
URBÁRSKE POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO POVRAZNÍK

Z á p i s n i c a
z Valného zhromaždenia Urbárskeho pozemkového  spoločenstva Povrazník

konaného dňa 26.03.2016

Prítomní: podľa prezenčnej listiny: 82 členov zo 116 oprávnených osôb, 
     s počtom 3877,1 hlasov  z 5 040 celkových hlasov, 
     čo predstavuje 76,9 % zastúpenie oprávnených osôb.

               
Po otvorení Valného zhromaždenia predseda Urbárskeho pozemkového spoločenstva

v Povrazníku (ďalej len „UPS“) overil uznášaniaschopnosť podľa prítomnosti a konštatoval,
že  je  prítomných  82  členov  zo  116  oprávnených,  čo  je  viac  ako  nadpolovičná  väčšina
oprávnených osôb a aj podľa počtu hlasov, riadne VZ sa môže konať a je uznášaniaschopné. 

Rokovanie VZ podľa programu viedol p. Ing. Vladimír Kováč.

Program:
      1.   Prezentácia
      2.   Zahájenie,

3.  Voľba návrhovej  komisie, voľba overovateľov zápisnice a uznesenia
4. Správa o činnosti UPS za rok 2015 , návrh hlavných úloh a rozpočet na rok 2016,
5. Správa odborného lesného hospodára za r. 2015 a plán pestov. činnosti na r. 2016,
6. Správa dozorného výboru a schvaľovanie ročnej účtovnej závierky za rok 2015,
7. Návrh na rozdelenie zisku z výsledku hospodárenia za rok 2015,
8. Návrh cenníkov za palivo a služby v r. 2016,
9. Diskusia,
10. Návrh uznesenia,
11. Ukončenie

1. Prezentácia bola vykonaná v čase od 15,30 do 16,00 h
2. Zahájenie vykonal predseda spoločenstva p. Majer, uvítal všetkých prítomných. VZ

viedol člen predstavenstva UPS Ing. Kováč,
Program zhromaždenia bol jednohlasne schválený,  

3. Do návrhovej komisie boli schválení:  Igor Kováč Slov. Ľupča, Ján Potančok Slov.
Ľupča a Vladimír Kantor z Povrazníka,

       Za overovateľov zápisnice a uznesenia boli schválení: Milan Filadelfi ako člen 
       dozornej rady a Vladimír Predajniansky, obidvaja z Povrazníka
      
4. Správu o činnosti spoločenstva za rok 2015, návrh hlavných úloh a rozpočet na rok

2016  predniesol predseda p. Ján Majer, ktorá sa skladá z častí:
- pestovateľská činnosť,
- ťažba a predaj drevnej hmoty,

      - stav hospodárenia,  
- zabezpečenie vlastníckych práv a administratívna činnosť,
- hlavné úlohy  a návrh rozpočtu na rok 2016



Správa  je  uvedená  v prílohe  č.  1.  Záverečným  konštatovaním  je  že  i napriek
plánovanej strate z výsledku hospodárenia bol vytvorený zisk a že všetky úlohy
boli splnené.

5. Správu  odborného  lesného  hospodára  p.  Jozef  Rosenbergera  predniesla  v jeho
zastúpení  p.  Predajnianska  so  zameraním  najmä  na  ochranu  lesného  fondu
s konštatovaním, že v tejto oblasti boli všetky úlohy splnené. Prítomných oboznámila
s rozložením čerpania nákladov na pestovateľskú činnosť,  pričom za rok 2015 boli
výdavky  vo  výške  1  960  Eur  a 1 040  €  bol  odpis  rezervy  v dôsledku  prenesenia
nákladov  na  uhadzovanie  haluziny  do  r.  2016. V  roku  2016  sa  plánuje  vyčerpať
3 200,- Eur. Správa je prílohou č. 2 tejto zápisnice. Plán pestovnej činnosti na rok
2016 je prílohou č. 3 zápisnice.

6. Správu dozorného výboru a návrh na schválenie ročnej účtovnej závierky predniesla
predsedníčka dozornej rady Mgr. Veselovská. V správe sa konštatovalo že kontrolou
čerpania  finančných  prostriedkov  neboli  zistené  žiadne  porušenie,  čerpané  boli
v súlade  s plánom  rozpočtu.  Kontrolu  účtovných  dokladov  po  vecnej  a formálnej
stránke neboli zistené nedostatky a všetky účtovné operácie boli vedené v podvojnom
účtovníctve, ktoré spoločnosť vedie v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.
Na základe týchto skutočností navrhla účtovnú závierku za rok 2015 schváliť v plnom
rozsahu. Správa dozorného výboru je prílohou č. 4 tejto zápisnice.

7. Návrh  na  rozdelenie  zisku  z výsledku  hospodárenia  predniesol  predseda  p.  Majer
s tým, že rozdelenie bolo prejednané vo výbore 12.3.2016 s tým, aby na výplatu bola
suma vo výške 1,00 € podľa LV č. 205. Návrh je prílohou  č. 5 tejto zápisnice.

8. Návrh cenníkov na rok 2016 predniesol  predseda p.  Majer a je prílohou č.  6 tejto
zápisnice.

      9.   V diskusii vystúpili:

a/  p. Miroslava Balážová z B.B.:
- Žiadala  o informáciu,  prečo UPS Povrazník  nemá stanovy,  keď napr.  urbár

v Strelníkoch ich má a že sú potrebné k spoločenskej  zmluve na objasnenie
práv a povinností členov, žiadala o zapracovanie jej návrhu do uznesenia,

- Ďalej  sa  jej  nepozdáva  počet  jej  podielov  k počtu  LV,  pričom  obdobné
vystúpenie mala už v r. 2013 i 2015.

