Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Ondrej
Valné zhromaždenie UaPPS Ondrej 29.04.2017
Hlasovanie:
Voľba návrhovej komisie.
Návrhová komisia v zloţení:
1. Janka Martiaková schválená počtom podielov 57753
2. Eva Sobolová schválená počtom podielov 57753
3. Katarína Smidová schválená počtom podielov 57753
Zdrţalo sa .....0.... z počtom podielov ........0........
Proti bolo ....0.......z počtom podielov .........0......

Overovatelia zápisnice:
1. Pavol Lihan schválený počtom podielov
57753.
2. Ján Malinčík schválený počtom podielov
57753
3. Ján Lupták schválený počtom podielov 57753
Zdrţalo sa ...0............
V Brusne 29.4.2017

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

Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Ondrej
UZNESENIE č.1/2017
z valného zhromaždenia Urbárskeho a pasienkového pozemkového spoločenstva
Ondrej konanej dňa 29. 4. 2017.
Valné zhromaždenie berie na vedomie:
1. na zhromaţdení je prítomných 142 členov s celkovým počtom podielov 57753, zo
100 000, čím je zhromaţdenie uznášania schopné.
2. správu o činnosti spoločenstva za rok 2016
3. vyhodnotenie lesopestebnej a poľnohospodárskej činnosti za rok 2016
4. správu o činnosti dozornej rady za rok 2016
Valné zhromaždenie schvaľuje:
1. voľbu návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
2. plán činnosti na rok 2017 a plán rozpočtu na rok 2017. V prípade mimoriadnych
udalostí, ţivelných pohrôm môţe byť plán upravený výborom spoločenstva
3. správu o finančnom hospodárení za rok 2016 a rozdelenie zisku nasledovne:
-

výplatu dividend zo zisku minulých období, vo výške 0,15€ na jeden podiel

-

výšku odmien za rok 2016 pre výbor spoločenstva v celkovej sume 3000 €
a výšku odmeny pre dozornú radu spoločenstva v celkovej sume 450 €

-

zvyšok hospodárskeho výsledku vo výške 9 539,14€ preúčtovať na účet
výnosov budúcich období

4. výšku hodinovej sadzby pre práce v teréne na 4,00€/hod a pre ostatné práce
3,00€/hod od 1.5.2017
Valné zhromaždenie poveruje UaPPS Ondrej:
1. Pripraviť podklady pre podielnikov v prípade záujmu o prinavrátenie lesných
pozemkov vedených v registri C ktoré sú v nájme Štátnych lesov
Valné zhromaždenie ukladá výboru UaPPS Ondrej :
1. Aktualizovať web stránku spoločenstva o zápisy z rokovania výboru, doplmiť
kontakty na členov výboru spoločenstva a iné aktuality spoločenstva.
2. Začať rokovanie o zaloţení zdruţenia vlastníkov lesných ciest na území LC Brusno
neštátne
3. Zvolať rokovanie s obecným úradom a PZ Torysa o prenájme poľovného revíru
V Brusne 29.4.2017
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ZÁPISNICA č. 1/2017
Zo zhromaţdenia Urbárskeho a pasienkového pozemkového spoločenstva (UaPPS )
Ondrej konaného dňa 29.4.2017 v Brusne.
Prítomní : podľa prezenčnej listiny 142 členov z počtom 57753 podielov, t.j. 57,8%
z celkového počtu podielov 100 000.
VZ zahájil predseda spoločenstva p. Gera Ján:
1. úvodom privítal všetkých prítomných a poveril vedením schôdze Ing. Ţabku
2. Ing. Ţabka podal návrh na členov návrhovej komisie, a overovateľov zápisnice.
Návrhová komisia bola schválená v zložení:
Janka Martiaková schválená počtom podielov 57753
Eva Sobolová schválená počtom podielov 57753
Katarína Smidová schválená počtom podielov 57753
Zdrţalo sa 0 z počtom podielov .0.. Proti bolo ..0..z počtom podielov ...0..

Overovatelia zápisnice:
1. Pavol Lihan schválený počtom podielov
57753
2. Ján Malinčík schválený počtom podielov 57753
3. Ján Lupták schválený počtom podielov 57753
Zdrţalo sa .....0.....

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

3. Ing. Ţabka vyhodnotil plnenie uznesenia zo Zhromaţdenia konaného 30.4.2016:
-

bod 1 – nesplnený. Na webovú stránku bola zavesená len pozvánka na VZ
2017. Pripravuje sa kronika spoločenstva v ktorej budú údaje o činnosti
spoločenstva za posledných 10 rokov.

-

bod 2 – nesplnený. Prenájom poľovného revíru nebol s PZ Torysa nebol
vyriešený. Starostka obce Viera Krakovská navrhla iniciovať spoločné
stretnutie zo zástupcami obce, PZ Torysa a UaPPS Ondrej.

