Program rokovania
Valného zhromaždenia Pozemkového spoločenstva Urbár Švošov
konaného dňa 11.3.2018 v Kultúrnom dome Švošov
podľa zákona o pozemkových spoločenstvách č.97/2013 Z.z.
Predseda PS Urbár Švošov pred začiatkom otvorenia valného zhromaždenia informoval, že
valné zhromaždenie je uznášania schopné.
( prítomných z celkového počtu 1.449 hlasov je 909 hlasov )
Predseda PS Urbár Švošov privítal prítomných členov PS Urbár Švošov a oboznámil ich
s programom. Členov informoval v zmysle obchodného zákonníka podľa § 129 odstavec I , že
boli oboznámení o konaní valného zhromaždenia pozvánkou.
Program:
1) Otvorenie
2) Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľa a skrutátorov
3) Schválenie programu zhromaždenia
4) Voľba nového výboru PS Urbár Švošov
5) Správa o činnosti spoločenstva
6) Finančná správa
7) Informácia o ďalšom vysporiadaní majetku neznámych vlastníkov
8) Diskusia
9) Návrh na uznesenie k jednotlivým bodom
10) Schválenie uznesenia
11) Ukončenie
K bodu 2: Predseda dal návrh do návrhovej komisie delegovať dvoch členov:
p.Július Bražina a Ing.Branislav Kulich
Dal hlasovať za každého člena:
za: 909 hlasov

proti: 0 hlasov

zdržal sa: 0 hlasov

Ďalej predseda určil zapisovateľa Ing.Peter Urmín a určil overovateľov zápisnice:
p. Ivan Roštek a p. Bohuš Roštek
Dal hlasovať za každého člena:
za: 909 hlasov

proti: 0 hlasov

zdržal sa: 0 hlasov

Predseda informoval o skrutátoroch, ktorých určil ako sčítateľov hlasov pri hlasovaní
jednotlivých bodov:
p.Michal Polunc, p.Viera Javorková a p.Anna Gerecová
dal hlasovať za každého člena:
za: 909 hlasov

proti: 0 hlasov

zdržal sa: 0 hlasov

K bodu 3: Schválenie programu zhromaždenia
Predseda PS Urbár Švošov dal hlasovať za schválenie programu zhromaždenia:
za: 909 hlasov

proti: 0 hlasov

zdržal sa: 0 hlasov

K bodu 4: Voľba nového výboru PS Urbár Švošov
1, členovia výboru PS UŠ: - Július Bražina
- Alojz Babala
- Jaroslav Prídavok
- Ing. Branislav Kulich
- Janka Flochová, rod.Gerecová

- 779 hlasov
- 705 hlasov
- 549 hlasov
- 544 hlasov
- 494 hlasov

2, členovia dozornej rady PS UŠ: - Daniel Vrlík
- 909 hlasov
- Janka Gašperová, rod.Kubíková - 909 hlasov
- Soňa Hamzová, rod.Pukajová
- 909 hlasov
K bodu 5: Správa o činnosti spoločenstva
v roku 2017
Ťažba dreva m3
707,74
Prerezávky ha
Prebierky ha
Výsek krov ha
Výžin stromkov ha
1,5
Ochrana proti zveri ha
2,2
Uhadzovanie haluziny ha
0,75
Zalesňovanie
ha
Ochrana proti hmyzu 5 lapačov
Sadenie stromkov –
ks
Protipožiarna porada - kontrola proti požiarom
Ťažba dreva – Drušová, Pod Hrdošom
Značenie prebierky, prerezávky
Kontrola vykonaných prác v urbáre, kontrola ťažby pri odvoze

-

m3
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha

K bodu 6: Finančná správa
Predseda vyzval, aby v 5. bode pokladník PS UŠ Ing. Peter Urmín prečítal finančnú správu
o hospodárení s financiami za rok 2017.
Výbor pozemkového spoločenstva mal k 31.12.2016
- v pokladni:
- na účte:

- 101,66 Eur
162,20 Eur

Príjem za rok 2017:
-

príjem za ťažbu dreva
príjem za palivové drevo

- 13.947,00 Eur
- 63,00 Eur

Celkový príjem za rok 2017 bol 14.010,00 Eur

Výdaj za rok 2017:
-

uhadzovanie haluzín
prerezávky
výžin stromov, ochrana proti zveri, hmyzu
účtovníčka
funkčné – výbor a OLH
daň z nehnuteľnosti
vysporiadanie vlastníkov urbáru
ostatná činnosť
daň za licenciu

Celkové výdaje za rok 2017 boli

13.439,75 Eur

Zostatok na účte k 31.12.2017 bol

116,65 Eur

Stav v pokladni k 31.12.2017 bol

364,14 Eur

- 1.100,00 Eur
- 180,00 Eur
- 830,00 Eur
- 220,00 Eur
- 2.136,00 Eur
- 699,69 Eur
- 6.520,60 Eur
- 1.273,46 Eur
- 480,00 Eur

Hospodársky výsledok za rok 2017 bol = 570,25 Eur

K bodu 7:

Informácia o ďalšom vysporiadaní majetku neznámych vlastníkov

Pokladník PS UŠ informoval o priebehu vysporiadania majetku neznámych vlastníkov
s advokátom Richardom Karkóm. K dnešnému dňu boli podané, resp.skončené návrhy na
obnovu dedičského konania s percentom hlasov 20,66% a pripravené návrhy na obnovu
dedičského konania s percentom hlasov 1,77%.

K bodu 8: Diskusia
V diskusii vystúpili:
-

-

predseda PS UŠ p.Vrlík informoval o žiadosti Poľovníckeho združenia BYSTRO
o predĺženie zmluvy s PS UŠ
p. Bohuš Roštek navrhol, aby predseda PS UŠ jednal s Poľovníckym združením
BYSTRO v rámci zákona a aby do zmluvy bola zakomponovaná možnosť prijatia
nových členov z obce Švošov
p. Ignác Gerec a p. Jozef Ondruš informovali, že nedostali dividendy od Poľovníckeho
združenia BYSTRO
p. Ignác Gerec navrhol, aby sa ťažené drevo nepresúvalo po súkromných pozemkoch
valné zhromaždenie odsúhlasilo zabezpečenie 12m2 palivového dreva pre Farský úrad
Švošov

K bodu 9:

Návrh na uznesenie k jednotlivým bodom

Ing. Branislav Kulich prečítal návrh na uznesenie

K bodu 10:

Schválenie uznesenia

VZ Urbár Švošov hlasovalo za návrh na uznesenie nasledovne:
Hlasovanie za uznesenie:
za: 909 hlasov

proti: 0 hlasov

zdržal sa: 0 hlasov

z celkového počtu1.449 hlasov
K bodu 11: Ukončenie
Predseda PS Urbár Švošov p. Ján Vrlík ukončil Valné zhromaždenie PS Urbár Švošov

Vo Švošove 11.3.2018

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

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

Bohuš Roštek

Ivan Roštek

