
Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Ondrej 
 

 
ZÁPISNICA č. 1/2021 

Zo zhromaždenia Urbárskeho a pasienkového pozemkového spoločenstva (UaPPS ) 
Ondrej konaného dňa 25.09.2021 v Brusne. 

 
Prítomní : podľa doručených návratok 190 členov z  počtom 44 890 podielov, t.j. 50,8 %  
zo 88 346 platných podielov, čím  je zhromaždenie uznášania schopné. 

 
Zhromaždenie sa konalo v náhradnom termíne v zasadacej miestnosti UaPPS Ondrej 

v obci Brusno dňa 9.10.2021 a zahájil ho predseda spoločenstva p. Gera Ján. Úvodom privítal 
prítomných členov mandátovej komisie a vysvetlil postup otvárania doručených obálok 
s hlasovacími lístkami. Z členov výboru boli prítomní p. Gera a Ing. Žabka.  

Mandátová komisia preverila úplnosť a neporušenosť obálok a tie ktoré prišli po termíne 
vyradila z hlasovania. Celkový počet hlasov s hlasovacím právom je 88 346.  

Nakoľko nikto z podielnikov nepožiadal o prítomnosť na otváraní obálok mandátová 
komisia začala otvárať obálky a vyhodnocovať hlasovanie prvých dvoch hlasovacích lístkov 
(hlasovanie o bodoch VZ a členoch mandátovej a volebnej komisie). Tieto dva hlasovacie 
lístky boli vybrané z obálok a dané do samostatnej krabice. Ostatnými dokumentmi v obálke 
sa členovia mandátovej komisie nezaoberali.  

Výsledky hlasovania sú uvedené v časti Hlasovanie a v Uznesení č.1/2021. 
Hlasovacie hárky sú k nahliadnutiu v zasadacej miestnosti UaPPS Ondrej v obci Brusno. 
Sčítanie hlasov pre voľby do výboru spoločenstva a do dozornej rady spoločenstva sa 
uskutoční dňa 15.10.2021 o čom bude vyhotovený nový zápis. 

 

 
 
Zapísané dňa 11.10.2021 v Brusne   
 
Overili:      Predseda: 

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

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

     ...................................... 
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Valné zhromaždenie UaPPS Ondrej 25.09.2021 
Hlasovanie: 
 
Voľba mandátovej komisie. 
Návrhová komisia v zložení: 

1. Mgr. Chramcová Dana schválená počtom podielov  40 012 
Zdržalo sa počtom podielov 797 
Proti bolo počtom podielov 160 
Nehlasovalo počtom podielov 3 921 

2. Ing. Kočická Lucia schválená počtom podielov  37 856 
Zdržalo sa počtom podielov 821 
Proti bolo počtom podielov 1476 
Nehlasovalo počtom podielov 4 737 

3. Petrušková Daniela schválená počtom podielov  38 383 
Zdržalo sa počtom podielov 866 
Proti bolo počtom podielov 0 
Nehlasovalo počtom podielov 5 641 

Všetci členovia mandátovej komisie boli zvolený nadpolovičnou väčšinou podielov 
hlasujúcich podielnikov 
 
Voľba volebnej komisie. 
Volebná komisia v zložení: 

1. Ing. Piliarová Mária schválená počtom podielov      43 635 
Zdržalo sa počtom podielov 826 
Proti bolo počtom podielov 161 
Nehlasovalo počtom podielov 268 

2. Lihanová Zuzana schválená počtom podielov      41 324 
Zdržalo sa počtom podielov 849 
Proti bolo počtom podielov 1 476 
Nehlasovalo počtom podielov 1 241 

3. Vieriková Jana schválená počtom podielov      42 647 
Zdržalo sa počtom podielov 225 
Proti bolo počtom podielov 160 
Nehlasovalo počtom podielov 1 858 

 
V Brusne 11.10.2021 
 
 
 
 
 
 
 



Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Ondrej 
 

 
 

UZNESENIE č.1/2021 
zo zhromaždenia Urbárskeho a pasienkového pozemkového spoločenstva Ondrej 

konaného dňa 25.09.2021. 
 
Valné zhromaždenie berie na vedomie: 
Valné zhromaždenie sa uskutočnilo formou korešpondenčného hlasovania. 
 
