Združenie účastinárov a urbaristov Opatová, p.s.
IČO: 31 873 359, so sídlom Opatová, 935 25 Nová Dedina

ZÁPISNICA
z IV. zasadnutia riadneho valného zhromaždenia pozemkového spoločenstva Združenie
účastinárov a urbaristov Opatová, p.s. so sídlom Opatová, 935 25 Nová Dedina, konaného
dňa 21.novembra 2014 o 18:00 v zasadačke obecného úradu Nová Dedina.
Prítomní:
- Podielnici pozemkového spoločenstva
(viď prezenčná listina, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice)
Program:
1. Prezentácia prítomných podielnikov (od 17:30)
2. Otvorenie - schválenie programu
3. Správa o hospodárení za rok 2013
4. Schválenie účtovnej závierky za rok 2013
5. Správa dozornej rady
6. Správa odborného lesného hospodára
7. Žiadosť poľovného združenia - prenájom spoločnej nehnuteľnosti
8. Prerozdelenie prídelov palivového dreva na rok 2015 - určenie podmienok
9. Informácie o nevysporiadaných podieloch
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Prejednanie a prijatie uznesenia
13. Záver
K bodu 1:
Prezentácia bola začatá o 17:30 pri vchode do zasadačky obecného úradu Nová
Dedina. Každý z prítomných potvrdil svoju účasť podpisom do prezenčnej listiny. Po
ukončení prezentácie komisia v zložení: Ing. Anna Nováková a Alena Dufeková sčítala hlasy
prítomných podielnikov. Zistený počet prítomných hlasov bol: 40,439.
K bodu 2:
Po zistení počtu prítomných hlasov predseda pozemkového spoločenstva, p. Štefan
Kycka, privítal všetkých prítomných skonštatoval, že valné zhromaždenie je v zmysle zákona
uznášania schopné. Predsedajúci prečítal program zasadnutia a dal možnosť na doplnenie
programu. Prítomní nemali žiadne pripomienky k programu zasadnutia, a tak dal hlasovať za
jeho znenie. Prítomní jednomyseľne schválili program zasadnutia. V tomto bode dal
predsedajúci hlasovať za zapisovateľa, kde navrhol Ing. Annu Novákovú, overovateľov
zápisnice Ing. Mariána Kabáta a Helenu Pastierovú a komisiu zodpovednú za sčítavanie
hlasov – Alena Dufeková, Jozef Múčka. Návrh bol jednomyseľne schválený.
K bodu 3:
Predseda pozemkového spoločenstva predniesol prítomným správu o hospodárení za
rok 2013. Valné zhromaždenie ju vzalo na vedomie. Fotokópia správy o hospodárení tvorí
prílohu zápisnice.

K bodu 4:
Predseda predniesol návrh na spôsob naloženia s hospodárskym výsledkom za rok
2013. Združenie účastinárov a urbaristov Opatová skončilo rok 2013 s hospodárskym
výsledkom -844,24€. Výbor navrhol, aby bola strata pripočítaná k nerozdeleným ziskom
minulých období. Prítomní nemali žiadne pripomienky k tomuto návrhu, a tak dal predseda
zaň hlasovať.
Hlasovanie č. 1 /zelený hlasovací lístok/
ZA:
40,221
PROTI:
0,200
ZDRŽALI SA:
0,018
Spôsob naloženia so stratou pripočítaním k nerozdeleným ziskom predchádzajúcich období
bol schválený podielnikmi vlastniacimi 53,410% hlasov, ktoré nespravuje Slovenský
pozemkový fond.
K bodu 5:
Členka dozornej rady – Ing. Zdenka Brumlovská, poverená Irenou Senešiovou –
predsedkyňou DR, prečítala prítomným správu dozornej rady. Valné zhromaždenie správu
vzalo na vedomie. Správa tvorí prílohu zápisnice.
K bodu 6:
Ing. Lukáč Hraško, odborný lesný hospodár, predniesol správu o ťažbe a vývoze
palivového dreva. Valné zhromaždenie vzalo správu na vedomie.
K bodu 7:
Začiatkom roka 2014 bola spoločenstvu doručená žiadosť o prenájom spoločnej
nehnuteľnosti za účelom výkonu práva poľovníctva na ďalších 10 rokov. Žiadosť podala
miestna Poľovná organizácia Stará Hora, Nová Dedina. Prítomní k prenájmu nemali žiadne
pripomienky, a tak dal predseda hlasovať za: Schválenie prenájmu spoločnej nehnuteľnosti
pre PO Stará Hora, Nová Dedina s tým, že bližšie zmluvné podmienky dohodne výbor
pozemkového spoločenstva.
Hlasovanie č. 2 /oranžový hlasovací lístok/
ZA:
40,421
PROTI:
0,000
ZDRŽALI SA:
0,018
Prenájom spoločnej nehnuteľnosti na výkon práva poľovníctva pre PO Stará Hora, Nová
Dedina bol schválený podielnikmi vlastniacimi 53,676% hlasov, ktoré nespravuje Slovenský
pozemkový fond. Valné zhromaždenie týmto poveruje výbor, aby dohodol zmluvné
podmienky s organizáciou a zároveň podpísal zmluvu.
K bodu 8:
Na zasadnutí výboru pozemkového spoločenstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 12.9.2014,
bola Ing. Hraškom – OLH poskytnutá informácia, že v roku 2015 bude možné podľa Lesného
hospodárskeho plánu platného pre toto obdobie vyťažiť ešte 800 prm dreva, s tým, že toto
vyťažené drevo bude určené len pre vlastníkov skupiny „ÚČASTINÁR“ (LV
880,881,882,884,960), pretože sa ťaží len z týchto častí lesa. Na základe tohto boli
prepočítané nároky na prídel palivového dreva pre podielnikov skupiny účastinár. Predseda
predložil prítomným vypracovaný návrh, v ktorom sú určené jednotlivé hranice na výdaj
dreva. Materiál tvorí prílohu zápisnice. Zároveň poznamenal, že pri niektorých podielnikoch,
ktorí sú na zozname je uvedené, že nemajú žiaden nárok na palivové drevo, pretože ich podiel
je malý. V tomto prípade majú títo podielnici možnosť spojiť svoje podiely, a to tak, že sa
dohodnú viacerí a ich prepočítaný nárok sa teda sčíta a bude im umožnené podľa hraníc vydať
drevo – jednému z nich! Ten podielnik, ktorý využije túto možnosť sčítania prídelu musí
priniesť vypísané vyhlásenie podielnika, ktorý mu dáva svoj nárok. Podpis na vyhlásení

