
 
                                                                                                                                                                             

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

konaného dňa 25.03.2017 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny: 87 členov zo 114 oprávnených osôb, s počtom 87 
voliteľských  hlasov  zo 114 celkových hlasov, čo predstavuje 76,3 % zastúpenie 
oprávnených osôb. 
                

Po otvorení Valného zhromaždenia predseda Urbárskeho pozemkového spoločenstva 
v Povrazníku (ďalej len „UPS“) overil uznášania schopnosť podľa prítomnosti a konštatoval, 
že je prítomných 87 členov zo 114 oprávnených, čo je viac ako dvojtretinová väčšina 
oprávnených osôb  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 a volebnej komisie, voľba overovateľa zápisnice a uznesenia, 
4. Doplňujúce voľby do výboru a dozornej rady 
5. Správa o činnosti UPS za rok 2016 , návrh hlavných úloh a rozpočet na rok 2017, 
6. Správa odborného lesného hospodára za r. 2016 a plán pestov. činnosti na r. 2017, 
7. Správa dozornej rady a schvaľovanie ročnej účtovnej závierky za rok 2016, 
8. Návrh na rozdelenie zisku z výsledku hospodárenia za rok 2016, 
9. Návrh cenníkov za palivo a služby v r. 2017, 
10. Diskusia, 
11. Návrh uznesenia, 
12. Ukončenie 
 
1. Prezentácia bola vykonaná v čase od 15,30 do 16,00 h 
2. Zahájenie vykonal podpredseda spoločenstva Ing. Kováč, uvítal všetkých prítomných 

a ďalej viedol rokovanie zhromaždenia.  Účastníci si minutou ticha uctili pamiatku 
zosnulého člena výboru p. Dušana Potančoka.                                                    
Program zhromaždenia bol jednohlasne schválený,   

3. Do návrhovej komisie boli zvolení: Igor Kováč Slov. Ľupča, Ján Potančok Slov. 
Ľupča a Viera Majerová zo Strelník. 
Do volebnej komisie boli zvolení: Dimošová Viera B. Bytrica, Jonáčková Viera B. 
Bystrica a Kováč Vladimír zo Strelník. 

      Za overovateľa  zápisnice a uznesenia bol zvolený: Ján Predajniansky ako člen  
      dozornej rady z Povrazníka 
 
4. V doplňujúcich voľbách do výboru bol zvolený p. Milan Filadelfi, bytom Povrazník, 

s počtom 84 hlasov, 
za člena dozornej rady bol zvolený p. Vladimír Kantor,  bytom 
Povrazník , s počtom 84 hlasov. 

       
5. Správu o činnosti spoločenstva za rok 2016, návrh hlavných úloh a rozpočet na rok 

2017  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 2017 
Správa je uvedená v prílohe č. 1. Záverečným konštatovaním je že i napriek tomu, 
že podiel kalamitnej ťažby bol väčší ako ťažby plánovanej, bol vytvorený zisk 
z výsledku hospodárenia a že všetky úlohy boli splnené. 

 
6. Správu odborného lesného hospodára predniesol p. Jozef Rosenberger  so zameraním 

najmä na ochranu lesného fondu s konštatovaním, že v tejto oblasti boli všetky úlohy 
splnené. Prítomných oboznámil s rozložením čerpania nákladov na pestovateľskú 
činnosť, pričom za rok 2016 boli výdavky vo výške 1 850,- Eur. V roku 2017 sa 
plánuje vyčerpať 2 400,- Eur . Správa je prílohou č. 2  tejto zápisnice. Plán pestovnej 
činnosti na rok 2017 je prílohou č. 3 zápisnice. 

 
7. Správu dozornej rady 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 2016 schváliť v plnom 
rozsahu. Správa dozorného výboru je prílohou č. 4 tejto zápisnice. 

 
8. Návrh na rozdelenie zisku z výsledku hospodárenia predniesol predseda p. Majer 

s tým, že rozdelenie bolo schválené vo výbore 13.3.2017 s tým, aby na výplatu bola 
suma 10 080,-Eur, vo výške 2,00 € na jeden podiel podľa LV č. 205. Návrh je 
prílohou  č. 5 tejto zápisnice. 
 

