
              Zápisnica zo zasadnutia združenia vlastníkov pôdy a urbariátu 

                       obce Nižná Vladiča zo dňa 10.06.2021 

 

1. Zasadnutie VZ otvorila p.A.Piasecká,privítala prítomných členov podľa prezenčnej listiny  

(príloha 1) 

 

2. Prítomní boli oboznámení s programom VZ, podľa návrhu p. Koreckého bola do programu 

doplnená pod bod 13 Diskusia a na návrh p. Čurpeka bol do program doplnený bod 11 Kontrola 

plnenia uznesení. Program bol jednohlasne schválený. 

3. VZ pristúpilo k voľbe členov potrebných komisí podľa návrhov prítomných členov (príloha č.2) 

 

4. Mandátová komisia v zložení p.P.Popik a p.E.Piasecká vyhodnotili podľa prezentácie prítomných 

a prepočte hlasov,že VZ je uznášaniaschopné. (príloha č.3) 

 

5. Predsedníčka p.H.Popiková predniesla správu o činnosti výboru zo rok 2019/2020 (príloha č.4). 

Vzhľadom na karanténne opatrenia sa stretnutia výboru konali v obmedzenom počte. 

Splnomocnenec p. Dupkaniča, p.Havaj vzniesol dotaz, aké opatrenia prijal výbor vzhľadom na 

novelizácie zákona. Odpovedal p.Maliňák s tým, že výbor postupoval správne. Prítomní berú na 

vedomie. 

 

6. Správu o finančnom hospodárení za roky 2019 a 2020 predniesol p. Maliňák (príloha č.5),  

prílohy boli k dispozícii k nahliadnutiu. Prítomní berú na vedomie. 

 

7. p.Maliňák predniesol správu OLH za roky 2019,2020 príloha č.6 a príloha č.7. Správa k 

nahliadnutiu. Prítomní berú na vedomie. 

 

8. p. A. Piasecká oboznámila prítomných o zmenách vo vlastníckych právach, o ukončení členstva a 

prijatí nových členov. Príloha č.8.Prítomní vzali správu na vedomie. 

 

9. Správu dozornej rady predniesol p.P.Popik príloha č.9. Správa dozornej rady konštatuje, že 



splnenie uznesení VZ z 2019 v bodoch 1 a 3 bolo splnené. Bod 2 je v riešení, čím zároveň bol 

splnený bod 11 v doplnenom programe VZ. 

 

10. p..A.Piasecká predniesla žiadosť zo dňa 05.01.2020,obce Vladiča v zastúpení starostu p. Čurpeka 

o zaujatie stanoviska na vyznačenie turistického chodníka v rámci projektu "Vladičský raj" 

(príloha č.10) Odpoveď výboru zo dňa 09.02.2020, ktorá konštatuje, že rozhodnutie môže byť 

poskytnuté len na základe rozhodnutia vlastníkov PS (príloha č.11). Aj napriek tomuto vyjadreniu 

bola turistická trasa vyznačená. K tomuto bodu sa vyjadril p .Havaj s konštatovaním, že sa treba 

rozhodnúť, či budú chodníky oficiálne, k čomu by bolo potrebné konať cez katastrálny úrad.  

   -padla námietka znečisťovanie lesa a nebezpečenstvo požiaru na čo, p .Čurpek reagoval            

pripomienkou, že neporiadok v lese robia ťažbári.  

   -odznela debata medzi p . Čurpekom a p. Dakankaninovou o úprave svažníc a i. 

-nakoniec padol kompromisný návrh, aby obec Vladiča v spolupráci s p.Maliňákom urobili 

smerové značenie po lesnej ceste . Za dodržania pravidiel slušného správania a poriadku v lese 

zodpovedá obec. Plné znenie tohoto bodu je v uznesení (príloha č. 12 pod ukladá bod 1). 

Hlasovanie : za 186, proti 11, zdržali sa 26 

 

 

11. Kontrola plnenia uznesení v bode 9 

 

12. Správu o stave účtu predniesol predseda dozornej rady v prílohe č.9 

 

13. Počas rokovania návrhovej komisie o prijatých uzneseniach prebiehala diskusia. 

- p. Lišková informovala o záujme odkúpiť podiely v urbári 

-p. Havaj podal informáciu o nutnosti informovať všetkých podielnikov o predaji podielu 

-. M.Prokopič sa informoval na finančné odmeny výboru, odpovedal p. Popik 

-p.Popiková požiadala o súhlas s ťažbou dreva na parcele č. 679 do výšky 700m3 

-diskusie prebiehali aj v osobných rozhovoroch 

 








