podielnika musí byť úradne overený. Cena za 1 prm palivového dreva zostáva na rok 2015
neznemená, t.j. 14,00€. V tejto cene nie je započítaná doprava. Výdaj šekov na palivové drevo
bude prebiehať trikrát, a to v mesiacoch január, február a marec. Presný termín a miesto
výdaja šekov bude uverejnený na webovej stránke obce a urbáru, prípadne vo vývesnej tabuli
obce Nová Dedina. Po uzavretí žiadostí o prídel v danom roku bude porovnaný súčet žiadostí
s plánom ťažby. V prípade, že bude plán vyšší, ktokoľvek z podielnikov si bude môcť zakúpiť
maximálne 5 prm dreva za cenu 28,00€/1prm. Na toto drevo budú vydávané šeky v mesiaci
apríl.
Predseda zároveň podotkol, že šek na nárok palivového dreva si môže podielnik
prevziať osobne, resp. prostredníctvom splnomocneného zástupcu, ktorý predloží
splnomocnenie s úradne overeným splnomocnením. Podielnici boli oboznámení, že nárok na
palivové drevo sa týka len tých podielnikov, ktorí sú zapísaní na liste vlastníctva
k 31.12.2014.
Predsedajúci vyzval prítomných, aby predniesli svoje pripomienky k návrhom.
Nakoľko prítomní nemali žiadne pripomienky, dal hlasovať za návrhy.
Hlasovanie č. 3 /modrý hlasovací lístok/
ZA:
40,421
PROTI:
0,000
ZDRŽALI SA:
0,018
Návrh výdaja palivového dreva na základe podmienok, ktoré sú zapísané v materiáli
tvoriacom prílohu zápisnice, cenu za 1 prm a spôsobe výdaja šekov bol schválený
podielnikmi vlastniacimi 53,676% hlasov, ktoré nespravuje Slovenský pozemkový fond.
K bodu 9:
Predseda pozemkového spoločenstva oboznámil podielnikov s nevysporiadanými
podielmi. Podotkol, že v súčasnej dobe spravuje podiely neznámych vlastníkov Slovenský
pozemkový fond, ktorému spoločenstvo bude platiť nájomné. Podiely neznámych vlastníkov
predstavujú 24,644% všetkých podielov spoločenstva. Týmto vyzval všetkých podielnikov,
aby si vysporiadali podiely po predkoch tým, že obnovia dedičské konania.
Valné zhromaždenie vzalo informáciu na vedomie.
K bodu 10 a 11:
V bode rôzne nebolo nič prejednávané.
Prítomní nemali žiadne diskusné príspevky.
K bodu 12:
Nakoľko bol program valného zhromaždenia vyčerpaný, vyzval predseda - p. Štefan
Kycka zapisovateľku Ing. Annu Novákovú, aby prečítala návrh uznesenia IV. valného
zhromaždenia. Prítomní jednomyseľne návrh uznesenia schválili.
Štefan Kycka poďakoval všetkým prítomným za účasť a IV. zasadnutie valného
zhromaždenia ukončil.
Zapísal:

Ing. Anna Nováková

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

Overili:

Ing. Marián Kabát

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

Helena Pastierová

.................................................
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-
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