
Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Ondrej 

 

Valné zhromaždenie UaPPS Ondrej 18. 5. 2013 

 

 

Voľba návrhovej komisie. 

Návrhová komisia v zložení: 

1. Janka Martiaková  počtom podielov 54 795 

2. Zuzana Lihanová počtom podielov 54 795 

Zdržalo sa   0 

Proti bolo 0 z počtom podielov 0 

Overovatelia zápisnice: 

1. Oldrich Pavúk počtom podielov      54 610 

2. Ján Malinčík počtom podielov     54 610 

Zdržalo sa   ...2 podielnici..185 podielov 

Proti bolo .................0................... z počtom podielov ....0 

 

V Brusne 18.5.2013 
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UZNESENIE č.1/2013 

z valného zhromaždenia Urbárskeho a pasienkového pozemkového spoločenstva 

Ondrej konanej dňa 18. 5. 2013. 

 

 

Valné zhromaždenie berie na vedomie: 

 
1. na VZ je prítomných 222 členov s celkovým podielom 54 795,  čím  je VZ 

uznášania schopné. 
2. správu o činnosti spoločenstva za rok 2012 
3. vyhodnotenie lesopestebnej a poľnohospodárskej činnosti za rok 2012 
4. správu o činnosti dozornej rady za rok 2012 
 

Valné zhromaždenie schvaľuje: 

1. voľbu návrhovej  komisie a overovateľov zápisnice 

2. plán činnosti na rok 2013 a návrh rozpočtu na rok 2013 

3. finančnú správu a rozdelenie zisku nasledovne: výšku dividend vyplácaných 

z hospodárskeho výsledku za rok 2012 vo výške 0,15€ na jeden podiel spolu 15 000 

€.. Zvyšok hospodárskeho výsledku ( 50 971,07€ ) vo výške 35 971,07€ preúčtovať 

na účet výnosov budúcich období. 

4. Odmeny: predseda spoločenstva vo výške 1000€, výbor spoločenstva vo výške 

500€, dozorná rada vo výške 200€ 

5. úpravu textu Zmluvy o založení spoločenstva upravenú podľa zákona 97/2013 Z.z.  

 

 

Valné zhromaždenie poveruje výbor UaPPS Ondrej: 

1. Jednaním výboru spoločenstva s p.Živickým ohľadne doplnenia požiadavky na 

obnovenie lomu bývalej pieskovne. 

 

Valné zhromaždenie ukladá výboru UaPPS Ondrej: 

1. Upraviť členov návrhovej komisie na nepárny počet  - 3 členovia. 

2. Doplniť do pozvánky na  zhromaždenie na rok 2014 web stránku spoločenstva. 
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Prílohy: 

1. Správa o činnosti spoločenstva za rok 2012 

2. Správa o finančnom hospodárení spoločenstva za rok 2012 

3. Správa o činnosti dozornej rady za rok 2012 

4. Plán činnosti a návrh rozpočtu na rok 2013 

 

 

 

V Brusne 18.5.2013 
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ZÁPISNICA č. 1/2013 

Z valného zhromaždenia (VZ) Urbárskeho a pasienkového pozemkového spoločenstva 

(UaPPS ) Ondrej konaného dňa 18.5.2012 v Brusne. 

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 222 členov čo predstavuje 54 795 podielov, t.j. 

54,8% z celkového počtu podielov 100 000. 

 

VZ zahájil predseda spoločenstva p. Gera Ján: 

1. úvodom privítal všetkých prítomných predstavil hostí a vedením schôdze poveril 

Ing. Žabku 

2. Ing. Žabka podal návrh na členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

Návrhová komisia v zložení: 

Jana Martiaková  počtom podielov         54 795 

Zuzana Lihanová počtom podielov    54 795 

Zdržalo sa   ............0........ z počtom podielov ........0.......... 

Proti bolo ...............0.................... z počtom podielov ........0.......... 

Overovatelia zápisnice: 

Oldrich Pavúk počtom podielov      54 610 

Mgr. Ján Malinčík  počtom podielov     54 610 

Zdržalo sa   ......2 podielnci s počtom 185 podielov 

Proti bolo 0 z počtom podielov 0 

3. predseda  Ján Gera predniesol správu o činnosti výboru za obdobie 2012. 

4. Ing. Karol Bakoš predniesol správu o činnosti dozornej rady za rok 2012 

5. Stanislav Mikloš predniesol správu o finančnom hospodárení spoločenstva za rok 

2012.  

6. Ing. Stanislav Kohút oboznámil prítomných s výsledkami lesohospodárskej činnosti 

a vykonanými ochrannými opatreniami 

7. Ing. Ľuboš Žabka formou prezentácie oboznámil prítomných podrobnejšie s 

lesohospodárskou a poľnohospodárskou  činnosťou spoločenstva za rok 2012. 

Zároveň oboznámil prítomných aj z rozsahom kalamity z 15.3.2013 

8. Stanislav Mikloš predložil VZ návrh výšky vyplácaných dividend a to vo výške 0,15 

€ na 1 podiel a Ing. Žabka predložil návrh na odmeny: predseda spoločenstva vo 
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výške 1000€, výbor spoločenstva vo výške 500€, dozorná rada vo výške 200€.  Ing. 

