Zápisnica
z Valného zhromaždenia LPS Urbárska obec Mariková,
konaného dňa 7. 4. 2013
Prítomní:
Program:

podľa prezenčných listín
1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Voľba pracovných komisií
4. Správa o činnosti, hospodárení a finančnom výsledku LPS za rok 2012
5. Správa dozornej rady
6. Návrh na schválenie úprav znenia Stanov LPS
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Návrh na uznesenie
10. Záver

1. Valné zhromaždenie otvoril Ing. Štefan Šibik, predseda LPS, privítal prítomných a poveril
Ing. Miroslava Hamára, aby viedol VZ. Ing. Hamár oboznámil prítomných s programom
VZ.
2. Ing. Hamár oboznámil prítomných s rokovacím poriadkom, podľa ktorého sa bude riadiť
dnešné rokovanie VZ. Návrh rokovacieho poriadku bol prijatý jednomyseľne.
3. Ing. Hamár oboznámil s návrhom pracovných komisií a požiadal o hlasovanie:
Zapisovateľka:

Ing. Jana Gachová – schválené jednomyseľne

Overovatelia:

Bc. Nadežda Vlčková
p. Milan Homola
- schválené jednomyseľne

Mandátová a volebná komisia:
Ing. Peter Šujak
p. Ivan Bakalík
p. Milan Oravec
P. Rudolf Barančík navrhol doplniť volebnú a mandátovú komisiu p. Františkom
Dzurdzíkom. Volebná a mandátová komisia v takomto zložení bola schválená
jednomyseľne.
Komisia pre návrh uznesenia:
Ing. Anton Martikáň
p. Vladimír Kališík
p. Pipošiar
Komisia bola schválená jednomyseľne.
4. Ing. Anton Martikáň oboznámil prítomných podielnikov so základnými údajmi,
povinnosťami, aktuálnom stave a práci LPS. LPS je právnická osoba, povinná viesť
podvojné účtovníctvo. Obhospodaruje 260 ha, ktoré sú vo vlastníctve podielnikov. 1% zo
zisku odvádza SPF. P. Martikáň odovzdal slovo predsedovi LPS Ing. Štefanovi Šibikovi,
ktorý predniesol Správu o hospodárení a činnosti za rok 2012. Venoval sa hospodáreniu LPS

a problémom vzniknutým počas roka.
Správa tvorí prílohu zápisnice a bude prístupná na internetovej stránke LPS prípadne na
požiadanie.
5. Správu Dozornej rady predniesol Ing. Miroslav Hamár. Dozorná rada pracovala v zložení
Ing. Hamár Miroslav, Ing. Peter Šujak, Ing. Melicherík Viktor. Nakoľko sa Ing. Melicherík
nezúčastňoval zasadania Dozornej rady, z tejto pozície bol odvolaný a nahradil ho Ing.
Hamár.
Ing. Hamár venoval pozornosť najmä práci Výboru a výsledkom kontrolnej činnosti. Pre
väčšiu informovanosť navrhuje Dozorná rada zriadiť internetovú stránku LPS.
Správa tvorí prílohu zápisnice.
6. Ing, Štefan Šibik predniesol návrh na úpravu Stanov LPS. Cieľom úprav je zosúladenie
Stanov s platnými legislatívnymi úpravami. P. Fajth navrhol, aby bol návrh na zmenu
Stanov zverejnený, aby bola možnosť vyjadriť sa k zmenám a pripomienkovať ho. Zmeny
by mali byť prijaté až na nasledujúcom VZ.
7. Rôzne:
•

Volebná a mandátová komisia informovala, že z celkového počtu hlasov je
prítomných 70,68% hlasov. Volebná a mandátová komisia konštatuje, že VZ je
uznášaniaschopné.