1. na zhromaždení je prítomných 190 členov s celkovým počtom podielov 44 890,  zo 

88 346 platných podielov, čím  je zhromaždenie uznášania schopné. 
2. správu o činnosti spoločenstva za rok 2019 a 2020 
3. správu o činnosti dozornej rady za rok 2018 
 
Valné zhromaždenie schvaľuje: 

1. Program Valného zhromaždenia počtom podielov 43 460 
Zdržalo sa počtom podielov 114 
Proti bolo počtom podielov 1 316 
Nehlasovalo počtom podielov 0 

2. Voľbu mandátovej komisie (viď hlasovanie) 

3. Voľbu volebnej komisie (viď hlasovanie) 

4. Ročnú účtovnú uzávierku spoločenstva za rok 2019 a 2020 počtom podielov 42 517 
Zdržalo sa počtom podielov 1 703 
Proti bolo počtom podielov 670 
Nehlasovalo počtom podielov 0 

5. Výplatu podielov zo zisku spoločenstva za rok 2019 vo výške 0,20€ na 1 podiel 
spolu vo výške 20 000 € počtom podielov 43 606 
Zdržalo sa počtom podielov 1 118 
Proti bolo počtom podielov 166 
Nehlasovalo počtom podielov 0 

 
Termín a spôsob vyplácania podielov určí nový výbor spoločenstva na svojom prvom 
zasadnutí v mesiaci november.  

6. Plán činnosti na rok 2021 počtom podielov 42 952 
Zdržalo sa počtom podielov 1 118 
Proti bolo počtom podielov 166 
Nehlasovalo počtom podielov 0 

V prípade mimoriadnych udalostí, živelných pohrôm môže byť plán upravený výborom 
spoločenstva 

7. Rozpočet spoločenstva na rok 2021 počtom podielov 41 823 
Zdržalo sa počtom podielov 1 560 
Proti bolo počtom podielov 1 322 
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Nehlasovalo počtom podielov 185 

 

8. Odmenu členom výboru spoločenstva vo výške 2000€ spolu a dozornej rade vo 
výške 500€ spolu počtom podielov 41 325. 
Zdržalo sa počtom podielov 1 257 
Proti bolo počtom podielov 2 232 
Nehlasovalo počtom podielov 76 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brusne 11.10.2021 
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ZÁPISNICA č. 2/2021 
Zo zhromaždenia Urbárskeho a pasienkového pozemkového spoločenstva (UaPPS ) 

Ondrej konaného dňa 25.09.2021 v Brusne. 
 

Voľby do výboru a dozornej rady spoločenstva. 
Prítomní :  
- podľa doručených návratok 188 členov z  počtom 44 712 podielov, t.j. 50,6 %  zo 

88 346 platných podielov, čím  sú výsledky volieb právoplatné. 
- člen mandátovej komisie 
- členovia volebnej komisie 
- podpredseda spoločenstva 

Voľby do výboru a dozornej rady spoločenstva sa konali v náhradnom termíne 
v zasadacej miestnosti UaPPS Ondrej v obci Brusno dňa 15.10.2021 a zahájil ich podpredseda 
spoločenstva Ing. Žabka. Úvodom privítal prítomných členov mandátovej komisie a volebnej 
komisie. Vysvetlil postup otvárania doručených obálok s hlasovacími lístkami do výboru 
spoločenstva a dozornej rady spoločenstva.  

Člen mandátovej komisie preveril úplnosť a neporušenosť zapečatenej krabice do ktorej 
boli uložené obálky s hlasovacími lístkami. Keďže bola overená neporušenosť krabice 
s hlasovacími lístkami, volebná komisia pristúpila k rozpečateniu krabice.  

Nakoľko nikto z podielnikov nepožiadal o prítomnosť na voľbách pri sčítavaní hlasov 
do výboru spoločenstva ani do dozornej rady spoločenstva, volebná komisia začala otvárať 
obálky a vyhodnocovať hlasovanie na hlasovacích lístkoch do výboru spoločenstva a do 
dozornej rady spoločenstva. Tieto dva hlasovacie lístky boli vybrané z obálok a dané do 
samostatnej krabice. Ostatnými dokumentmi v obálke sa členovia volebnej komisie 
nezaoberali.  

Po preverení hlasovacích lístkov komisia pristúpila k sčítavaniu hlasov jednotlivých 
kandidátov do výboru a dozornej rady spoločenstva 

Celkový počet hlasov s hlasovacím právom je 88 346.  
Výsledky hlasovania sú uvedené v časti Hlasovanie 2 a v Uznesení č.2/2021. 
Hlasovacie lístky sú k nahliadnutiu v zasadacej miestnosti UaPPS Ondrej v obci Brusno. 

Volebná komisia konštatuje, že voľby prebehli riadne a výsledky volieb do výboru a dozornej 
rady spoločenstva sú platné. 

