
                        Pozemkové spoločenstvo Urbárska spoločnosť 067 67  Ulič 

 

 

 ZÁPISNICA 
 

z Valného zhromaždenia Pozemkového spoločenstva urbárska spoločnosť Ulič 

 

Napísaná: 12. marca  2017 

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 2016 

5.  Správa o hospodárení PSUS za rok 2016 

6.  Správa dozornej rady 

                        7. Plán hospodárskej činnosti na rok 2017 

            8.  Návrh rozpočtu na rok 2017 

                        9. Voľba výboru spoločenstva a Dozornej rady PSUS 

                       10.Diskusia 

                        11.Správa pracovných komisií 

                        12.Návrh Uznesenia a jeho schválenie 

                        13.Záver 

 

-o navrhnutom programe VZ sa hlasovalo: za bolo 52883 hlasov z toho identifikovaných 

podielnikov 30258 hlasov a za SPF 22625 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 2016 



 

- prítomných informoval predseda Makarovič Martin, – je súčasťou tejto zápisnice ako 

príloha č.3 

 

 

K bodu 5: Správa o hospodárení PS za rok 2016 

 

 informoval predseda na základe podkladov z peňažného denníka  – je súčasťou tejto      

  zápisnice ako príloha č.4 

 

K bodu 6: Správa dozornej rady 

 

predniesol predseda dozornej rady, správu vypracoval predseda dozornej rady Ing. Mikuláš 

Hríb – je súčasťou tejto zápisnice ako príloha č.5 

 

 

K bodu 7:Plán hospodárskej činnosti na rok 2017 

 

 Plán hospodárskej činnosti vypracoval a predniesol odborný lesný hospodár spoločenstva 

Ing. Milan Piroš. Je súčasťou tejto zápisnice ako príloha č.6. Zároveň informoval prítomných 

členov aké budú ďalšie kroky pri práci s prebratím spoločne obhospodarovaných 

nehnuteľnosti.  

 

K bodu 8: Návrh rozpočtu na rok 2017 

 

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

 

K bodu 9: Voľba výboru spoločenstva a Dozornej rady PSUS 

 

Nasledovali voľby do výboru a do dozornej rady spoločenstva. Predseda informoval 

prítomných členov o spôsobe a priebehu volieb. Každý z členov obdržal pri prezentácií 

volebný lístok /príloha č.8/ na ktorom boli uvedení kandidáti a aj počet hlasov s ktorými môžu 

nakladať a ktoré im boli vypočítané podľa ich vlastného podielu k spoločnej nehnuteľnosti. 

Zároveň vyzval členov, aby si doplnili ďalších eventuálnych kandidátov zo svojich radov. 

Nakoľko nebol záujem zo strany prítomných členov o prácu vo výbore a v dozornej rade, 

predseda otvoril voľby. Mandátová komisia po spracovaní volebných lístkov dodala zoznam 

zvolených kandidátov. Predseda nato informoval plénum o výsledku volieb. Do výboru boli 

zvolení: Makarovič Martin, Gajdoščáková Anna, Bunča Michal, Barnová Helena, Macejka 

Vladimír, Jurco Marián a Hrabovčák Vladislav. Do dozornej rady boli zvolení: Hríb Mikuláš 

Ing., Legdan Vladimír /kandidát z nečlenov/ a Zborayová Anna. Predseda zablahoželal 

zvoleným členom k zvoleniu  a poprial im do ďalšej spoločnej práce veľa úspechov a hlavne 

trpezlivosti. Predseda po voľbách vyhlásil prestávku a novozvolený výbor ihneď po zvolení 

zasadol, aby si zvolil predsedu a podpredsedu PSUS. Predsedom ostáva aj na ďalšie volebné 

obdobie  Makarovič Martin, ktorý zároveň navrhol výboru, aby podpredsedom výboru ostala 

Gajdoščáková Anna. Tento návrh bol jednohlasne  schválený. Zároveň sa staronový predseda 

poďakoval členom výboru za prácu, ktorú výbor vykonával za posledné obdobie a vyjadril 

prianie, aby sa aj ďalšie volebné obdobie nieslo v znamení spolupráce a neustáleho 

zlepšovania činnosti. Za predsedu dozornej rady bol zvolený Hríb Mikuláš Ing. 

