
Pozemkové spoločenstvo Urbáru obce  H l a d o v k a 

 

 

 

 

 

                                              Z á p i s n i c a. 

 
Z rokovania zhromaždenia Pozemkového spoločenstva urbáru v Hladovke sídlo 

027 13 Hladovka č. 45 IČO 17067910 konaného dňa 6.4.2014 v Hladovke o 11.00 hod. 

 

Prítomní: podľa pripojenej prezenčnej listiny 

 

Program: 1, Otvorenie 

                2, Voľba predsedajúceho, zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovej, 

                     mandátovej a volebnej komisie 

                3, Správa mandátovej komisie 

                4, Správa o činnosti a o finančnom hospodárení za rok 2013 

                    a plánované úlohy na rok 2014, správa dozornej rady 

                5, Úprava zmluvy o založení a stanov v zmysle zákona č. 97/2013 Z.z.  

                6, Diskusia 

                7, Schválenie návrhu na uznesenie 

                8, Doplňujúce voľby do konca volebného obdobia 2016 

                9, Návrh na uznesenie z výsledkov volieb  

               10, Záver 

 

Ad 1, Zasadnutie zhromaždenia z poverenia výboru otvoril člen výboru poverený       

 zastupovaním predsedu p.Karol Škvarek. Predniesol program zhromaždenia.  

 

Ad 2, Za predsedajúceho bol zvolený  p. Karol Škvarek-jednomyseľne schválený. 

          Za zapisovateľa bol zvolený p. Maslák Milan- jednomyseľne schválený. 

          Za overovateľov zápisnice boli zvolení: Kubicová Helena,Búš Martin-jednomyseľne     

 schválení. 

          Do mandátovej a volebnej komisie boli zvolení: 

          Šimaľa Augustín, Ing. Brnušák Jozef, Korček Martin, Ing. Greštiak Jozef, Šináľ Milan,      

 Hutlas Daniel jednomyseľne schválení.                                                                                                                                                                                                      

          Do návrhovej komisie boli zvolení: Ťapaj Jozef. Lieskovská Monika-jednomyseľne   

 schválení. 

 

Ad 3, Správu mandátovej komisie predniesol Ing. Brnušák Jozef  

          z 637,77 hlasov všetkých členov na zhromaždení je prítomných 434,17 hlasov, 

          čo predstavuje 68,08 %. zhromaždenie je uznášania schopné. 

          Správa je prílohou zápisnice. 

          Schválenie programu: za  56,48% hlasov, proti 11,13% zdržali sa 0,47%. 

          

Ad 4, Správu o finančnom hospodárení za rok 2013 predniesol p. Karol Škvarek, 

          správu o činnosti predniesol OLH Ing. Žuffa, ktorý predniesol aj orientačný 

          plán na rok 2014. 

          Správu dozornej rady za rok 2013 predniesol p. Ľubomír Maslák. 



           Správy sú prílohou zápisnice. 

           

Ad 5, Upravenú Zmluvu Pozemkového spoločenstva Urbáru obce Hladovka 

          predniesol p. Karol Škvarek. 

          Stanovy Pozemkového spoločenstva Urbáru obce Hladovka predniesla 

          p. Monika Lieskovská. 

  

Ad 6, Diskusia: 

         - Korček Ján: prečo nesúhlasia počty členov výboru v Zmluve a stanovách, 

           treba upraviť na nepárny počet členov. 

           Vysvetlil p. Škvarek Karol, že v zmluve je 8 členov výboru vrátane predsedu 

           a v stanovách je čl. 6 ods. 4 a, volí predsedu a 7 členov výboru, čiže výbor 

           má celkovo 8 členov. 

         - Sekereš Miroslav – vzniesol dotaz na odpredaj dreva 

            Odpovedal p. Škvarek Karol – odpredaj dreva vykonáva výbor formou 

            verejnej dražby. 

         - Brnušák Marián navrhol  upraviť v stanovách prenájom nehnuteľnosti do 15 rokov a 

 nie na 15 rokov. 

           Predsedajúci dal hlasovať o úprave stanov čl. 6 odst. 6 o prenájme nehnuteľnosti 

           do 15 rokov. 

           Hlasovaním bol návrh prijatý jednomyseľne. 

         - Korček Ján navrhoval, aby sa drevo predávalo dražbou aj cudzím ľuďom nielen 

            našim členom. 

            Odpovedal p. Škvarek Karol – predaj dreva pre cudzích ľudí môže realizovať 

            cez nákup a predaj našich členov, ako to v minulosti robil práve p. Korček. 