 
Zapísané dňa 15.10.2021 v Brusne   
Overili:      Predseda: 

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

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

     ...................................... 
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Valné zhromaždenie UaPPS Ondrej 25.09.2021 
Hlasovanie 2: 

Voľby do výboru. 
Hlasovania do výboru spoločenstva sa uskutočnilo korešpondenčným hlasovaním. Podľa 
doručených návratok sa hlasovania zúčastnilo 188 členov z počtom 44 712 podielov, t.j. 
50,6%  z 88 346 platných podielov s hlasovacím právom, čím sú voľby právoplatné. 

Výbor spoločenstva - prvých 6 kandidátov s najväčším počtom hlasov: 
1. Ján Gera zvolený počtom podielov  38 135 čo je 85,3% z počtu platných hlasov. 

Neplatných bolo 416 hlasov 
2. Mgr. Ján Malinčík zvolený počtom podielov  26 517 čo je 59,3% z počtu platných 

hlasov. Neplatných bolo 416 hlasov 
3. Jana Martiaková zvolená počtom podielov  38 727 čo je 86,6% z počtu platných 

hlasov. Neplatných bolo 416 hlasov 
4. Mikloš Stanislav zvolený počtom podielov  36 054 čo je 80,6% z počtu platných 

hlasov. Neplatných bolo 416 hlasov 
5. Kamil Uhrík zvolený počtom podielov  27 431 čo je 61,4% z počtu platných hlasov. 

Neplatných bolo 416 hlasov 
6. Ing. Ľuboš Žabka zvolený počtom podielov  40 861 čo je 91,4% z počtu platných 

hlasov. Neplatných bolo 416 hlasov 
Všetci členovia výboru spoločenstva boli zvolení nadpolovičnou väčšinou podielov 
hlasujúcich podielnikov. 

 
Voľby do dozornej rady. 
Hlasovania do dozornej rady spoločenstva sa podľa doručených návratok zúčastnilo 188 
členov z  počtom 44 712 podielov, t.j. 50,6 %  zo 88 346 platných podielov s hlasovacím 
právom, čím sú voľby právoplatné. 

Dozorná rada spoločenstva prví traja kandidáti s najväčším počtom hlasov: 
1. Ing. Karol Bakoš zvolený počtom podielov  24 662 čo je 55,2% z počtu platných 

hlasov. Neplatných bolo 274 hlasov 
2. Feriancová Katarína zvolená počtom podielov  29 849 čo je 66,8% z počtu platných 

hlasov. Neplatných bolo 274 hlasov 
3. Marian Píši zvolený počtom podielov  29 557 čo je 66,1% z počtu platných hlasov. 

Neplatných bolo 274 hlasov 
Všetci členovia dozornej rady spoločenstva boli zvolení nadpolovičnou väčšinou podielov 
hlasujúcich podielnikov. 

 
V Brusne 15.10.2021 
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UZNESENIE č.2/2021 
zo zhromaždenia Urbárskeho a pasienkového pozemkového spoločenstva Ondrej 

konaného dňa 25.09.2021. 
 
Valné zhromaždenie schvaľuje: 
1. Výsledky volieb do výboru spoločenstva – do výboru spoločenstva na roky 2021-

2025 boli zvolení: 
- Ján Gera zvolený počtom podielov  38 135 čo je 85,3% z počtu platných hlasov 
- Mgr. Ján Malinčík zvolený počtom podielov  26 517 čo je 59,3% z počtu platných 

hlasov 
- Jana Martiaková zvolená počtom podielov  38 727 čo je 86,6% z počtu platných 

hlasov 
- Mikloš Stanislav zvolený počtom podielov  36 054 čo je 80,6% z počtu platných 

hlasov 
- Kamil Uhrík zvolený počtom podielov  27 431 čo je 61,4% z počtu platných hlasov 
- Ing. Ľuboš Žabka zvolený počtom podielov  40 861 čo je 91,4% z počtu platných 

hlasov.  

Všetci členovia výboru spoločenstva boli zvolení nadpolovičnou väčšinou podielov 
hlasujúcich podielnikov 

2. Výsledky volieb do dozornej rady spoločenstva – do dozornej rady spoločenstva na 
roky 2021-2025 boli zvolení: 

- Ing. Karol Bakoš zvolený počtom podielov 24 662 čo je 55,2% z počtu platných 
hlasov 

- Feriancová Katarína zvolená počtom podielov 29 849 čo je 66,8% z počtu platných 
hlasov 

- Marian Píši zvolený počtom podielov 29 557 čo je 66,1% z počtu platných hlasov.  

Všetci členovia dozornej rady spoločenstva boli zvolení nadpolovičnou väčšinou 
podielov hlasujúcich podielnikov. 

 
V Brusne dňa 15.10.2021 


