
Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Ondrej 

 

Valné zhromaždenie UaPPS Ondrej 16. 4. 2011 

Voľba návrhovej komisie. 

Návrhová komisia v zloţení: 

1. Eva Sobolová  počtom podielov .       58161 

2. Zuzana Lihanová počtom podielov .  58161 

Zdrţalo sa   .............. 0....................................................................... 

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

Overovatelia zápisnice: 

1. Oldrich Pavúk počtom podielov      58161 

2. Eva  Sobolová  počtom podielov     58161  

Zdrţalo sa   ...............0......................................................................... 

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

Komisia pre živelné pohromy 

1. Ing. Ľuboš Ţabka počtom podielov .......58161...................... 

2. Hraško Miroslav  počtom podielov .......58161......................... 

3. Štatutárny zástupca spoločenstva           58161 

Zdrţalo sa   ..............0........................................................................... 

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

Úlohou komisie je : 

Minimálne raz za polrok v teréne preveriť stav majetku z hľadiska moţných rizík (oheň, 

voda, sneh,) a podať správu výboru o kritických miestach s návrhom nápravy. 

V prípade výskytu ţivelnej pohromy túto bezodkladne nahlásiť právne príslušným 

orgánom a organizáciám. 

Komisia je povinná pomáhať pri likvidácií a odstraňovaní následkov ţivelnej pohromy 

a havárií v spolupráci s ďalšími právnickými a fyzickými osobami a organizáciami 

štátu. 

Volebná komisia v zložení: 

1. Jaroslav Uhrík 

2. Izidor Slabecius 

3. Mária Strýčeková 

Volebná komisia bola určená výborom spoločenstva na základe poverenia valného 

zhromaždenia z uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 24.4.2010. 

 

V Brusne 16.4.2011 
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UZNESENIE č.1/2011 

z valného zhromaždenia Urbárskeho a pasienkového pozemkového spoločenstva 

Ondrej konanej dňa 16. 4. 2011. 

 

 

Valné zhromaždenie berie na vedomie: 

 

1. na VZ je prítomných ...225.. členov s celkovým podielom .58161.......................,  

čím  je VZ uznášania schopné. 

2. správu o činnosti spoločenstva za rok 2010 

3. správu o finančnom hospodárení spoločenstva za rok 2010 

4. vyhodnotenie lesopestebnej činnosti za rok 2010 

5. správu o činnosti dozornej rady za rok 2010 

6. Výsledky volieb do výboru spoločenstva  a do dozornej rady spoločenstva 

 

 

 

Valné zhromaždenie schvaľuje: 

1. voľbu návrhovej  komisie a overovateľov zápisnice 

2. plán činnosti na rok 2011 a návrh rozpočtu na rok 2011 

3. výšku dividend vyplácaných z hospodárskeho výsledku za rok 2010 a to vo výške 

0,17 € na jeden podiel (14 351,23) SPF 1 120,47, spolu 15 534,60€. Zvyšok 

6490,68€ preúčtovať na účet výnosov budúcich období 

4. výšku odmeny  pre výbor a dozornú radu vo výške 1 500€ 

5. výšku hodinovej sadzby by pri prácach v teréne na 3,50€/hodina 

6. pre  starších dôchodcov , nevládnych zvyšky zo skladu a haluzina po ťaţbe vo výške 

1€/m3 – len do vyčerpania zo skladu. V prípade veľkého záujmu výbor vyberie 

záujemcov na základe sociálnych podmienok. 

 

 

Valné zhromaždenie ukladá výboru UaPPS Ondrej: 

 

1. Starému výboru spoločenstva v lehote do 30 dní od vyhlásenia výsledkov volieb 

odovzdať všetku agendu novému výboru. 

2. Novému výboru spoločenstva v lehote do 10 dní od vyhlásenia výsledkov volieb 

zvolať schôdzu výboru na ktorej si rozdelí kompetencie a zvolí predsedu. 

3. Do správy o činnosti pre budúce obdobie za rok 2011 doplniť správu o hospodárení 

na pasienkoch spoločenstva. 
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Valné zhromaždenie poveruje výbor UaPPS Ondrej: 

 

1. Začať jednanie zo záujemcom o lom v lokalite Diel  s tým, aby záujemca poskytol 

presnejšie informácie o projekte. V prípade, ţe uvedené ponuka bude pre urbár 

zaujímavá a ţiadateľ doplní poţadované informácie môţe výbor zvolať mimoriadne 

valné zhromaţdenie k danej veci. 

