mene výboru za pozornosť.



Zápisnicu napísal:    Makarovič Martin ............................................................

Zápisnicu overili:  Anna Gajdoščáková           ................................................
       

                                   Helena Barnová                    ..................................................

Počet  príloh:7
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