
                        Pozemkové spoločenstvo Urbárska spoločnosť 067 67  Ulič

ZÁPISNICA

z Valného zhromaždenia Pozemkového spoločenstva urbárska spoločnosť Ulič

Napísaná: 15. marca  2015
Miesto rokovania: Školská jedáleň v Uliči 

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

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 2014
5.  Správa o hospodárení PS za rok 2014
6.  Správa dozornej rady

                        7. Plán hospodárskej činnosti na rok 2015
            8.  Návrh rozpočtu na rok 2015

                        9.  Diskusia
10. Správa pracovných komisií
11. Návrh Uznesenia a jeho schválenie

                        12.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 2014



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

K     bodu 5:   Správa o hospodárení PS za rok 2014

 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:Diskusia

v diskusií o prvé slovo poprosil predseda nakoľko nikto nepožiadal o možnosť vystúpiť v 
diskusii. Informoval prítomných o výzve výboru o návrh riešenia majetkovej podstaty PS. 
Tento dokument je v tejto zápisnici ako príloha č.8 a zaoberá sa rozšírením majetku a nie 
členskej základne, nakoľko posledné výbory riešili problematiku členskej základne výzvou na 
rozšírenie základne na úkor členov a nie majetku. Terajší stav rozdeľovania drevnej hmoty a 
finančných podielov členom nespĺňa podmienky dané zákonom 97/2013 a je tu namieste tento 
stav zmeniť a nastaviť systém vychádzajúci z princípu výmery vlastníka. Nastala tu situácia, 
že za posledne desaťročie sa takmer zdvojnásobila členská základňa , ale výmera majetku 
ostala takmer rovnaká. Predseda informoval ďalej členov, že delenie majetku dedením a 
darom na viac členov nieje správna cesta a vyzval opakovane prítomných, aby ak je to v ich 
možnostiach, rozšírili majetok PS z nežijúcich členov , ktoré momentálne spravuje SPF na 
seba. Vytvorená stránka www.urbarulic.sk im v tom pomôže , keďže obsahuje zoznam 
známych /ale/ nebohých vlastníkov. Oponoval mu p.Koban Vasiľ tvrdením, že potom nastane 
úbytok členov s malým podielom, keďže sa im nebude vyplácať ostať členmi spoločenstva. 
Predseda na to informoval, že asi 80 členov ma spolu výmeru cca 5 ha a poberá tie isté 
hmotné pôžitky ako jeden člen vlastniaci 5 ha.  Ako ďalšie predseda informoval o možnosti 
bezplatného využívania obecného rybníka a miestnej posilňovne, nakoľko PS má k dispozícií 
3 voľné permanentky určené na relax a oddych pre členov spoločenstva a ich rodinných 
príslušníkov. Predseda vyzval a poprosil členov aby rozhodnutia schválené na VZ akceptovali 
a dodržiavali tieto pravidlá, jedna sa hlavne o systém prerozdelenia drevnej hmoty členom 
spoločenstva. Do diskusie sa ďalej prihlásil predseda Dozornej rady PS Mikuláš Hrib  a 
upozornil, že ak by ľudia neboli leniví a vytvorili si pasienkové spoločenstvo, problematika 
dreva na zimnú sezónu by bola definitívne vyriešená, pretože by sa dala realizovať 

http://www.urbarulic.sk/


samovýroba dreva a rozšírením majetku by získal každý. V diskusii vystúpil p. Blaško Michal 
a informoval prítomných o zámere prenájmu trvalo trávnatých porastov za účelom 
agroturistiky. Vízia, ktorú podal p. Blaško zúčastnených zaujala a preto bol výbor požiadaný, 
aby sa touto problematikou zaoberal.

K     bodu 10  : 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 136 členov s počtom hlasov 
identifikovaných podielnikov 11780 a v zastúpení Slovenského pozemkového fondu 17286, 
čo je spolu 29066  hlasov t.j. 77,10 % 

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 
11780 identifikovaných podielnikov a za SPF 17286hlasov , čo je spolu 29066 hlasov t.j. 
77,10 % všetkých hlasov .

VZ schvaľuje a berie na vedomie:

-správu výboru o činnosti za rok 2014
-správu o hospodárení za rok 2014
-správu Dozornej rady za rok 2014
-návrh rozpočtu na rok 2015
-plán ťažby a  prednesený plán lesohospodárskej činnosti na rok 2015 a aktívnu účasť 
spoločenstva v Programe rozvoja vidieka na roky 2015 – 2020.
-vyplatenie podielov vo výške 20€

VZ ukladá: 

-aktívnejšie sa zaoberať problematikou rozšírenia majetku spoločenstva a tak posilniť jeho 
stabilitu a perspektívu do budúcnosti.

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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