2. v prípade prijatia nového zákona o pozemkových spoločenstvách pripraviť úpravu 

zmluvy o zaloţení spoločenstva a stanov spoločenstva tak aby boli v súlade zo 

zákonom a zároveň pripraviť zmenu volieb do výboru a do dozornej rady UaPPS 

Ondrej. 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

1. Správa o činnosti spoločenstva za rok 2010 

2. Správa o finančnom hospodárení spoločenstva za rok 2010 

3. Správa o činnosti dozornej rady za rok 2010 

4. Plán činnosti a návrh rozpočtu na rok 2011 

5. Podklady a výsledky volieb do výboru spoločenstva a do dozornej rady spoločenstva 

 

 

 

 

 

 

V Brusne 16.4.2011 
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ZÁPISNICA č. 1/2011 

Z valného zhromaţdenia (VZ) Urbárskeho a pasienkového pozemkového spoločenstva 

(UaPPS ) Ondrej konaného dňa 16.4.2011 v Brusne. 

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny ....225........ členov čo predstavuje 58161 podielov, 

t.j. ........68,6........% z celkového počtu podielov 84 789 z disponobilných hlasov 

Hostia: Katarína Slobodníková – ekonómka   

            Viera Krakovská – starostka obce 

            Pavol Salon – podnikateľ 

 

 

 

VZ zahájil predseda spoločenstva p. Gera Ján: 

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

Ing. Ţabku 

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

3.  

Voľba návrhovej komisie. 

Návrhová komisia v zloţení: 

Eva Sobolová  počtom podielov         58161 

Zuzana Lihanová počtom podielov    58161 

Zdrţalo sa   ...............0....................................................................... 

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

Overovatelia zápisnice: 

Oldrich Pavúk počtom podielov      58161 

Eva  Sobolová  počtom podielov     58161  

Zdrţalo sa   ...............0......................................................................... 

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

Komisia pre živelné pohromy 

Ing. Ľuboš Ţabka počtom podielov .......58161...................... 

Hraško Miroslav  počtom podielov .......58161......................... 

Štatutárny zástupca spoločenstva           58161 

Zdrţalo sa   ..............0........................................................................... 

Proti bolo ................0.................... z počtom podielov ................................ 
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Úlohou komisie je : 

Minimálne raz za polrok v teréne preveriť stav majetku z hľadiska moţných rizík (oheň, 

voda, sneh,) a podať správu výboru o kritických miestach s návrhom nápravy. 

V prípade výskytu ţivelnej pohromy túto bezodkladne nahlásiť právne príslušným 

orgánom a organizáciám. 

Komisia je povinná pomáhať pri likvidácií a odstraňovaní následkov ţivelnej pohromy 

a havárií v spolupráci s ďalšími právnickými a fyzickými osobami a organizáciami 

štátu. 

Volebná komisia v zložení: 

Jaroslav Uhrík 

Izidor Slabecius 

Mária Strýčeková 

Volebná komisia bola určená výborom spoločenstva na základe poverenia valného 

zhromaždenia z uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 24.4.2010. 

 

 

4. Pán Ján Gera predniesol správu o činnosti výboru za obdobie 2010. 

5. Ing. Ľuboš Ţabka predniesol správu o finančnom hospodárení spoločenstva za rok 

2010 

6. Ing. Karol Bakoš predniesol správu o činnosti dozornej rady za rok 2010 

7. OLH Ing. Stanislav Kohút a Ing. Ľuboš Ţabka oboznámil prítomných 

lesohospodárskou činnosťou spoločenstva za rok 2010.  

8. Ing. Ľuboš Ţabka oboznámil prítomných z návrhom činnosti spoločenstva na rok 

2011.  

9. Ing. Ľuboš Ţabka oboznámil prítomných z návrhom rozpočtu na rok 2011  

10. Nasledovali voľby do výboru spoločenstva a do dozornej rady spoločenstva 

Výsledky volieb do výboru spoločenstva.  

Ivan Balko                 52818 podielov 

Ján Gera                     51790 podielov 

Mgr.Ján Malinčík      47749 podielov 

Jana Martiaková        52670 podielov 

Stanislav Mikloš        51125 podielov 

Ing. Ľuboš Ţabka       55412 podielov 

Ing. Dušan Gajdoš      8556 podielov 
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Na základe výsledkov volieb boli do výboru spoločenstva na obdobie 2011-2015 

zvolení Ivan Balko, Ján Gera, Mgr. Ján Malinčík, Jana Martiaková, Stanislav  Mikloš, 

Ing. Ľuboš Ţabka. 

 

Výsledky volieb do dozornej rady spoločenstva 

Ing. Karol Bakoš       54533 podielov 

Katarína Smidová      49971 podielov 

Jaroslav Uhrík            53813 podielov 

Do dozornej rady spoločenstva na obdobie 2011-2015 boli zvolení Ing. Karol Bakoš, 

Katarína Smidová a Jaroslav Uhrík. 