•

Ing. Martikáň navrhol, aby sa na základe výsledkov hospodárenia zvýšil podiel na
1,-- € / 1 hlas. Na dnešnom Valnom zhromaždení sú prítomní podielnici s počtom
hlasov 7 352, LPS má 7 377 hlasov, preto navrhuje aby tieto podiely boli rozdelené
medzi prítomných podielnikov, čo by predstavovalo cca 2,-- € na jeden hlas.

•

Ing. Vladimír Hojdík, OLH, informoval prítomných o zmene lesného hospodárskeho
plánu na roky 2013 až 2022, ktorý by mal byť schválený do konca 1. polroka 2013
pod názvom Program starostlivosti o les. Oboznámil prítomných najmä so
základnými údajmi nového programu. V roku 2013 prebehne kontrola plnenia
hospodárskeho plánu rokov 2003 – 2012.

•

Ing. Hamár požiadal VZ o udelenie mandátu Výboru LPS vo veci zastupovania v
jednaní so SPF ohľadom vydržaných podielov neznámych vlastníkov, čo predstavuje
cca 146 ha. Dozorná rada navrhuje, aby sme sa pokúsili majetok obhájiť, aby zostal
vo vlastníctve LPS – UO Mariková.

8. Diskusia:
•

Ing. Viktor Melicherík napadol Výbor LPS za nekorektné a nečestné konanie. Prečítal
list , v ktorom obhajoval svoju činnosť, resp. nečinnosť člena Dozornej rady. Podľa
vlastných slov sa nechcel podieľať na nečestnej činnosti, účelovo sa vyhýbal zasadaniam
Dozornej rady. Zaslal aj trestné oznámenie na činnosť výboru, ktorý podľa neho
predával drevo podnikateľským subjektom lacnejšie ako podielnikom a tiež, že predával
drevo na čierno, bez dokladov. Výbor podľa neho zavádza podielnikov, uvádza nepresné
údaje, duplicitne odoberá peniaze za výkon.

•

P. Rudolf Barančík nie je podielnikom LPS, zastupuje pána Plšičíka. Predstavil
prítomným Občianske združenie OKO, ktoré svoju činnosť zameriava na kontrolnú

činnosť okrem iného aj na činnosť Výboru LPS. Ich zistenia vyústili do trestného
oznámenia na činnosť Výboru LPS a jeho predsedu za predaj dreva, nesprávne
preplatenie cestovných príkazov. Podľa zistení OR PZ SR v Považskej Bystrici neboli
obvinenia preukázané a trestné oznámenie bolo podľa ich vyjadrenia bezpredmetné. OZ
OKO teda doplnilo trestné oznámenie o neoprávnené priznanie naturálnej odmeny.
Výška odmeny je podľa nich neprimeraná.
•

Ing. Hamár sa spýtal p. Barančíka odkiaľ má tieto podklady, ktoré zverejňuje, nakoľko
sa nezúčastnil žiadneho zasadnutia Výboru LPS ani Dozornej rady a nežiadal o žiadne
podklady, ktoré je možné nájsť iba v účtovníctve LPS. P. Barančík nedokázal relevantne
odpovedať.

•

Pán František Šopinec sa vyjadril, že prítomní podielnici nemajú záujem počúvať
zbytočné a ničím nepodložené osočovanie členov Výboru a Dozornej rady a žiadal, aby
diskutujúci dodržiavali 5 minútový limit na príspevok.

•

Pán Stanislav Blištík obvinil členov Výboru, že vydržaním získali aj hlasy podielnikov,
ktorí s tým nesúhlasili. Jeho tvrdenie nebolo podporené. Zároveň tvrdil, že účtovníctvo
LPS bolo zmenené až na základe policajného vyšetrovania. Na záver svojho príspevku
povedal, že drevo bude kupovať inde a lacnejšie.