Žabka dal hlasovať o výsledkoch finančného hospodárenia, o  výške vyplácaných 

dividend a odmien a rozdelení zisku za rok 2012 z hospodárskeho výsledku za rok 

2012. Za návrh hlasovalo 222 podielnikov s počtom podielov 54 795, zdržal sa 0 

s počtom podielov 0 proti bolo 0 podielnikov s počtom podielov 0. Dividendy sa 

budú vyplácať  v dňoch 14.6, 15.6., 16.6. 2013 

9. Ing. Ľuboš Žabka oboznámil prítomných z návrhom činnosti spoločenstva na rok 

2013.  

10. Ing. Ľuboš Žabka oboznámil prítomných z návrhom rozpočtu na rok 2013. Ing. 

Žabka  dal hlasovať o návrhu plánu na rok 2013 a finančnom rozpočte 2013 , za 

návrh hlasovalo 222 podielnikov s počtom podielov 54 795, zdržal sa 0 s počtom 

podielov 0 proti bolo 0 podielnikov s počtom podielov 0. 

11. Nasledovala diskusia v ktorej vystúpili: 

- Ing. Žabka oboznámil prítomných s novým zákonom o pozemkových spoločenstvách 

č.97/2013 Z.z. ktorý platí od 1.5.2013. Zároveň predniesol aj návrh na úpravu zmluvy 

o založení spoločenstva (úprava podľa nového zákona č. 97/2013 Z.z.). Ing. Žabka 

 dal hlasovať o návrhu úpravy zmluvy o založení spoločenstva, zdržal sa .1..Obec 

Brusno s počtom podielov 5321 proti 1 s počtom podielov 670. Ostatní prítomní boli 

za úpravu zmluvy v intenciách nového zákona 

- Mgr. Malinčík oboznámil prítomných s jednaniami ohľadom zmeny poľovného revíru. 

Informoval, že súčasná legislatíva a platné nájomné zmluvy neumožňujú zmenu. Na 

danú tému sa vyjadrila aj pani starostka , ktorá má záujem o vytvorenie poľovného 

revíru. Podrobnejšiu informáciu o jednaní na PZ Torysa podal predseda Ján Gera . 

- p. Živický s návrhom zriadenia lomu – pieskovne o výmere do 1 ha v starej pieskovni. 

K diskusii o zriadení lomu vystúpili p. M. Kubusová , T. Lipka,  Ľ. Huťka, B. 

Šuhajdová s námietkami , že predmetná žiadosť je nedostatočná a nemá atribúty na to 

, aby mohla byť pieskovňa schválená. Pani starostka navrhla doplniť žiadosť 

o konkrétne údaje. Ing. Žabka dal hlasovať , či VZ poverí výbor ďalším jednaním s  p. 

Živickým po doplnení potrebných dokladov. Zdržali sa 3 podielnici s počtom podielov 

308,  proti 6 s počtom podielov 1971. Ostatní prítomní boli za poverenie výboru 

k ďalšiemu jednaniu s p. Živickým, pokiaľ dodá potrebné doklady   . 

- Ďalej vystúpil P. Kostúr ohľadne zverejňovania informácii na web stránke  a tiež 

uviesť na pozvánke web stránku urbárskeho spoločenstva. 

- Tibor Lipka poďakoval urbárskemu spoločenstvu za dar jednote dôchodcov.                
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12.  Ing. Žabka predniesol návrh uznesenia vypracovaný členmi návrhovej komisie VZ 

UaPPS Ondrej zo dňa 18. 5. 2013. Uznesenie bolo schválené počtom podielov 

54795 čo predstavuje nadpolovičnú väčšinu z celkového počtu podielov 100 000. 

Zdržalo sa  0 

Proti bolo  0 

13. Predseda UaPPS p. Ján Gera sa poďakoval prítomným za účasť a ukončil VZ UaPPS 

Ondrej 

 

 

 

 

 

Zapísané dňa 18. 5. 2012 v Brusne   

 

Overovatelia:      Predseda: 

......................................    ............................................ 

...................................... 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Ondrej 

 

 

 

 

Návrh finančného plánu na rok 2013 

 

 

1. Príjmy: 

a) z predaja dreva............................................................280 000 € 

b) prenájom a ostatné....................................................... 5 000 € 

 

Spolu príjmy....................................................................285 000 € 

 

 

2. Výdaje: 

a) Pestovná činnosť (zalesňovanie, ochrana kultúr, prerezávky) .............20 000 € 

b) Ťažbová činnosť (fakturačne) ............................................................150 000 € 

c) Mzdy ....................................................................................................40 000 € 

d) Dane a ostatné poplatky........................................................................20 000 € 

e) Nákup chemických prostriedkov na ošetrovanie.................................. 3 000 € 

f) Oprava a údržba ...................................................................................35 000 € 

g) Ostatné prevádzkové náklady................................................................6 000 € 

 

Spolu výdaje ..............................................................................................274 000 € 

 

 

Výnosy z hospodárskej činnosti (príjmy – výdaje)....................................11 000 € 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval výbor spoločenstva 15. 5. 2013 
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Návrh plánu činnosti na rok 2013 

 

 

Ťažba obnovná.........................................................1300m3 

Spracovanie kalamity .............................................6700m3 

Ťažba výchovná ......................................................100m3 

Prerezávky................................................................15 ha 

Zalesňovanie.............................................................10 ha 

Ochrana vyžínanie.....................................................25 ha 

Ochrana pred zverou repelentom...............................25 ha 

Údržba ciest (Požarina, Vyvieranica, Sopotnička)....3,0km 

 

 

Vypracoval výbor spoločenstva 15. 5. 2013 

 