4. Predseda spoločenstva predniesol správu o činnosti spoločenstva za rok 2016
5. Stanislav Mikloš predniesol správu o finančnom hospodárení spoločenstva za rok
2016. Ing. Ţabka predloţil návrh výšky vyplácaných dividend a to vo výške 0,15 €
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na 1 podiel a o výške odmeny pre výbor spoločenstva vo výške 3000€ a odmeny pre
dozornú radu vo výške 450€
6. Ing. Ţabka dal hlasovať o výsledkoch finančného hospodárenia a o rozdelení zisku
za rok 2016. Za návrh hlasovalo 142 podielnikov s počtom podielov 57753, zdrţalo
sa .0... s počtom podielov ...0... proti bolo .0... podielnikov.
7. Ing. Ţabka oboznámil prítomných s výsledkami lesohospodárskej činnosti
a vykonanými ochrannými opatreniami a podrobnejšie s lesohospodárskou
a poľnohospodárskou činnosťou spoločenstva za rok 2016.
8. Ing. Karol Bakoš predniesol správu o činnosti dozornej rady za rok 2016
9. Ing. Ľuboš Ţabka oboznámil prítomných z návrhom činnosti spoločenstva na rok
2017 a z návrhom finančného rozpočtu na rok 2017. Upozornil podieľnikov, ţe na
návrh výboru bol do finančného plánu zahrnutá aj kúpa terénneho auta v hodnote do
20 000€, sponzorský dar pre mládeţnicky FK ktorý by mal byť zaloţený v roku
2017 vo výške 1000€ a sponzorský dar pre jednotu dôchodcov vo výške 150€.
10. P. starostka Viera Krakovská navrhla doplnenie k návrhu o moţnosť úpravy plánu
činnosti v prípade nepredvídateľných udalostí ako sú napr. ţivelné pohromy a pod.
Plán činnosti bol upravený na základe navrhnutej pripomienky
11. Ing. Ţabka dal hlasovať o pláne činnosti na rok 2017, za návrh hlasovalo 140
podielnikov z počtom podielov 57034, zdrţalo sa...2.. s počtom podielov ...719..
proti bolo ...0.. podielnikov s počtom podielov ..0....
12. Ing. Ţabka dal hlasovať o návrhu rozpočtu na rok 2016, za návrh hlasovalo ...140..
podielnikov z počtom podielov 57034, zdrţalo sa....2.... s počtom podielov ..719..
proti bolo ..0... podielnikov s počtom podielov ..0....
13. Nasledovala diskusia v ktorej vystúpili:
-

P. starostka Viera Krakovská upozornila na nedostatočnú údrţbu lesných ciest,
čo spôsobuje problémy pri prívalových daţďoch hlavne v lokalite Kvietkovej
horičky sútoku potoka Sopotnička na Rovni

-

P. Gera informoval prítomných o pripravovanom stretnutí zo ŠL a ostatnými
vlastníkmi pozemkov lesných ciest na ktorom by malo byť zaloţené zdruţenie
vlastníkov lesných ciest a dohodnutý spôsob údrţby ciest ako aj jeho
financovania.

-

P. Lipka poďakoval za Jednotu dôchodcov za sponzorský dar.

-

Mgr. Malinčík oboznámil prítomných o pripravovanej kronike spoločenstva
ktorá by mala byť hotová do budúceho zhromaţdenia
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-

Ing. Ţabka upozornil prítomných na zmenu daňového zákona. Dividendy
vyplácané od roku 2017 sa stávajú predmetom dane aj pre fyzické osoby.
Výplata dividend bude realizovaná začiatkom júna 2017.

14. Po ukončení diskusie návrhová komisia vypracovala návrh uznesenia
15. Ing. Ţabka predniesol návrh uznesenia vypracovaný členmi návrhovej komisie dňa
29. 4. 2017. Uznesenie bolo schválené počtom podielov 57753 čo predstavuje
nadpolovičnú väčšinu z celkového počtu podielov 100 000.
Zdrţalo sa 0. Proti bolo 0
16. Predseda UaPPS p. Ján Gera sa poďakoval prítomným za účasť a ukončil
Zhromaţdenie UaPPS Ondrej. Zároveň pozval prítomných na pripravené
občerstvenie.

Zapísané dňa 29.4.2017 v Brusne
Overovatelia:

Predseda:

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

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

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

Návrh finančného plánu na rok 2017
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1. Príjmy:
a) z predaja dreva............................................................95 000 €
b) prenájom a ostatné....................................................... 5 000 €
Spolu príjmy....................................................................100 000 €

2. Výdaje:
a) Pestovná činnosť (zalesňovanie, ochrana kultúr, prerezávky) .............7 000 €
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Ťaţbová činnosť (fakturačne) ...............................................................25 000 €
Kúpa terénneho auta max. do 20 000................................................... 20 000€
Mzdy .....................................................................................................15 000 €
Dane a ostatné poplatky..........................................................................6 000 €
Oprava a údrţba (cesty, chata)...............................................................21 000 €
Ostatné prevádzkové náklady.................................................................3 000 €
Pri zaloţení mládeţníckeho FK sponzorský dar ....................................1000€
Sponzorský dar jednote dôchodcov............................................................150€

Spolu výdaje ..............................................................................................98 150 €

Výnosy z hospodárskej činnosti (príjmy – výdaje).................................... 1 850 €

Vypracoval výbor spoločenstva 4.1.2017
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Návrh plánu činnosti na rok 2016

Spracovanie kalamity ............................................. 600m3
Obnovná ťaţba .......................................................1385m3
Ťaţba výchovná ......................................................35 m3
Prerezávky................................................................6 ha
Plecie výseky............................................................13 ha
Úpava ploch po kalamite (uhadzovanie, výsek).......4,5 ha
Zalesňovanie.............................................................6,2 ha
Ochrana vyţínanie.....................................................55 ha
Ochrana pred zverou repelentom...............................20 ha
Údrţba a oprava (chata, cesty)...................................3,0km

Vypracoval výbor spoločenstva 4. 1. 2017

