
Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Ondrej 
 

Valné zhromaždenie UaPPS Ondrej 25. 4. 2015 
 
 
Voľba návrhovej komisie. 
Návrhová komisia v zložení: 

1. Janka Martiaková schválená počtom podielov  55 287 
2. Eva Sobolová schválená počtom podielov  55 287 
3. Katarína Smidová schválená počtom podielov  55 287 

Zdržalo sa   0  z počtom podielov .0.. 

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

Overovatelia zápisnice: 
1. Pavol Lihan schválený počtom podielov      55 287 
2. Ján Malinčík schválený počtom podielov     55 287 

Zdržalo sa   0   

Proti bolo  0 
 

V Brusne 25.4.2015 
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UZNESENIE č.1/2015 
z valného zhromaždenia Urbárskeho a pasienkového pozemkového spoločenstva 

Ondrej konanej dňa 25. 4. 2015. 
 
 
Valné zhromaždenie berie na vedomie: 
 
1. na zhromaždení je prítomných 127 členov s celkovým počtom podielov 55 287,  zo 

100 000, čím  je zhromaždenie uznášania schopné. 
2. správu o činnosti spoločenstva za rok 2014 
3. vyhodnotenie lesopestebnej a poľnohospodárskej činnosti za rok 2014 
4. správu o činnosti dozornej rady za rok 2014 
 
Valné zhromaždenie schvaľuje: 

1. voľbu návrhovej  komisie a overovateľov zápisnice 

2. plán činnosti na rok 2015 a návrh rozpočtu na rok 2015 

3. finančnú správu a výplatu dividend zo zisku v roku 2013, preúčtovaného do výnosov 
v roku 2014:  

- výšku dividend vo výške 0,15€ na jeden podiel spolu 15 000 €.  

4. Kompetencie výboru spoločenstva: pri živelných pohromách vyplatiť nenávratný 
príspevok do výšky 1 000€, alebo poskytnutie inej materiálnej pomoci do tejto sumy 
pre podielnikov spoločenstva 

5. Poverenie výboru spoločenstva prípravou volieb do výboru a dozornej rady 
spoločenstva na roky 2016-2020 : - návrh na kandidátov do výboru a dozornej rady 
sa podáva písomnou formou v termíne od 1.12.2015 do 31.1.2016 na adresu 
Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Ondrej, Lúka 755, 976 62 Brusno. 

 
Valné zhromaždenie ukladá výboru UaPPS Ondrej : 
1. Doplniť informácie o činnosti spoločenstva na webovú stránku 
2. Evidenciu auta viesť podľa platných predpisov 
3. Aktualizovať výšku nároku na lacnejšie palivové drevo podľa počtu podielov 

a oznam dať na webovú stránku 
4. Pripraviť cenový návrh za zapožičanie urbárskej chaty 
 
V Brusne 25. 4. 2015 
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ZÁPISNICA č. 1/2015 
Zo zhromaždenia Urbárskeho a pasienkového pozemkového spoločenstva (UaPPS ) 

Ondrej konaného dňa 25.4.2015 v Brusne. 
 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 127 členov z  počtom 55 287 podielov, t.j. 55,3% 
z celkového počtu podielov 100 000. 

 
VZ zahájil predseda spoločenstva p. Gera Ján: 

1. úvodom privítal všetkých prítomných a poveril vedením schôdze Ing. Žabku  

2. Ing. Žabka podal návrh na členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
Návrhová komisia bola schválená v zložení: 

Janka Martiaková schválená počtom podielov  55 287 
Eva Sobolová schválená počtom podielov  55 287 
Katarína Smidová schválená počtom podielov  55 287 

Zdržalo sa   0  z počtom podielov .0.. 

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

Overovatelia zápisnice: 
Pavol Lihan schválený počtom podielov      55 287 
Ján Malinčík schválený počtom podielov     55 287 

Zdržalo sa   0   

Proti bolo  0 

3. Ing. Žabka vyhodnotil plnenie uznesenia zo Zhromaždenia konaného 26.4.2014: 

- Na webovú stránku boli zavesené zápisy zo schôdze výboru za rok 2014. Je 
potrebné doplniť aj ďalšie informácie o činnosti spoločenstva 

- O poskytnutie údajov z hospodárenia spoločenstva nepožiadal nikto z členov 
spoločenstva 

4. Ing. Žabka požiadal predsedu spoločenstva o prednesenie správy o činnosti 
spoločenstva za obdobie 2014 

5. Predseda spoločenstva predniesol správu o činnosti spoločenstva za rok 2014 

6. Stanislav Mikloš predniesol správu o finančnom hospodárení spoločenstva za rok 
2014.  

7. Ing. Žabka oboznámil prítomných s výsledkami lesohospodárskej činnosti 
a vykonanými ochrannými opatreniami a formou prezentácie oboznámil prítomných 
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podrobnejšie s lesohospodárskou a poľnohospodárskou  činnosťou spoločenstva za 
rok 2014. 

8. Ing. Karol Bakoš predniesol správu o činnosti dozornej rady za rok 2014 

9. Ing. Žabka predložil  návrh výšky vyplácaných dividend a to vo výške 0,15 € na 1 
podiel. Ing.  Karol Bakoš  ako predseda dozornej rady nedoporučil vyplácanie 
dividend nakoľko spoločenstvo bolo v roku 2014 v strate. Ing. Žabka vysvetlil, že 
dividendy budú vyplácané zo zisku v roku 2013, ktorý bol preúčtovaný do roku 
2014. 