 

 



K bodu 10: Diskusia 

 

V  diskusií o prvé slovo poprosil predseda  a začal tým, že výbor sa už viac rokov zaoberá 

myšlienkou ako uľahčiť život hlavne starším členom, keďže pri rozvoze dreva sa nás ľudia 

pýtajú, či máme niekoho, kto by im vedel dovezené drevo porezať a poštiepať. Máme 

možnosť, že v prípade ak aj naďalej budeme tak dobre hospodáriť bude možné si  zakúpiť 

linku, ktorá dokáže spracovať hmotu na polená. Nakoľko sa jedná o finančne dosť náročnú 

vec potrebujeme na VZ schváliť prípadnú kúpu tejto linky. Preto dávam do diskusie  návrh, 

aby sme hlasovali a do uznesenia dnešného VZ uviedli či sme za nákup tejto linky.   

 

 

Viacej členov nás upozornilo, že na katastrálnom úrade boli upozornení, že by bolo dobré, aby 

sme uviedli, že sa jedná o spoločnú  nehnuteľnosť. Preto dávam rovno hlasovať aj za 

doplnenie tohto údaju ku nášmu LV 757. 

 

Predseda pokračoval pripomienkou ako docieliť, aby sa neignorovalo VZ, keďže postrehol 

neúčasť členov, ktorí žijú v Uliči a nedošli na VZ, ktorého účasť je zo zákona potrebná a 

nutná. Preto navrhol, aby sa pracovalo na mechanizme zabezpečenia účasti členov 

spoločenstva, ktorí sú domáci, ale z rôznych neopodstatnených dôvodov sa nezúčastnili VZ, 

nedodali plné moci a sa ani nijakým spôsobom neospravedlnili. Reálne totiž hrozilo, že 

mandátová komisia neuzná VZ za uznášaniaschopné, práve pre neúčasť nedisciplinovaných 

členov. Toto bude najbližšia práca novozvoleného výboru ako docieliť vyššiu účasť na tak 

dôležitej udalosti, akým bezpochyby VZ je.  

 

Aj napriek opakovaným výzvam predsedu sa nikto zo zúčastnených členov nezapojil do 

diskusie a preto sa prešlo na ďalší bod programu. 

 

 

 

.   

 

 

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 102 členov spoločnej 

nehnuteľnosti s počtom hlasov identifikovaných podielnikov 30258 t.j. 50,42% a v 

zastúpení Slovenského pozemkového fondu 22625 t.j. 37,70%,  čo je spolu 52883 hlasov t.j. 

88,12 %  

 

 

K bodu 11:Návrh uznesenia a jeho schválenie 

 

 

 

Valné zhromaždenie schvaľuje a berie na vedomie: 

 

-správu výboru o činnosti za rok 2016 



-správu o hospodárení za rok 2016 

-správu Dozornej rady za rok 2016 

-návrh rozpočtu na rok 2017 

-plán ťažby a  prednesený plán lesohospodárskej činnosti na rok 2017  

-vyplatenie podielov vo výške 20€ 

-nákup automatickej linky na spracovanie dreva /výroba polien/ 

-doplnenie na Kataster nehnuteľností ku LV 757  text, že sa jedná o spoločnú nehnuteľnosť 

 

 

VZ ukladá:  

 

-započať spoluprácu  s LPM Ulič a začať prípravu na prebratia LV spoločne 

obhospodarovaných nehnuteľnosti. Poverený predseda a OLH. 

-výboru, aby našiel spôsob ako zabezpečiť vyššiu účasť na Valnom zhromaždení . 

 

 

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 

30258 t.j. 50,42%  identifikovaných podielnikov a za SPF 22625 t.j. 37,70% hlasov , čo je 

spolu 52883 hlasov t.j. 88,12 % všetkých hlasov . 

 

 

 

 

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:8 


