
Zápisnica z valného zhromaždenia /VZ/  Pozemkového spoločenstva 
urbárskeho a súkromného lesa Vyšná Vladiča zo dňa 30.4.2022 
 
Program : 
 
1. Prezentácia účastníkov od 10:00 do 10:15 hod.  
2. Privítanie a úvod, schválenie programu VZ  
3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie, skurátorov  
4. Správa mandátnej komisie o uznášania schopnosti VZ  
5. Kontrola plnenia uznesenia  
6. Správa predsedu o činnosti spoločenstva za uplynulé obdobie od posledného VZ  
7. Správa OLH o ťažbe a pestevnej činnosti v roku 2020  
8. Správa o hospodárení a účtovnej závierke za rok 2020  
9. Správa revíznej komisie za rok 2020  
10. Plán činnosti na rok 2021  
11. Voľba orgánov Pozemkového spoločenstva  
12. Všeobecná diskusia  
13. Návrh uznesenia a jeho schválenie  
14. Záver   
                                            
K bodu 2. Predseda Pozemkového spoločenstva p. Fiľarský privítal členov spoločenstva, 
následne dal predseda slovo p. Mulikovi, ktorý zhromaždenie ďalej viedol, prečítal a dal 
schváliť program VZ. 
 
K bodu 3. Do mandátnej komisie boli navrhnuté a schválené : p.Duháňová Marcela, p. 
Ušalová Milena a p. Balažiová Viera - jednohlasne. 
 
K bodu 4. Mandátna a návrhová komisia konštatovala, že z celkového počtu známych 
vlastníkov 62 bolo prítomných 37, čo predstavuje 54% z celkového počtu všetkých 
vlastníkov. Komisia konštatovala, že valné zhromaždenie je uznášania schopné.   
 
K bodu 5. Jeden bod uznesenia z posledného zhromaždenia a to vybudovanie 
viacúčelového prístrešku bol splnený čiastočne a to tak, že sa vybavilo stavebné 
povolenie, nakúpil sa stavebný materiál a časť materiálu bol vyvezený na miesto 
výstavby. 
 
K bodu 6. Predseda predniesol správu o činnosti spoločenstva za uplynulé obdobie t.j. za 
rok 2021 . Správa je súčasťou dokumentácie z VZ. Zároveň poďakoval členom výboru, 
členom dozornej rady a členom spoločenstva za prácu v prospech pozemkového 
spoločenstva v uplynulom roku.  
  
K bodu 7. Správu o ťažbe a pestevnej činnosti v roku 2021 a návrh plánu na rok 2022 
predniesol  odborný lesný hospodár. V uplynulom roku bolo vyťažených 1185m3 drevnej 
hmoty. Lesný hospodár sa vo svojom vystúpení zmienil aj o požiari lesných porastov 
v Kečurke na ploche 8ha. Až čas ukáže na koľko došlo k zničeniu resp. poškodeniu 
lesného porastu. Prípad je v štádiu šetrenia príslušnými orgánmi. 
Správa je súčasťou dokumentácie VZ. 
 



K bodu 8. Správu o hospodárení za rok 2021  a účtovnú závierku za rok 2021 predniesol 
p. Mulik Ladislav, Ing.. Stav účtu k 1.1.2021 bol 13 666,25€, príjmy za rok 2021 boli 
36 692,66€, výdaje  za rok 2021 boli 34 441,97€, stav na účte k 31.12.2021, bol  
15 916,94€. Stav pokladne  k 1.1.2021 bol 27,73€, príjmy do pokladne /z účtu/   za rok 
2021 boli 2 850€, výdaje z pokladne za rok 2021 boli 2 832,23€, stav v pokladni  
k 31.12.2021 bol 17,77€. Správa je súčasťou dokumentácie VZ. 
 
