URBARIÁT Pozemkové spoločenstvo Detvianska Huta
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 12. júna

2011 v Detvianskej Hute

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
3. Kontrola prijatých uznesení z VZ zo dňa 23.05.2010
4. Správa o činnosti v roku 2010 – p. Matúš Gibala
5. Ročná účtovná závierka , správa o hospodárení – p. Jana Hrončeková
6. Rozpočet spoločenstva na rok 2011, návrh odmien výboru
7. Návrh na rozdelenie zisku
8. Doplnková voľba člena revíznej komisie a člena výboru
9. Inventarizácia urbariátu pozemkového spoločenstva
10. Diskusia
11. Uznesenie
12. Záver
1. Otvorenie
Valné zhromaždenie otvorila a všetkých prítomných srdečne privítala p. Jana Hrončeková
Oboznámila s programom .
Hlasovanie za program :
všetci prítomní
Proti programu
0
Zdržali sa hlasovania
0
Program bol jednomyseľne schválený.
2.

Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli navrhnutí členovia:
1. Vladimír Hanes
2. Július Drugda
3. Štefan Kurčík
Hlasovanie : za návrh
Proti návrhu
Zdržali sa hlasovania
Návrh bol jednomyseľne schválený.

všetci prítomní
0
0

Do mandátovej komisie boli navrhnutí členovia:
1. Anna Nociarová
2. Jozef Kret
3. Helena Hanesová

Hlasovanie:

za návrh :
všetci prítomní
Proti návrhu:
0
Zdržali sa hlasovania:
0
Návrh bol jednomyseľne prijatý.
Za zapisovateľa bola navrhnutá : Zlatica Olšiaková
Za overovateľov zápisnice: Magda Nociarová
Ján Kortiš
Hlasovanie:

za návrh:
všetci prítomní
Proti návrhu:
0
Zdržali sa hlasovania:
0
Návrh bol jednomyseľne prijatý.
3. Kontrola prijatých uznesení z VZ zo dňa 23.05.2010
Všetky uznesenia z predchádzajúcej schôdze boli splnené .
4. Správa o činnosti
-

p. Matúš Gibala predniesol „Správu o činnosti za rok 2010“. P. Orolín informoval
o stave LHP „Program starostlivosti o lesy“- vyhotovuje sa na 10 rokov t.j. na roky
2011-2020. Správa je k dispozícii k nahliadnutiu.

5. Ročná účtovná závierka, správa o hospodárení
6.

p. Hrončeková Jana – oboznámila prítomných s ročnou
o príjmoch a výdavkoch a o hospodárení za rok 2010

účtovnou

závierkou ,

Návrh rozpočtu na rok 2010 a odmeny členom výboru, dozornej rade a zapisovateľke
- P. Jana Hrončeková predniesla návrh rozpočtu na rok 2011. Zároveň predložila aj
návrh na odmeny členom výboru a zapisovateľke.
Hlasovanie:

za návrh:
všetci prítomní
Proti návrhu:
0
Zdržali sa hlasovania:
0
Návrh bol jednomyseľne prijatý.
7. Návrh na rozdelenie zisku
-p. Jana Hrončeková – oboznámila prítomných s návrhom na rozdelenie zisku .
Členovia ktorí si vysporiadali svoje podiely v roku 2011 by mali mať nárok na
vyplatenie spätne za roky 2008,2009,2010, ale v rokoch 2008,2009,2010 sa u nás
nevyplácali žiadne podiely nakoľko neboli na to finančné prostriedky nie je možné
členom nič vyplatiť. V roku 2011 sa spoločne vyplatia podiely za roky 2010 a 2011.

8. Doplnková voľba člena revíznej komisie a člena výboru
Ing. Kamenský - vzdáva sa funkcie člena výboru nakoľko zmenil zamestnanie a nemôže mať
evidovaný ďalší príjem. Vzhľadom na tieto skutočnosti sa od januára vzdáva funkcie.
Hlasovanie:

za návrh:
všetci prítomní
Proti návrhu:
0
Zdržali sa hlasovania:
0
Návrh bol jednomyseľne prijatý.
9.

