Zápisnica z valného zhromaždenia /VZ/ Pozemkového spoločenstva
urbárskeho a súkromného lesa Vyšná Vladiča zo dňa 26.5.2019
Program :
1. Prezentácia účastníkov od 14:00 do 14:15 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
7. Správa OLH o ťažbe a pestevnej činnosti v roku 2018
8. Správa o hospodárení a účtovnej závierke za rok 2018
9. Správa revíznej komísie za rok 2018
10.Plán činnosti na rok 2019
11.Prijatie novej zmluvy
12.Prijatie nových stanov
13.Voľba náhradníkov do výboru a dozornej rady
14.Povolenie vjazdu motorových vozidiel
15.Úhrada za nájom pozemkov
16.Všeobecná diskusia
17.Návrh uznesenia a jeho schválenie
18.Záver
K bodu 2. Predseda Pozemkového spoločenstva p. Fiľarský privítal členov spoločenstva
na valnom zhromaždení. Člen výboru Mulik L. prečítal program, nikto nenavrhol zmenu,
alebo doplnenie programu, tak následne dal schváliť program VZ a valné zhromaždenie
aj ďalej viedol p. Mulik L..
K bodu 3. Body uznesenia z posledného zhromaždenia boli splnené následovne :
- Výbor PSUaSL Vyšná Vladiča vyriešil nájomné s nájomcu TTP a ornej pôdy p. Homzu
zo Staškoviec, jednal s ním o prenájme TTP a ornej pôdy – splnené – jednanie prebehlo,
aj so zápisom, finančné prostriedky poukázané na účet spoločenstva
- Výbor PSUaSL Vyšná Vladiča po jednaní a priamej urgencii predsedu spoločenstva
obdržal od PZ Kamjana nájom za predchádzajúce obdobie od trvania nájmu poľovných
revírov – splnené – jednanie prebehl– splnené – jednanie prebehlo, finančné
prostriedky poukázané na účet spoločenstva
- Výbor PSUaSL Vyšná Vladiča predložil všetky podklady na cirkevné úrady do
Prešova o navrátenie lesných pozemkov späť pozemkovému spoločenstvu od cirkvi
podľa priloženého zoznamu – ide o pozemky v poraste 611b prípadne 612 – zo strany
výboru splnené – prebehlo jednanie s OLH za cirkevné lesy, ďalšie kroky už sú len na
cirkevných úradoch v priebehu r. 2019

- Výbor PSUaSL Vyšná Vladiča dal urobiť zvážnicu v požadovanom území – priestor
Lysá hora – v spodnej časti– úloha splnená
K bodu 4. Do mandátnej komisie boli schválení : p. Michalková Mária a p. Balažiová
Viera a p. Feckaničová Nadežda - jednohlasne.
K bodu 5. Mandátna komisia skonštatovala uznášania schopnosť valného zhromaždenia
kde konštatovala z 206,43 hlasov spoločenstva bolo prítomných 117,17 hlasov t.j.
56,72% platných hlasov.
K bodu 6. Predseda predniesol správu o činnosti spoločenstva za uplynulé obdobie t.j. za
rok 2018 . Je súčasťou dokumentácie z VZ.
K bodu 7. Správu o ťažbe a pastevnej činnosti v roku 2017 a návrh plánu na rok 2018
predniesol predseda z dôvodu neprítomnosti odborného lesné hospodára. Správa je
súčasťou dokumentácie VZ.
K bodu 8. Správu o hospodárení za rok 2018 a účtovnú závierku za rok 2018 predniesol
p. Mulik Ladislav, Ing..
Stav účtu k 1.1.2018
- 6 051,57 €
Príjem za rok 2018
- 3 936,92 €
Výdaje z účtu v 2018 - 7 849,24 €
Stav účtu k 31.12.2018 - 2 142,25 €
Stav pokladne k 1.1.2018 372,75 €
Príjem do pokladne z účtu - 1 800 €
Výdaje z pokladne
- 1 900,94 €
Stav pokladne k 31.12.2018 - 353,21 €
Správa je súčasťou dokumentácie VZ.
K bodu 9. Správu dozornej rady o činnosti za rok 2018 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 2018. Konštatoval tiež dostatočné zabezpečenie
palivového dreva členom spoločenstva. Správa je súčasťou dokumentácie VZ.
K bodu 10. Plán činnosti na rok 2018 predniesol predseda v bode 7.
K bodu 11. Zmluva o spoločenstve bola pre členov zverejnená na internetovej stránke 30
dní pred konaním VZ, bolo možné si ju prečítať a doplniť, na zhromaždení bolo ešte pár
výtlačkov v obehu, napriek tomu sa čítali hlavné časti zmluvy, ako aj bol vysvetlený
dôvod zmeny zmluvy zo zákona. Zmluva bola schválená bez námietok a doplnení.
K bodu 12. Stanovy o spoločenstve boli pre členov zverejnené na internetovej stránke 30
dní pred konaním VZ, bolo možné si ich prečítať a doplniť, na zhromaždení bolo ešte pár
výtlačkov v obehu, napriek tomu sa čítali hlavné časti stanov, ako aj bol vysvetlený
dôvod zmeny stanov zo zákona. Stanovy boli schválené bez námietok a doplnení.

