
Zápisnica z valného zhromaždenia Pozemkového spoločenstva urbárskeho a 
súkromného lesa Vyšná Vladiča zo dňa 14.5.2016

Program :

1. Prezentácia účastníkov od 10:00 do 10:15 hod.
2. Privítanie a úvod, schválenie programu VZ
3. Kontrola plnenia uznesenia
4. Voľba mandátovej a návrhovej komisie, skurátorov
5. Správa mandátnej komisie o uznášania schopnosti VZ
6. Správa predsedu o činnosti spoločenstva za uplynulé obdobie od posledného VZ /za

rok 2015/
7. Správa OLH o ťažbe a pestevnej činnosti v roku 2015, návrh plánu na rok 2016
8. Správa dozornej rady o činnosti za rok 2015
9. Správa o hospodárení  za rok 2015 a schválenie účtovnej závierky za rok 2015
10. Plán činnosti, hospodárenia a rozpočtu na rok 2016
11. Zmena charakteru zastávanej plochy na lesný pozemok
12. Zahrnutie nelesných pozemkov pod lesný porast P.S.
13. Všeobecná diskusia 
14. Návrh uznesenia a jeho schválenie
15. Záver

                                        

K bodu 2. Predseda Pozemkového spoločenstva p. Fiľarský privítal členov spoločenstva, 
prečítal program, následne dal schváliť program VZ, ktoré aj ďalej viedol.

K bodu 3. Všetky body uznesenia z posledného zhromaždenia boli splnené. 

K bodu 4. Do mandátnej komisie boli schválené p.Ušalová Milka a p. Duháňová Marcela        
a p.  Mirko Mulik - jednohlasne.

K bodu 5. Mandátna komisia skonštatovala uznášania schopnosť valného zhromaždenia kde 
konštatovala zo 182,8 hlasov spoločenstva bolo prítomných 100,781 hlasov t.j. 55,1%

K bodu 6. Predseda predniesol správu o činnosti spoločenstva za uplynulé obdobie t.j. za rok 
2015 a časť roka 2016. Je súčasťou dokumentácie z VZ.

K bodu 7. Správu o ťažbe a pestevnej činnosti v roku 2015 a návrh plánu na rok 2016 
predniesol hospodár. Správa je súčasťou dokumentácie VZ.

K bodu 8. Správu dozornej rady o činnosti za rok 2015 predniesol predseda dozornej rady Ing.
Mulik Peter, konštatoval správne nakladanie s finančnými prostriedkami a správne 
hospodárenie výboru pri plnení ako uznesenia z posledného VZ, tak aj plnenie úloh 
hospodárskeho plánu v roku 2015. Konštatoval tiež dostatočné zabezpečenie palivového 
dreva členom spoločenstva. Správa je súčasťou dokumentácie VZ.



K bodu 9. Správu o hospodárení za rok 2015  a účtovnú závierku za rok 2015 predniesol p. 
Mulik Ladislav. Stav účtu k 1.1.2015 bol 12 280,22€, príjmy za rok 2015 boli 17 797,33€, 
výdaje  za rok 2015 boli 17 885,76€, stav na účte k 31.12.2015 bol 12 191,79. 
Stav pokladne  k 1.1.2015 bol 34,22€, príjmy do pokladne /z účtu/   za rok 2015 boli 3 310€, 
výdaje z pokladne za rok 2015 boli 2 166,58€, stav v pokladni  k 31.12.2015 bol 1 177,64€. 
Stav účtu k 15.5.2016 bol 14 640€ a v pokladni 441€.
Správa je súčasťou dokumentácie VZ.

K bodu 10. Plán činnosti,  hospodárenia  na rok 2016 predniesol predseda spoločenstva p.
Fiľarský a hospodár p. Varga, a návrh rozpočtu na rok 201 predniesol p. Mulik Ladislav –
člen  výboru.  Bola  schválená  úhrada  cestovných  nákladov  pre  členov  výboru  a členov
dozornej rady podľa platných zákonov o cestovných náhradách.

K bodu 11.  V.Z.  prejednalo  a  odsúhlasilo  zmenu   charakteru  pôdy –  zastávané  plochy a
nádvoria ( dve cesty parcela č.365/2 parcela č. 368 ) na lesný pozemok – lesnú cestu

K bodu 12 V.Z. Schválilo  - prevedenie poľnohospodárskej pôdy ( trvalý trávnatý porast a
orna  pôda  )  do  majetkovej  podstaty  Pozemkového  spoločenstva  nachádzajúcej  sa  v
extraviláne obce Vyšná Vladiča podľa LV a čísla parciel ako aj poverilo výbor PS a súhlasí s
prevedením poľnohospodárskej pôdy na lesnú pôdu – ide o parcely, ktoré sa neužívajú ako
pasienky z dôvodu ich zarastania lesnými drevinami ( parcely pri lesných porastoch )

K bodu 13.  V diskusii  V.Z.  poverilo  výbor P.S.  na zastupovanie  vlastníkov pri  prenájme
poľnohospodárskej pôdy voči nájomcovi na dojednanie a výšku výberu nájomného na účet
P.S. 

K bodu 14. V závere bolo schválené uznesenie V.Z., hlasovalo sa po jednotlivých bodoch,
výsledky boli zapísané a overené členmi mandátnej komisie. 

Predseda poďakoval všetkým prítomným za účasť a členom výboru za prevedenú prácu pri
hospodárení  a vykonávaní  svojich  povinností.  Po  ukončení  V.Z.  prebiehala  diskusia
v uvoľnenej atmosfére, bol podávaný obed s príslušným občerstvením /káva, zákusky a pod./

Miestom jednania bol Penzión Driečna, ktorý bol na uskutočnenie VZ vopred rezervovaný.

Zapísal : Mulik L. – člen výboru
Za Výbor P.S. 