Inventarizácia
Jana Hrončeková – informovala o vykonaní inventarizácie – neboli žiadne veľké
zmeny, do inventáru pribudne novo vybudovaná cesta na Bratkovicu.

10.

Diskusia

-

Ing. Kamenský čo sa týka prebierok na jednotlivých miestach sú veľké plochy , kde je
potrebné čím skôr zakročiť , porasty sú v ohrození . Je potrebné vyznačiť zhruba 10
hektárov prebierkou, pokiaľ by sa to v najbližšej dobe nevyznačilo nemôžeme
očakávať také výsledky ako keď sú porasty ošetrené.

-

Ing. Kamenský – pokiaľ lesný závod nereaguje na výzvu na odstránenie lesnej chaty,
treba jednať ráznejšie a dať podnet na lesný úrad.

-

P. Orolín – súhlasí s p. Kamenským že porasty sú v zlom stave a že je potrebné rýchlo
zakročiť, navrhuje vykonať vyväzovanie – umelá sieť a po prvých prebierkach
vyviazať špagátom a suchým raždím- je to veľmi dobrá pomoc.

-

P. Gibala Ján – pod Bratkovicou sa znovu vytvára veľké smetisko , je potrebné čím
skôr ho zlikvidovať nakoľko sa stále zväčšuje. Pri Látkach sa to očistilo. Je to
potrebné riešiť aj na Bratkovici – vykopať jamu , zasypať zeminou a vysadiť.

-

P. Kret Vladimír – chce informovať v návrhu je novela zákona o možnosti odpredaja
svojich podielov , chce vedieť či bude možné odpredávať svoje podiely.

-

Ing. Kamenský- áno je pripravená novela zákona , ale ešte stále nie je schválená .
Novela rieši napr. vysvetlil na príklade – ak bude urbár potrebovať nejaké financie
bude môcť odpredať časť nejakej nehnuteľnosti čo v našom prípade nie je možné,
Urbariát nie je vlastníkom podielov.

-

P. Orolín- v novele sa uvažuje aj o vyčlenení cca 50 hektárov- takže pre našich členov
je to nezaujímavé.

11.
Návrh na uznesenie
- Uznesenie predložil predseda návrhovej komisie
12. Záver
Valné zhromaždenie ukončila p. Jana Hrončeková a poďakovala za účasť.
Zapísala: Zlatica Olšiaková

V Detvianskej Hute 14. júna 2011

Overovatelia zápisnice:
.................................................

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

Matúš Gibala
Predseda Urbariátu, pozemkového spoločenstva

UZNESENIE
z Valného zhromaždenia urbariátu v Detvianskej Hute konaného dňa 12.júna 2011
v Detvianskej Hute
Valné zhromaždenie:
A. SCHVAĽUJE:
1. Program rokovania
2. Návrhovú komisiu :

Vladimír Hanes
Július Drugda
Štefan Kurčík

Mandátovú komisiu :

Anna Nociarová
Jozef Kret
Helena Hanesová

Zapisovateľa:

Zlatica Olšiaková

Overovateľov zápisnice:

Magda Nociarová
Ján Kortiš

3. Kontrolu prijatých uznesení
- prijaté uznesenia boli splnené
4. Ročnú účtovnú závierku za rok 2010 bez výhrad a správu o hospodárení
5. Rozpočet spoločenstva na rok 2011 podľa predloženého návrhu
6. Rozdelenie zisku 0,033 €/m2
7. Odmeny predsedovi , členom výboru, dozornej rade a zapisovateľke podľa
predloženého návrhu
B. VOLÍ :
1. Člena výboru – Július Drugda
2. Člena dozornej rady – Vladimír Hanes
C. BERIE NA VEDOMIE:
Správu o činnosti za rok 2010
Správu o vykonaní revízie majetku spoločenstva k 31.12.2010
8. Návrhová komisia:

Vladimír Hanes v.r.
Július Drugda v.r.
Štefan Kurčík v.r.

Matúš Gibala
Predseda Urbariátu, pozemkového spoločenstva