          - Korček Ján – navrhuje, aby spracovatelia dreva neboli členmi výboru. 

             Odpovedal p. Škvarek Karol – výbor nemôže zakázať nákup dreva našim členom 

            výboru alebo DR, nakoľko to nezakazuje žiadny zákon. 

         - Vnenk Jozef – na odkup malého množstva dreva koho mám požiadať. 

            Odpovedal Škvarek Karol – podať písomnú alebo osobnú žiadosť o nákupe dreva  

            a výbor sa tým bude zaoberať na zasadnutí a rozhodne o predaji dreva. 

           

 Nakoľko nebolo viac diskusných príspevkov predsedajúci dal schváliť ukončenie 

 diskusie, ktoré bolo schválené jednomyseľne. 

             

 

Ad 7,  Schválenie návrhu na  uznesenie: 

           Pred  hlasovaním o návrhu na uznesenie predsedajúci informoval 

           o tom ako má prebiehať hlasovanie 

           Jednomyseľne bolo schválené verejné hlasovanie za návrh na uznesenie. 

           Zhromaždenie: 

            a/ berie na vedomie 

               - správu o činnosti a finančného hospodárenia za rok 2013  

               - správu dozornej rady 

 

            b/ schvaľuje 

                 Uznesenie 1/2014 

                 -účtovnú závierku za rok 2013, náklady vo výške  70.100,48 EUR, výnosy  

                 vo výške 99.541,24 EUR, hospodársky výsledok a čistý zisk po zdanení 

                 22.641,26 EUR rozdeliť. 



                      

                 - 15.944,25 EUR Sk rozdeliť medzi členov spoločenstva podľa výšky majetkového 

                   podielu v spoločenstve 25,- EUR/ 1 hlas. 

                 - 6.697,01 EUR preúčtovať na nerozdelený zisk minulých rokov. 

                   Hlasovanie: za 431 hlasov – 67,58%, proti 3,17 hlasov – 0,73%, zdržalo sa 0 

                   Uznesenie bolo schválené. 

 

                   Uznesenie 2/2014 

                   Schválenie upravenej Zmluvy a Stanov Pozemkového spoločenstva urbáru 

                   obce Hladovka. 

                    Hlasovanie: za 395,13 hlasov – 61,95%, proti 0 hlasov, zdržalo sa 

                                        39,04 hlasov – 6,12% 

                    Zmluva a Stanovy boli schválené. 

    

      Ad 8,  Doplňujúce voľby predsedu PS Urbáru – predsedajúci oboznámil  prítomných 

                 o spôsobe voľby: Hlasovanie bude tajné. Číslo kandidáta treba zakrúžkovať. 

                 Iný spôsob označenia bude neplatný. Kandidát na zvolenie musí byť zvolený  

      nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov, okrem hlasov fondu. Na predsedu    

      kandiduje jediný kandidát p. Karol Harmata. Volebný poriadok bol jednomyseľne 

      schválený. 

                 Po skončení volieb člen volebnej komisie predniesol protokol z volieb 

                 predsedu Pozemkového spoločenstva urbáru obce Hladovka konaných 

                dňa 6.4.2014. Volebné lístky odovzdalo 430,96 hlasov, Neplatných bolo  

                77,91 hlasov. 

 

     Ad 9,  Kandidát Karol Harmata získal 117,91 hlasov, čo predstavuje 18,63 %. 

                 Predseda nebol zvolený, kandidát nezískal potrebný počet hlasov. 

           Člen výboru spoločenstva poverený zastupovaním predsedu p. Karol Škvarek bol 

      jednomyseľne schválený na zastupovanie do konca volebného obdobia roku 2016. 

 

     Ad 10, Na záver bola prednesená ústna žiadosť Poľovníckeho združenia Vyšné o prenájom  

                 pozemkov na poľovné účely. Predsedajúci dal hlasovať zhromaždeniu aby o       

      prenájme rozhodol výbor pozemkového spoločenstva. 

                 Hlasovanie: za  424,31 hlasov, zdržali sa : 2 hlasy, proti: 4,65 hlasov. 

                 Uznesenie bolo schválené.             

                 Zasadnutie valného zhromaždenia ukončil a prítomným poďakoval predsedajúci. 

                  

 

 V Hladovke dňa 6.4.2014                            

               

                                     

Zapisovateľ: 

Milan Maslák                                            ...................................................... 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 Kubicová Helena                                      ....................................................... 

 

 Buš Martin                                                .......................................................                   