- Mala  požiadavku  na  informáciu  výšky  odmien  funkcionárov  spoločenstva
s tým, že sa údaje zatajujú a zhromaždenie o odmenách nevie,

- Žiadala tiež o zverejnenie informácií o činnosti UPS na internete,
      b/  p. Ivan Kováč vo funkcii starostu obce:

- V prvej časti odpovedal p. Balážovej s tým, že umelo vytvára problémy, ktoré
vôbec nie sú a nech si porovná výsledky UPS Povrazník a Strelníky keď má
podiely  v obidvoch  spoločenstvách  a z ktorého  dostáva  každoročne  výplatu
podielov,

- Ďalej poďakoval za spoluprácu UPS s obcou ako i za pomoc pri doplňovaní
výstroja členov hasičského zboru ( hasiace vaky, prilby,  náradie a pod.) ako
i za poskytnutie pôžičky 5 000,-€ na kúpu nehnuteľnosti RD pri OÚ Povrazník.

- Vyzval na prevzatie rozhodnutí o výmere daní z nehnuteľností a ich zaplatenie.
     c/  p. Ing. Ivan Majer ako podpredseda pozemkového spoločenstva Urbár Strelníky 



                        vyjadril stanovisko  k príspevku p. Balážovej s tým, že ich výbor išiel 
                         „ľahšou cestou“, že stanovy majú, ale spoločenskú zmluvu o založení majú 
                         jednoduchú a v našom prípade zmluva o založení spoločenstva obsahuje 
                         potrebné náležitosti v zmysle zákona, a preto nie sú stanovy potrebné.
                         Ďalej uviedol že aj ich urbár len nedávno začal publikovať na internete.    
                                    
      d/ predseda spoločenstva p. Majer: podrobne oboznámil zhromaždenie o spôsobe a pod-
                        mienkach tvorby a schválenia zmluvy zo dňa 22.3.2014 s tým, že sa súčasne 
                        zrušili predchádzajúce stanovy a ich doplnky dňom schválenia zmluvy
                        pomerom 4 187,1 hlasmi. Proti bolo 0 hlasov a hlasy za predstavovali 83,07 % 
                        všetkých hlasov. Zmluva bola zaregistrovaná Okresným Úradom B.B. bez
                        pripomienok. Uviedol, že návrhová komisia má možnosť zapracovania 
                        pripomienky do návrhu na uznesenie.

- K časti  príspevku o odmenách funkcionárov vysvetlil  otázku s tým,  že tieto
odmeny  schvaľuje  zhromaždenie  oprávnených  osôb,  návrh  z výboru  na
odmeny nebol  a preto ani  nebudú vyplatené  a naposledy dostali  funkcionári
odmeny  za  ich  činnosť  pred  6  rokmi.  V UPS boli  vyplácané  len  mzdy  na
dohody o vykonaní práce, resp. pracovnú činnosť.

- K možnosti  publikovania na internete  zaujal  kladné stanovisko s tým, že vo
výbore nie  sú informatici  a toto bude možné realizovať  len ako podstránku
Obecného úradu a v prípade schválenia žiadal určitý čas na realizáciu.

- Predseda  ďalej  oboznámil  zhromaždenie  o problémoch  pri  realizácii  opráv
ciest,  keď  k finalizácii  nedošlo,  ale  nie  z viny  urbáru.  Ukutočnili  sa  dve
rokovania s užívateľmi  ciest:  OL Poniky,  OL Ľubietová,  PD Strelníky UPS
Povrazník a starostov všetkých obcí.

                        
               Iné vážnejšie problémy v diskusii neboli uvedené.

K bodu 10/  Návrh na uznesenie 

Návrh  na  uznesenie  predniesol  predseda  návrhovej  komisie  p.  Igor  Kováč,  pričom  bolo
uložené 5 úloh predstavenstvu.. Za schválenie uznesenia v navrhovanom znení  bolo 3 877,1
platných hlasov, nikto nehlasoval proti ani sa  nezdržal hlasovania.  

                
Valné zhromaždenie jednohlasne schválilo:

- Správu o činnosti UPS za rok 2015,
- Plán hlavných úloh a rozpočet na rok 2016,
- Správu OLH za r. 2015 a Plán pestovnej činnosti na r. 2016,
- Správu dozornej rady a účtovnú závierku za rok 2015,
- Cenníky na rok 2016 
- Vyplatenie podielov vo výške 1,-€ za 1 podiel podľa LV č. 205
- Uznesenie z Valného zhromaždenia

Valné zhromaždenie odmietlo  návrh na vypracovanie stanov spoločenstva,  keď za prijatie
bolo len 5 delegátov, 1člen sa zdržal hlasovania a 76 bolo proti.

Uznesenie z Valného zhromaždenia UPS zo dňa 26.3.2016 je prílohou tejto zápisnice.



      Ukončenie Valného zhromaždenia UPS vykonal predseda spoločenstva, pričom všetkým
ktorí  sa  podieľali  na  práci  v prospech  spoločenstva  úprimne  poďakoval  a poďakoval  tiež
všetkým za aktívny prístup riešenia úloh na tomto zhromaždení.

V Povrazníku, dňa 31.3.2016

Vypracoval: Ing. Vladimír Kováč     ....................................     
      

Zápisnicu overil:          Milan     Filadelfi               ..................................... 
 
                                    Vladimír Predajniansky      .....................................
                                                                                             
 

                                                                                     
                                                                                Predseda UPS :
                                                                                  Ján Majer
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