
 Zápisnica z Valnej hromady Pozemkového spoločenstva bývalých urbarialistov  

a Združenia súkromných vlastníkov  lesa  obce   Oravský Biely Potok  konanej 

dňa 09.04.2017 o 14.00 hod. 

 

Program schôdze: 

            

1. Prezentácia členov od 13.30 hod. 

2. Otvorenie : Prítomných  privítal p. Ing. Roman Ťapák - predseda spoločenstva a oboznámil ich 

s programom .Všetci prítomní boli za navrhovaný program. 

3. Voľba členov mandátovej a návrhovej komisie:  Za trojčlennú mandátovú a návrhovú komisiu 

boli jednohlasne zvolení: 

 p. Ing.  Števek  Peter ako predseda  a  členov p. Baranca Antona a  Brunčákovú  Danu. 

4. Kontrola prijatých uznesení :  Po prečítaní prijatých uznesení z predchádzajúcej valnej     

hromady Zhromaždenie skonštatovalo , že  uložené úlohy boli splnené alebo sa priebežne plnia 

5. Správa o činnosti za r.2016: Správu o činnosti v urbáre a na združení  predniesol predseda 

spoločenstva p. Ťapák Roman. Vo svojej správe  sa podrobnejšie zaoberal jednotlivými bodmi 

minuloročného uznesenia,  oboznámil  podielníkov aj so zhoršujúcim stavom lesa a 

opatreniami  ktoré sme prijali na jeho zlepšenie. Podrobná správa predsedu spoločenstva je 

prílohou tejto zápisnice.  

6. Správa o hospodárení:  Správu o hospodárení s financiami a stave účtov u oboch subjektov  

predniesla p.  Pavčová  Eva - ekonómka. Správa je prílohou tejto zápisnice 

Správu o hospodárení v lesoch predniesol  OLH Ján Hoza  za oba subjekty. Správa je prílohou 

tejto zápisnice. 

7. Správa Dozornej rady: Predseda dozornej rady  p. Ing. Adamčák Eduard  predniesol správu, 

ktorá informuje o výsledkoch kontrolnej činnosti a z toho vyplývajúcich návrhov na zlepšenie 

hospodárenia  v urbáre .Taktiež informoval prítomných členov o kontrole vykonanej na záver 

roka . Tá bola zameraná na platenie vystavených a došlých faktúr za r. 2016,vyplácanie 

zamestnancov ,hospodárenie na píle, inventúru materiálu a skladových zásob a kontrola 

pokladne. Podrobnejšia správa dozornej rady je prílohou tejto zápisnice. 

8. Plán úloh: Plán úloh  prečítal predseda spoločenstva a je prílohou tejto zápisnice . 

9. Návrh uznesenia: Návrh uznesenia predniesol predseda mandátovej a návrhovej komisie p.Ing. 

Števek Peter. . 

10. Schválenie návrhu  uznesenia: Po prečítaní návrhu uznesenia  predseda požiadal  doplnenie  

o body:  ponuka Ing. Kaššáka Alojza o odpredaj jeho podielov členom spoločenstva v zmysle 

zákona 97/2013 a písomná žiadosť p. Ing. Števeka Petra o vyrovnanie plošnej výmery(73m2) 

medzi  jeho pozemkami  využívanými urbárom (pozemky pod prev. budovou poz. spoločenstva) 

a urbárskym pozemkom pri jeho chatke s.č. 219 v Sekaniskách a možnosť využívania novej 

prístupovej cesty. Žiadosť a geometr. plán sú prílohou tejto zápisnice. Takto doplnený návrh 

uznesenia bol valnou hromadou jednomyselne  schválený. 

 



11. Diskusia: V diskusii sa členovia zaoberali návrhmi dozornej rady a p. Kováča Ludovíta, ktorý 

oboznámil členov s projektom na výstavbu novej turbíny MVE.  Starosta obce oboznámil členov 

s postojom obce k rekonštrukcii prívodného kanálu ku turbíne. Okrem iného vystúpil  pán Jozef 

Malindra navrhoval v diskusii zvýšenie miezd v pestovnej  činnosti .Predseda dozornej rady Ing. 

Adamčák Eduard navrhol zvýšenie platu predsedovi spoločenstva o čiastku 150.- €.V závere 

diskusie bolo ešte navrhnuté, aby výbor spoločenstva vypracoval do nasl. valnej hromady 

stanovisko o ďalšom postupe pri rekonštrukcii MVE .   Predseda požiadal o doplnenie týchto 

dvoch bodov do  návrhu uznesenia  , odpovedal na otázky diskutujúcim a po ukončení diskusie 

vyzval prítomných  na schválenie uznesenia ,ktoré predložil pán Ing. Števek Peter – predseda 

mandátovej a návrhovej komisie . Toto uznesenie bolo schválené a je prílohou zápisnice.  

12. Záver:  Predseda poďakoval prítomným za účasť a schôdzu ukončil 

 

 

 

 

 

V Oravskom  Bielom Potoku 

Dňa 09.04.2017                 

 

                


