Zápisnica
zo zasadnutia valnej hromady Pozemkového spoločenstva Dolný Štefanov n/O
konanej dňa 19.03.2018 o 14 .00 hodine v budove Obecného úradu
Na zasadnutie valnej hromady boli pozvaní členovia písomnou pozvánkou 30 dní
pred jej konaním, v ktorej bol uvedený program valnej hromady a zároveň bol program uverejnený na webovej stránke obce.

Program valnej hromady:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Voľba mandátovej a návrhovej komisie
Správa o činnosti výboru Pozemkového spoločenstva za rok 2017
Správa o výsledkoch ročnej uzávierky hospodárenia za rok 2017
Správa dozornej rady a stanovisko o hospodárení s finančnými prostriedkami
za rok 2017
Diskusia
Uznesenie
Vyplácanie podielov
Záver

Valnú hromadu zahájil a viedol člen výboru p.Vladimír Glonek, ktorý privítal
prítomných členov, predniesol program, za ktorý dal hlasovať.
Program Valnej hromady bol jednomyselne prijatý.
Ďalším bodom bol návrh a schválenie členov mandátovej a návrhovej komisie a to:
Ing. Ján Buček
Eduard Pucheľ
Vladimír Hrkeľ
Členovia komisie boli jednomyselne schválení.

Za členov overovateľov zápisnice boli navrhnutí:
Eduard Pucheľ,
Marta Hrkeľová
ktorí boli tiež jednomyselne schválení.
Za zapisovateľa bol jednohlasne schválený Ján Pačík.
Po sčítaní prítomných hlasov na valnej hromade bol stav nasledovný:
Stav všetkých hlasov je 1414.
Počet platných hlasov pre konanie valnej hromady bolo 890,
neprítomných s SPF
= 524
účasť prítomných hlasov = 63 %
Návrhová a mandátová komisia prehlásila valnú hromadu za uznášania schopnú.
Podľa programu nasledovala správa o činnosti výboru za rok 2017, ktorú predniesol
predseda spoločenstva p. Alexander Orčík.
Správu o výsledkoch ročnej uzávierky za rok 2017 predniesol p. Kozubík.
Správu dozornej komisie za rok 2017 predniesol jej predseda Ing. Vladimír Brunčák.
Ďalším bodom programu bola diskusia, v ktorej ako prvý vystúpil predseda obecného
úradu Ing. Maťuga, ktorý oboznámil členov spoločenstva o predaji bývalej školy v
dolnej čast obce a poďakoval sa za spoluprácu s výborom PS.
Nasledujúcim diskutujúcim bol lesný hospodár Ing. Brunčák, ktorý zhodnotil
činnosť nášho spoločenstva o starostlivosť o les.
Zhodnotil plnenie lesohospodárskeho plánu za minulý rok, kde vyhodnotil
prekračovanie ťažby z dôvodov napadnutia stromov lykožrútom smrekovým, lesklým
a polomom z 11.12.2017. Z tohto dôvodu plánovaná ťažba sa mohla uskutočňovať
len minimálne, alebo vôbec. I keď sa vynakladá maximálne úsilie na
likvidáciu spomínaných škodcov, ich dostatočná likvidácia sa nám nedarí.
Vyzýval tak , ako v minulosti, aj do budúcnosti, aby v maximálnej možnosti bola
likvidácia odpadu po ťažbe spálená a len v prípadoch, kde to skutočne nie je možné,
likvidovať uhadzovaním. Hlavne nútená ťažba nás ani trochu neteší. Preto musíme
vyvíjať maximálne úsilie na záchranu nášho lesa. Zároveň pripomenul, že uvažuje
o skončení funkcie lesného hospodára v našom PS.

Ďalší vystúpil Ing. Ján Buček za mandátnu a návrhvú komisiu a predniesol jednotlivé
body návrhu na uznesenie a vyzval prítomných, aby v diskúzii vyjadrili návrhy alebo
pripomienky k návrhu uznesenia.
V ďalšom vystúpil p. Alexander Orčík, ktorý predniesol žiadosť r.kat. Farského úradu
o finančnú podporu na výstavbu fary. Ďalej oboznámil prítomných so žiadosťou
p. Miloša Gloneka a p. Ing. Petra Poláčika na prenájom pozemkov vo vlastníctve PS,
kde ponúkli dvojnásobný finančný nájom oproti sume nájmu PD Žiarec.
V diskúsii ďalej vystúpil Ján Pačík, ktorý informoval o plnení uznesenia z valnej
hromady z r. 2016 bod č.6. Oznámil, že dohoda s PD Žiarec nie je možná, preto je
potrebné podniknúť právne kroky.
Ďalšími diskutujúcimi boli p. Ľudovít Lepáček a p. Jozef Pindiak – navrhovali
dať do nájmu pozemky vo vlastníctve PS, ktoré v súčasnosti sú v nájme PD Žiarec
pre p. Miloša Gloneka a Ing. Petra Poláčika.
Predseda PS im na tento návrh odpovedal, že prenájom pozemkov je z PD Žiarec
nájomnou zmluvou, ktorá bola uzatvorená od 2.01.010 do 2.01.2020 a preto ju nie
je možné jednostranne vypovedať.
Ďalej predseda PS informoval o rozsahu kalamity z 11.12.2017, ktorej množstvo
drevnej hmoty presahuje 2000m2.
V ďalšom diskutujúci Daniel Brunčák navrhol, že pri predaji dreva treba prizvať
člena dozornej rady.
V diskuzii bolo navrhnuté p. Jozefom Pindiakom, aby navrhnuté body v uznesení
boli schvaľované jednotlivo.
Týmto bola diskúzia ukončená a pristúpilo sa k hlasovaniu o návrhu uznesenia.
Hlasovanie po jednotlivých bodoch bolo uskutočnené a jednotlivé body návrhu
uznesenia boli schválené jednomyselne.
Týmto bol vyčerpaný program valného zhromaždenia, predseda PS p. Alexander
Orčík poďakoval prítomným za účasť a poprial veľa úspechov do ďalšej spolupráce.
Prílohy: Program Valnej hromady
Správa o činnosti výboru PS za rok 2017
Správa o výsledkoch ročnej uzávierky hospodárenia za r. 2017
Správa dozornej rady
Schválené uznesenie zo zasadnutia valnej hromady

Overovatelia zápisnice:
Eduard Pucheľ
Marta Hrkeľová

zapisovateľ: Pačík Ján