9. Návrh cenníkov na rok 2017 predniesol predseda p. Majer a je prílohou č. 6 tejto 
zápisnice. 

 
      10. V diskusii vystúpili: 

 
a/  p. Majer ako predseda spoločenstva uviedol podrobnejšie okolnosti doplnku zmluvy o  
     PS po vykonaných ROEP v obciach Ľubietová, Strelníky a Povrazník. V ďalšej časti  
     informoval o vyradení motorového vozidla Lada Niva z evidencie vozidiel pre zlý  
     technický stav a potrebe zakúpenia primeraného vozidla. 
 

      b/  p. Ivan Kováč vo funkcii starostu obce: 
           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 vyvetvo- 
           vacej píly na orez sliviek popri ceste k obci. 
           Ďalej upozornil na zákaz vypaľovania suchej trávy, keď len včera sa včasným zásahom  
           miestnych hasičov podarilo zabrániť väčším škodám na majetku. 
           V závere príspevku vyzval mimo miestnych majiteľov nehnuteľností na prevzatie  
           daňových výmerov, aby obec ušetrila na poštovnom. 
 
     c/   predseda poľnohospodárskeho družstva Bukovina Strelníky poďakoval za spoluprácu s 



           UPS, za uzatvorenie splátkového kalendára pohľadávok nájomného. Nadviazal na 
          predchádzajúci príspevok s tým, že ak platobná agentúra zistí vypálené pozemky, tak 
          ich vyhodí z dotácií a nasleduje trojnásobná pokuta. Zaoberal sa tiež elektronickou  
          podateľňou. 
 
    d/  Odborný lesný hospodár uviedol bližšie okolnosti výskytu podkôrnikovej kalamity od 
         roku 2014 v lesných častiach Hôrka pri dedine, ako i to, že v rámci tohto decénia bola  
         kalamitná ťažba viac ako v 1/3 podiele, taktiež uviedol že na zabezpečenie trvale  
         udržateľného hospodárenia v lesoch bolo od roku 2006 vyčlenených celkom 39 600,- €, 
         čo v prepočte na Sk je takmer 1 200 000,- korún. 
 
   e/   p. Peter Mikloš oboznámil podielnikov o vedení internetovej podstránky pri Obecnom 
        úrade, na ktorej sú publikované všetky dokumenty týkajúce sa urbáru. 

 
                         
               Iné vážnejšie problémy v diskusii neboli uvedené. 
 

K bodu 11/  Návrh na uznesenie  
 

Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie p. Igor Kováč, pričom boli 
uložené 4 úlohy predsedovi a predstavenstvu.. Za schválenie uznesenia v navrhovanom znení  
bolo 87 platných hlasov, nikto nehlasoval proti ani sa  nezdržal hlasovania.   

                 
Valné zhromaždenie jednohlasne schválilo: 

- Správu o činnosti UPS za rok 2016, 
- Plán hlavných úloh a rozpočet na rok 2017, 
- Správu OLH za r. 2016 a Plán pestovnej činnosti na r. 2017, 
- Správu dozornej rady a účtovnú závierku za rok 2016, 
- Cenníky na rok 2017  
- Vyplatenie podielov vo výške 2,-€ za 1 podiel podľa LV č. 205 
- Výsledky doplňujúcich volieb do výboru a dozornej rady 
- Uznesenie z Valného zhromaždenia 

 
 
Uznesenie z Valného zhromaždenia UPS zo dňa 25.3.2017 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 účasť a aktívny prístup riešenia úloh na tomto zhromaždení. 
 
V Povrazníku, dňa 31.3.2017 
 
Vypracoval: Ing. Vladimír Kováč           ....................................      
       
Zápisnicu overil: Ján  Predajniansky      ..................................... 
 
  
                                                                                                    Predseda UPS : 
                                                                                                       Ján Majer 
 