K bodu 9.  Správu dozornej rady o činnosti za rok 2021 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 2021. Konštatoval tiež dostatočné zabezpečenie 
palivového dreva členom spoločenstva. Predseda DR sa mimo iného kladne vyjadril ku 
kontrole ekonomických dokladov a činnosti výboru, k výdajom ako z účtu tak z pokladne 
a plne si stojí za svojim kladným stanoviskom. Predseda DR bol na poslednom výbore 
pred VZ, dal si vysvetliť niektoré doklady nakupovaného materiálu, ako aj ďalšie 
položky nákladov evidovaných v účtovníctve. Výbor bol upozornený na doplnenie 
údajov k cestovným príkazom, ktoré boli následne doplnené.   
Správa je súčasťou dokumentácie VZ.  
 
K bodu 10. Plán činnosti na rok 2022 predniesol OLH v bode 7. 
 
K bodu 11. – predseda vyzval prítomných k možnosti prihlásenia sa za kandidátov pre 
voľbu do orgánov spoločenstva. Pri voľbe do orgánov spoločenstva boli navrhnutí do 
výboru P. Fiľarský A., p. Čurpek J., Šatníkoví A., Ušala D. a Mulik L. čo bolo voľbou 
jednohlasne aj schválené. Pri voľbe do dozornej rady boli prítomní opäť vyzvaní, aby sa 
prihlásili za kandidátov do voľby za člena dozornej rady. Keďže nikto sa neprihlásil, bol 
predložený návrh na voľbu do dozornej rady a to p. Mulik Peter, p. Mulik Michal a p. 
Mulik Mirko. Pred samotnou voľbou vystúpila ešte p. Duháňova, s nesúhlasom 
navrhnutia p. Mulika Michala, ktorý sa podľa p. Duháňovej správal neadekvátne pri 
chránení majetku spoločenstva pri vzniknutom požiari lesného porastu z 26.3.2022. 
Následne na to došlo k voľbe navrhnutých členov dozornej rady čo bo schválené takto : 
za 35 hlasov, proti jeden hlas a zdržal sa jeden hlas. Následne k predošlej voľbe sa 
prihlásila a vyjadrila aj p. Nadežda Musig,  podporila p. Duháňovú. Po krátkom 
vyjasňovaní okolnosti už spomínaného požiaru a návrhov pre voľby do orgánov 
spoločenstva, pristúpilo sa k voľbe náhradníkov do dozornej rady a výboru spoločenstva. 
Za náhradníka do dozornej rady bola nahnutá a jednohlasne schválená Milena Ušalová 
a za náhradníka do výboru bola navrhnutá a jednohlasne schválená Nadežda Musig.   
 
K bodu 12.  Po voľbe orgánov spoločenstva sa plynule prešlo do diskusie, kde vystúpil p. 
Mulik L. a informoval o zmene nájomcu poľnohospodárskej pôdy, keďže p. Homza M. 
ukončil svoje podnikanie v danej oblasti. Boli sme oslovení firmou PAPS, s.r.o. zo 
Stropkova, 28.2.2022 bolo jednanie výboru so zástupcami firmy a to s p. Sóšom P. 
a Soóšom O., boli dohodnuté nové podmienky prenájmu, termín výplaty prenájmu, 
schválila sa výmera prenajatých pozemkov. Zo strany firmy bola vyjadrená ústretovosť 
pri pomoci s ich mechanizmami ako pre spoločenstvo, tak aj pre obec. V diskusii vystúpil 
aj predseda p. Fiľarsky, ktorý dal na vedomie, že je možné si svojpomocne pripraviť 
palivové drevo v poraste Kečurka, výslovne ale len pre vlastníkov spoločenstva.  



 
 
K bodu 13. V závere bolo schválené uznesenie V.Z. s účtovnou závierkou za 2021, ktoré 
pripravil a prečítal p. Mulik, hlasovalo sa po jednotlivých bodoch, výsledky boli zapísané 
a overené členmi mandátnej komisie.  
 
Predseda na záver poďakoval všetkým prítomným za účasť, po ukončení V.Z. prebiehala 
diskusia v uvoľnenej atmosfére, boli rozdané pizze – 6ks ako jednoduchý  obed 
s príslušným občerstvením nealko nápojov, koláčov a kávy.  
 
Miestom jednania bolo TIC vo Vyšnej Vladiči.  
Zapísal :  Mulik L. – člen výboru 

 
 
Za Výbor P.S.  

   