10. Ing. Žabka dal hlasovať o výsledkoch finančného hospodárenia, o  výške 
vyplácaných dividend a odmien a rozdelení zisku za rok 2014. Za návrh hlasovalo 
121 podielnikov s počtom podielov 53 277, zdržalo sa .0.. s počtom podielov ..0... 
proti bolo .6... podielnikov s počtom podielov 2010. Dividendy sa budú vyplácať 
v dňoch 22.5.2015 16.00-19.00 a 23.5.2015 13.00-16.00 v kancelárii UaPPS Ondrej 

11. Ing. Ľuboš Žabka oboznámil prítomných z návrhom činnosti spoločenstva na rok 
2015 a z návrhom finančného rozpočtu na rok 2015 

12.  Ing. Žabka  dal hlasovať o návrhu plánu na rok 2015, za návrh hlasovalo 127 
podielnikov z počtom podielov 55 287, zdržalo sa..0... s počtom podielov ....0.. proti 
bolo ..0. podielnikov s počtom podielov .0.. 

13. Ing. Žabka  dal hlasovať o návrhu rozpočtu na rok 2015, za návrh hlasovalo 126 
podielnikov z počtom podielov 55 287, zdržalo sa..1.. s počtom podielov 100 proti 
bolo ..0. podielnikov s počtom podielov .0.. 

14. Nasledovala diskusia v ktorej vystúpili: 

- Ing. Žabka oboznámil prítomných z prípravou volieb do nasledujúceho 
volebného obdobia na roky 2016-2020. Zároveň navrhol aby bol prípravou 
volieb poverený výbor spoločenstva. Návrh na kandidátov sa bude podávať 
písomne výboru spoločenstva v termíne 1.12.2015 do 31.1.2016. Zároveň 
požiadal zhromaždenie o poverenie výboru prípravou volieb. Za návrh 
hlasovalo 127 podielnikov z počtom podielov 55 287 

- Starostka obce p. Krakovská poďakovala výboru spoločenstva za jeho činnosť 
v roku 2014. Zároveň upozornila na nutnosť opráv ciest ktoré boli pri 
spracovaní kalamity poškodené. Vysvetlila prítomným nutnosť vedenia dvoch 
samostatných účtov z dôvodu čerpania finančných prostriedkov z eurofondov. 

- Ing. Žabka navrhol aby mal výbor spoločenstva možnosť vyplatiť finančný 
príspevok podielnikom spoločenstva pri živelných pohromách a to do výšky 
1 000 € . Za návrh hlasovalo 127 podielnikov z počtom podielov 55 287 
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- p. Lipka poďakoval za finančný príspevok spoločenstva Jednote dôchodcov 
15. Po ukončení diskusie návrhová komisia vypracovala návrh uznesenia 
16. Ing. Žabka predniesol návrh uznesenia vypracovaný členmi návrhovej komisie dňa 

25. 4. 2015. Uznesenie bolo schválené počtom podielov 55 287 čo predstavuje 
nadpolovičnú väčšinu z celkového počtu podielov 100 000. 

Zdržalo sa  0 

Proti bolo  0 

17. Predseda UaPPS p. Ján Gera sa poďakoval prítomným za účasť a ukončil 
Zhromaždenie UaPPS Ondrej. Zároveň pozval prítomných na občerstvenie ktoré sa 
konalo na urbárskej chate Úsvit. 

 

 

 

 
 
Zapísané dňa 25.4.2015 v Brusne   
 
Overovatelia:      Predseda: 

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

...................................... 
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Návrh finančného plánu na rok 2015 

 
 

1. Príjmy: 
a) z predaja dreva............................................................45 000 € 
b) prenájom a ostatné....................................................... 5 000 € 
 
Spolu príjmy....................................................................50 000 € 
 
 
2. Výdaje: 
a) Pestovná činnosť (zalesňovanie, ochrana kultúr, prerezávky) ............. 51 000 € 
b) Ťažbová činnosť (fakturačne) ...............................................................18 000 € 
c) Mzdy ......................................................................................................25 000 € 
d) Dane a ostatné poplatky..........................................................................10 000 € 
e) Oprava a údržba (cesty, chata)................................................................25 000 € 
f) Ostatné prevádzkové náklady.................................................................3 000 € 
 
Spolu výdaje ..............................................................................................122 000 € 
 
 
Výnosy z hospodárskej činnosti (príjmy – výdaje).................................... -82 000 € 
 
Strata bude vykrytá z výnosov za rok 2013 preúčtovaných do roku 2014. 
 
 
 
 
 
Vypracoval výbor spoločenstva 7.1.2015 
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Návrh plánu činnosti na rok 2015 

 
 
Spracovanie kalamity ............................................. 1000m3 
Ťažba výchovná ......................................................25 m3 
Prerezávky................................................................10 ha 
Plecie výseky............................................................16 ha 
Úpava ploch po kalamite (uhadzovanie, výsek).......5 ha 
Zalesňovanie.............................................................11,5 ha 
Ochrana vyžínanie.....................................................25 ha 
Ochrana pred zverou repelentom...............................30 ha 
Údržba a oprava (chata, cesty Požarina, Vyvieranica, Sopotnička)....3,0km 
 
 
Vypracoval výbor spoločenstva 7. 1. 2015 
 


