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

Z á p i s n i c a.
z rokovania valného zhromaždenia Pozemkového spoločenstva Urbáru v Hladovke sídlo
027 13 Hladovka IČO 17067910 konaného dňa 22.3.2015 v Hladovke
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 2014
a plánované úlohy na rok 2015, správa dozornej rady
5, Diskusia
6, Schválenie návrhu na uznesenie
7, Vzdanie sa mandátu člena dozornej rady
8, Doplňujúce voľby do konca volebného obdobia 2016
9, Návrh na uznesenie z výsledkov volieb
10, Záver
Ad 1, Zasadnutie valného zhromaždenia z poverenia výboru otvoril predseda p.Karol
Škvarek. Predniesol program valného zhromaždenia
Ad 2, Za predsedajúceho bol zvolený p. Karol Škvarek
Za zapisovateľa bol p. Maslák Milan schválený jednohlasne
Za overovateľov zápisnice boli jednohlasne zvolení Petráková Jolana, Buš Stanislav
Do mandátovej a volebnej komisie boli zvolení:
Šimaľa Milan,Korček Martin, Bugaj Vladislav, Buš Robert
jednohlasne schválení
Do návrhovej komisie boli zvolení jednohlasne: Šimaľa Augustín, Jančo Pavol
Ad 3, Správu mandátovej komisie predniesol Kortček Martin
z 637,77 hlasov všetkých členov na VZ je prítomných 351,78 hlasov,
čo predstavuje 55,157 %. VZ je uznášania a voľby schopné
Správa je prílohou zápisnice.
Schválenie programu: jednohlasne schválený
Ad 4, Správu o finančnom hospodárení za rok 2014 predniesol p. Karol Škvarek,
správu o činnosti predniesol OLH Ing. Žuffa, ktorý predniesol aj orientačný
plán na rok 2015.
Správu dozornej rady za rok 2014 predniesol p. Ľubomír Maslák
Správy sú prílohou zápisnice
Ad 5, Diskusia:
a, Predseda predniesol návrh zmluvy o prenájme lesných pozemkov medzi
vlastníkmi a PS Urbáru obce Hladovka. K prednesenému návrhu diskutovali:

Brnušák Marián, Brnušák Jozef, Šprlák Karol, Greštiak Ľubomír, Šprláková Oľga
- zmeniť dobu prenájmu z neurčitej doby na 5 rokov
- doplniť, že sa jedná len o urbár, nájomná zmluva bude na urbárske pozemky
podľa listu vlastníctva 1274
Bol podaný návrh na roznesenie nájomných zmlúv do každého domu členom
Tento návrh bol aj jednohlasne schválený
b, Bol prednesený návrh na mesačnú odmenu predsedu vo výške 380,- EUR
a časovú odmenu pri prácach v PS Urbáru vo výške 3,- EUR na hodinu
- p. Korčeková Jana sa pýtala či sa jedná aj o zastupujúceho predsedu
- p. Šprláková Oľga sa pýtala, či je to pred zdanením alebo čistá odmena
c, Vo finančnom hospodárení bola uvedená sankcia od PPA vo výške 22.638,01 EUR
- Šprláková Oľga sa informovala o vzniku tejto sankcie. Predseda p. Škvarek presný
priebeh udelenia sankcie a právny rozbor
- Šuvada Augustín prečo by mali znášať sankciu všetci podielnici, nech nahradí škodu
vinník
- Brnušák Marián – navrhuje, keď bývalý predseda pochybil, nech rozhodne nezávislá
inštitúcia, že konal sám, bez výboru a že konal protiprávne
- Šikyňa Ján – prečo platiť všetci, koľko urobil zisku a aké projekty vybavil
bývalý predseda
d, Kubica Milan sa pýtal, čo je s cestou do Vrchu, objasnil predseda, že je súd
s vykonávajúcou organizáciou
e, Korčeková Marta, čo z vyťaženého dreva smerom do Vrchu, odpovedal predseda
Nakoľko nebolo viac diskusných príspevkov predsedajúci dal schváliť ukončenie
diskusie, ktoré bolo schválené
Ad 6, Schválenie návrhu na uznesenie:
Pred hlasovaním o návrhu na uznesenie predsedajúci informoval
o tom ako má prebiehať hlasovanie
Bolo schválené tajné hlasovanie za návrh na uznesenie podľa jednotlivých bodov
.
samostatne.Za tajné hlasovanie bolo 205,33 hlasov z prítomných
Valné zhromaždenie
A/ Berie na vedomie:
Správu o činnosti a finančného hospodárenia za rok 2014
Správu dozornej rady
B/ Schvaľuje:
Uznesenie 1/2015
Účtovnú závierku za rok 2014, náklady vo výške 95.564,21 EUR, výnosy
vo výške 90.718,93 EUR, hospodársky výsledok stratu 8.782,47 EUR
preúčtovať na účet nerozdeleného zisku minulých rokov
Hlasovanie: za 167,51 hlasov – 26,46%, proti 93,15 hlasov, zdržalo sa 52,66
Uznesenie nebolo schválené
Uznesenie 2/2015
Prenájom lesných pozemkov medzi vlastníkmi a Pozemkovým spoločenstvo
Urbáru obce Hladovka v zmysle zmluvy o prenájme lesných a poľnohospodárskych pozemkov

Hlasovanie: za 247,72 hlasov – 39,14%, proti 73,41 hlasov, zdržalo sa 2 hlasy
Zmluva nebola schválená
Uznesenie 3/2015
Mesačnú mzdu PS Urbáru Hladovke vo výške 380 EUR, určenej z min. mzdy
Hlasovanie: za 272,70 hlasov – 43,08%, proti 53,42 hlasov, zdržalo sa 2
Uznesenie nebolo schválené
Uznesenie 4/2015
Časovú odmenu pri prácach v PS Urbáru obce Hladovka vo výške 3,- EUR
za odpracovanú hodinu
Hlasovanie: za 243,20 hlasov – 38,42%, proti 88,83 hlasov, zdržalo sa 5,1 hlasov
Uznesenie nebolo schválené
Uznesenie 5/2015
Úhradu dane z nehnuteľnosti za Združenie súkromných vlastníkov lesa
podľa rozhodnutia Obce Hladovka
Hlasovanie: za 293,04 hlasov – 46,30%, proti 19,22 hlasov, zdržalo sa 5,85 hlasov
Uznesenie nebolo schválené
Ad 7, Člen dozornej rady p. Brnušák Marián sa na vlastnú žiadosť mandátu
člena dozornej rady
Ad 8, Doplňujúce voľby člena dozornej rady do konca volebného obdobia 2016
Z volieb z roku 2011 určeným náhradným kandidátom bola p. Kubicová
Helena, ktorá písomne súhlasila s kandidatúrou člena dozornej rady
Ad 9, Uznesenie 6/2015
Doplňujúce voľby člena dozornej rady p. Kubicovej Heleny
Hlasovanie: za hlasovalo 341,11 hlasov – 53,48 %, proti 5,8 hlasov
zdržalo sa 0
P. Kubicová Helena bola zvolená za člena dozornej rady
Ad 10, Zasadnutie valného zhromaždenia ukončil a prítomným poďakoval predsedajúci.
V Hladovke dňa 22.3.2015
Zapisovateľ:
Milan Maslák

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

Overovatelia zápisnice:
Petráková Jolana

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

Buš Stanislav

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