K bodu 13. Do výboru za náhradníkov boli navrhnutí a schválení títo členovia: Mulik
Jozef, r. 1970, ktorý bol sám prihlásený a Gogor Milan r.1964
Do dozornej rady bol za náhradníka navrhnutý a schválený Čurpek Mikuláš r.1963
K bodu 14. Keďže sa sprísňujú podmienky vstupu do lesa s motorovými vozidlami
a situácia sa stáva neprehľadnou, navrhol predseda evidovať vozidla za účelom
obhospodarovania lesa. Na evidenciu a vydávanie povolenia bol poverený Mulik Mirko,
ktorému predseda doručí potrebné podklady pre výkon tejto evidencie.
K bodu 15. K tomuto bodu vystúpil Mulik L.- člen výboru a požiadal všetkých o zaslanie
čísla účtu z dôvodu úhrady nájomného za nelesné pozemky, ktoré spoločenstvo obdržalo
na účet od prenajímateľa p. Homzu. Zasielanie finančných prostriedkov poštovou
poukážkou ja zdĺhavé, je potrebné vyberať financie a poštovné poplatky sú tiež nie malé.
Preto žiadal členov o poskytnutie čísla účtov, kde budú financie zasielané. Rovnako bola
podaná informácia aj o zasielaní finančných prostriedkov z nájmu poľovných revírov PZ
Kamjana a to na základe písomnej žiadosti a dodania čísla účtu. O PZ Jasenov informoval
p. Ušala D. s tým, že každý, kto má záujem o finančné prostriedky z tohto nájmu má
volať p. Černegu na mob. č. 0903 536 321.
K bodu 16. V diskusii vystúpil starosta obce Vladiča p. Čurpek Ivan, a predložil žiadosť
na odsúhlasenie realizácie turistického chodníka – starej torhovej cesty, vedenej lesným
porastom od križovatky na Suchu, cez Hrun na lesný hrebeň po starých lesných cestách,
žiadosť bola odsúhlasená. Realizáciu prevedie obec.
Predseda a jeden člen spoločenstva navrhli odmenu za prácu výboru a dozornej rady vo
výške 1000€, ktorá bola schválená.
ˇČlen výboru Mulik L. dal odsúhlasiť kompenzáciu – ako náhradu za neodobrané palivové drevo za rok 2019 vo výške 5€/ha.
K bodu 17. 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 bolo TIC vo Vyšnej Vladiči.
Zapísal :
Mulik L. – člen výboru

Za Výbor P.S.

