Z ápi s ni ca
z Valného zhromaždenia Urbárskeho pozemkového spoločenstva Povrazník
konaného dňa 24.03.2018
Prítomní: podľa prezenčnej listiny: 79 členov zo 114 oprávnených osôb, s počtom 79
voliteľských hlasov zo 114 celkových hlasov, čo predstavuje 69,3 % 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 79 členov zo 114 oprávnených, čo je viac ako nadpolovičná 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,
1. Voľba návrhovej a volebnej komisie, voľba overovateľov zápisnice a uznesenia,
2. Voľby do výboru a dozornej rady
3. Správa o činnosti UPS za rok 2017 , návrh hlavných úloh a rozpočet na rok 2018,
4. Správa odborného lesného hospodára za r. 2017 a plán pestov. činnosti na r. 2018,
5. Správa dozornej rady a schvaľovanie ročnej účtovnej závierky za rok 2017,
6. Návrh na zúčtovanie straty z výsledku hospodárenia za rok 2017,
7. Návrh cenníkov za palivo a služby v r. 2018,
8. Diskusia,
9. Návrh uznesenia,
10. 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.
Program zhromaždenia bol jednohlasne schválený,
3. Do návrhovej komisie boli zvolení: Igor Kováč, Slov. Ľupča, Potančok Vladimír z
Podbrezovej a Melková Marta z Lučatína.
Do volebnej komisie boli zvolení: Dimošová Viera, B. Bystrica, Jonáčková Viera, B.
Bystrica a Rovná Vlasta z Banskej Bystrice.
Za overovateľa zápisnice a uznesenia bol zvolený: Ján Predajniansky a
Kantor Vladimír, z Povrazníka ako členovia dozornej rady.
4. Zhromaždenie s účinnosťou od 1.4.2018 do 31.3.2021 schválilo:
do funkcie predsedu UPS p. Ján Majer, bytom B. Bystrica, Kráľovohoľská 13,
s počtom 71 platných hlasov,
- za členov výboru:
Ing. Kováč Vladimír, B.Bystrica, Družby s počtom 68 hlasov,
do funkcie podpredseda UPS,
Predajnianska Anna, Povrazník, s počtom hlasov 69 ako člen,
Filadelfi Milan, Povrazník, s počtom hlasov 66 ako člen,
Kantorová Jana, Povrazník, s počtom 65 hlasov ako člen výboru,

- Za prvého náhradníka ako člena výboru bol zvolený:
Kováč Ivan, Povrazník, s počtom 1 hlas
- Do dozornej rady boli zvolení:
Kováč Igor, Slov. Ľupča, Osloboditeľov, s počtom 66 hlasov
ako predseda,
Predajniansky Ján, Povrazník, s počtom 67 hlasov ako člen,
Kantor Vladimír, Povrazník, s počtom 6 hlasov ako člen,
- Za prvého náhradníka člena dozornej rady bol hlasov zvolený:
Potančok Dušan, Povrazník, s počtom 3 hlasov.
5. Správu o činnosti spoločenstva za rok 2017, návrh hlavných úloh a rozpočet na rok 2018
predniesol predseda p. Ján Majer, ktorá sa skladá z častí:
 vznik urbárov v r. 1853 a genéza obnovenia od r. 1993 do r 2018
 pestovateľská činnosť,
 ťažba a predaj drevnej hmoty,
 stav hospodárenia,
 zabezpečenie vlastníckych práv a administratívna činnosť,
 hlavné úlohy a návrh rozpočtu na rok 2018
Správa je uvedená v prílohe č. 1. Záverečným konštatovaním je že, plánovaná strata
bola o 1000,- Eur menšia, pričom v roku 2018 je plánovaný zisk vo výške 5000,EUR a že všetky úlohy v ostatných oblastiach boli splnené.
6. Správu odborného lesného hospodára Jozef Rosenbergera predniesol p. Filadelfi 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 2017 boli výdavky vo výške 2 473,- Eur. V roku
2018 sa plánuje vyčerpať 2 900,- 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 členka
dozornej rady Anna Predajnianska. 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 2017 schváliť v plnom rozsahu.
Správa dozorného výboru je prílohou č. 4 tejto zápisnice.
8. Návrh na zúčtovanie straty z výsledku hospodárenia predniesol predseda p. Majer , že
toto bolo prejednané a schválené vo výbore 3.3.2018 s tým, aby strata vo výške 4006,91
Eur bola zúčtovaná na účet 428 – Nerozdelený zisk z minulých rokov. Návrh je prílohou
č. 5 tejto zápisnice.
9. Návrh cenníkov na rok 2018 predniesol predseda p. Majer a je prílohou č. 6 tejto
zápisnice.
10. V diskusii vystúpili:
a/ p. Majer ako predseda spoločenstva uviedol podrobnejšie stav v oblasti pozemkových
spoločenstiev a pripravovaných zmien zákonov ako i informáciu zo seminárov

uskutočnených Združením neštátnych lesov Banskobystrického kraja v daňových
zákonoch a odvodov do zdravotného a sociálneho poistenia.
Prítomných taktiež informoval o tom, že kúpa motorového vozidla zatiaľ nebola
uskutočnená z dôvodu úhrad za nájomné len v závere minulého roka a začiatku
tohto roka. Informoval tiež o možnom zlacnení díslových áut v 2. polroku na základe
prijatých zákonov v Nemecku o emisných normách.
b/ p. Mikušková z Dúbravy okr. Detva sa informovala o možnosti kúpy palivového
dreva. Odpovedal jej predseda s tým, že urbár nemá tvrdé listnaté porasty a taktiež
na tento rok je plán palivového dreva zo smreka a jedle len v objeme 50 m3, pričom
doposiaľ už bolo v dôsledku suchárskej kalamity vyťažené cca 30 m3, tak jej požiadavka na 30 m3 paliva nemôže byť splnená.
c/ Ing. Kováč odpovedal p. Mackovej na dôvod zvýšenia ceny predaja palivového
dreva s tým, že sa jedná o usmernenie z daňového riaditeľstva, aby isté osoby
neboli zvýhodňované nízkou kúpnou cenou za palivo oproti ostatným, ktorí palivo
nekupujú.
Iné vážnejšie problémy v diskusii neboli uvedené.
11. 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 79 platných hlasov, nikto nehlasoval proti ani sa nezdržal hlasovania.
Valné zhromaždenie jednohlasne schválilo:
-

Správu o činnosti UPS za rok 2017,

-

Plán hlavných úloh a rozpočet na rok 2018,

-

Správu OLH za r. 2017 a Plán pestovnej činnosti na r. 2018,

-

Správu dozornej rady a účtovnú závierku za rok 2017,

-

Cenníky na rok 2018,

-

Zúčtovania straty z výsledku hospodárenia za rok 2017,

-

Výsledky volieb do výboru a dozornej rady

-

Uznesenie z Valného zhromaždenia

Uznesenie z Valného zhromaždenia UPS zo dňa 24.3.2018 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 31.3.2018
Vypracoval: Ing. Vladimír Kováč
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Zápisnicu overil: Ján Predajniansky

..................................…

Vladimír Kantor

……………………….
Predseda UPS :
Ján Majer