11. Nasledovala diskusia v ktorej vystúpili: 

- Ing. Ľuboš Ţabka oboznámil prítomných o moţnosti vybudovať na urbárskych 

pozemkoch kameňolom v lokalite Diel /Stará pieskovňa/. Výboru spoločenstva bola 

doručená ţiadosť o zriadenie kameňolomu podnikateľom p. Salonom. 

- Pán Salon oboznámil prítomných so zámerom na zriadenie kameňolomu a uviedol, ţe 

celý proces je len v prvotnom štádiu získavania informácií. 

- Pani starostka Viera Krakovská vystúpila k uvedenému návrhu je potrebné dopracovať 

podrobnejšie dokumentáciu prípade projekt s ktorým výbor oboznámi podielnikov. 

Ďalej poďakovala členom výboru za obetavú a prospešnú prácu, ktorú vykonávali 

počas minulého volebného obdobia a doporučila, aby o činnosti urbáru bol uverejnený 

článok v Čipkárskych zvestiach. Oznámila prítomným s jednaním na OZ Slovenská 

Ľupča ohľadne poľovníctva. 

- Ing. Ţabka navrhol za výbor spoločenstva:  

- zvýšenie odmeny pre práce v teréne na 3,50€/hodina, VZ odsúhlasilo zvýšenie 

hodinovej sadzby 

- predaj palivového dreva zo skladu, prípadne haluziny po ťaţbe pre starších 

a nevládnych ľudí za 1€/m3 do vyčerpania zásob. 

- pán Dutka poďakoval p. Karolovi Krajčírovi za obetavú prácu pri zakladaní urbáru 

a ostatným členom výboru za príkladnú spoluprácu počas 5. rokov jeho činnosti vo 

výbore spoločenstva. 

- Pán Šuhajda zniesol pripomienku ku obhospodárovaniu pasienkov, ktoré sa mu zdá 

nedostatočné. Ing. Ţabka odpovedal, ţe uvedenú skutočnosť uţ riešil výbor 

spoločenstva . 

- Ing. Ţabka informoval prítomných o povinnosti podielnikov oznamovať všetky 

zmeny, týkajúce sa registrácie podielov jednotlivých podielníkov . Ďalej informoval 
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o pripravovanom novom zákone pozemkových spoločenstvách. 

- Pani starostka Viera Krakovská navrhla, aby do správy o hospodárení bolo zahrnuté aj 

hospodárenie na pasienkoch spoločenstva, čím sa predíde k nepodloţeným 

obvineniam. 

- Pán Lihan poďakoval výboru za činnosť v predchádzajúcom volebnom období 

a zaviazal sa , ţe bude informovať o činnosti spoločenstva pravidelne na stránkach 

obce. 

12. Ing. Ľuboš Ţabka predloţil VZ návrh výšky vyplácaných dividend a to vo výške 

0,17 € na 1 podiel a keďţe neboli ţiadne námietky k výške vyplácaných dividend, 

dal hlasovať o ich schválení. VZ schválilo výšku vyplácaných dividend z 

hospodárskeho výsledku za rok 2010 počtom podielov .....58121.......................  čo 

predstavuje .....68,5 %.. z celkového počtu podielov 84 789 disponobilných hlasov.  

13. Člen návrhovej komisie .........Zuzana Lihanová...... predniesla návrh uznesenia VZ 

UaPPS Ondrej zo dňa 16. 4. 2011. Uznesenie bolo schválené počtom podielov 

....58161.........................  čo predstavuje ....68,6................% z celkového počtu 

podielov 84 789 disponobilných hlasov. 

Zdrţalo sa  ...............................0.......................................................................... 

Proti bolo  ................................0......................................................................... 

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

Ondrej 

 

 

 

 

 

Zapísané dňa 16. 4. 2011 v Brusne   

 

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

...................................... 
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Návrh finančného plánu na rok 2011 

 

 

1. Príjmy: 

a) z predaja dreva............................................................65 000 € 

b) prenájom a ostatné....................................................... 2 000 € 

 

Spolu príjmy....................................................................67 000 € 

 

 

2. Výdaje: 

a) Pestovná činnosť (zalesňovanie, ochrana kultúr, prerezávky) .............7 000 € 

b) Ťaţbová činnosť (fakturačne) ............................................................25 000 € 

c) Mzdy ...................................................................................................12 000 € 

d) Dane a ostatné poplatky........................................................................4 000 € 

e) Nákup chemických prostriedkov na ošetrovanie.................................. 1 000 € 

f) Oprava a údrţba ciest ...........................................................................2 000 € 

g) Ostatné prevádzkové náklady................................................................4 000 € 

 

Spolu výdaje ..............................................................................................55 000 € 

 

 

Výnosy z hospodárskej činnosti (príjmy – výdaje)....................................12 000 € 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval výbor spoločenstva 13. 4. 2011 

 

 

 

 

 