•

Ing. Šibík zareagoval na osočovania p. Blištíka, ktorý reklamoval až po dvoch týždňoch,
že mu doviezli menej dreva ako zaplatil a nedokázal pochopiť prepočet bežných metrov
na metre kubické. Pre prehľadnejšiu evidenciu bolo zavedené podvojné účtovníctvo,
zakúpila sa registračná pokladnica, bola vykonaná aj daňová kontrola z Daňového úradu
v Považskej Bystrici. P. Šibík zároveň informoval o priebehu vyšetrovania p. Smižíka,
bývalého predsedu LPS a prečítal list z OR PZ v Považskej Bystrici.

•

P. Polník sa spýtal, ako chce výbor postupovať pri vymáhaní dlžoby, ktorú zapríčinil
bývalý predseda LPS. Svoj podiel viny má aj Dozorná rada, ktorá neprišla na takúto
činnosť. Obvinil členov Výboru, že sa bránia zverejňovaniu počtu hlasov jednotlivých
podielnikov.

•

Ing. Hamár vysvetlil p. Polníkovi, že existuje zákon na ochranu osobných údajov a on
nemá dôvod ani nepotrebuje poznať počet hlasov ostatných podielnikov. LPS vedie
presnú evidenciu. Ohľadom vyšetrovania p. Smižíka informoval , že po skončení
vyšetrovania bude prípad posunutý súdu a súd rozhodne. P. Hamár zároveň informoval,
že hospodárenie LPS je prístupné k nahliadnutiu každému, kto má záujem, vždy v prvú
stredu v mesiaci v kancelárii starostu na Obecnom úrade v Dolnej Marikovej.
Stanoviť počet km na osobné vozidlo nie je možné, nakoľko v práci sa vyskytnú rôzno
potreby, ktoré je nutné vyriešiť. Zároveň nie je možné vopred stanoviť predajnú cenu
dreva, je potrebné sa pridržiavať trhových cien , a pri ťažbe musíme postupovať podľa
hospodárskeho plánu, nie je možné vyťažiť viac dreva.

•

Pán František Šopinec upozornil, aby sa väčšia pozornosť venovala čisteniu po vyťažení
dreva a čisteniu priepustov, prípadne ak po ťažbe čistia niektoré oblasti občania, je
potrebné vyčistenie aj kontrolovať. Pripomenul ťažbu v Kátline, kde zostal po ťažbe
neporiadok. Ďalej navrhol, aby bolo podielnikom vysvetlené ako sa bude drevo merať a
dokedy a akým spôsobom je možné podávať reklamácie a ako sa budú reklamácie
vybavovať.

•

Ing. Peter Šujak pripomenul prítomným podielnikom, že už od roku 2005 LPS

zabezpečovalo, aby si občania vysporiadali urbársky majetok a kto mal záujem, určite
tak urobil. To čo LPS osvedčovalo v minulom roku, boli iba podiely neznámych
vlastníkov.
•

Ing. Jozef Palík sa vyjadril, že LPS porušilo zákon, nakoľko vlastníctvo sa nepremlčuje
a neznámych vlastníkov zastupuje SPF. Ak dôjde k súdu, súd určite prehráme.

•

Ing. Viktor Melicherík sa opätovne vrátil k drevu, ktoré bolo pridelené ako odplata a
bolo v hodnote najmenej 9 400,-- € a p. Martikáň nemá drevo evidované. Opätovne
obvinil členov Výboru a Dozornej rady, že nekonajú spravodlivo.

•

Ing. Hamár skonštatoval, že vzniknuté problémy je potrebné riešiť počas roka. Kto chce
nejaký problém vyriešiť, má možnosť prísť na rokovanie Výboru alebo Dozornej rady.
Veci, ktoré sú staré viacej rokov, nemá súčasný Výbor možnosť vysporiadať. Pán
Melicherík bol upozornený, že on má drevo vyčerpané na 39 rokov dopredu.
Zároveň členovia Výboru vyjadrili poľutovanie, že na základe nepodložených trestných
oznámení a udaní, nemohol výbor požiadať formou projektu o finančné prostriedky na
úpravu ciest, čo bolo v minulom roku možné. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovania
nebolo podanie projektu odporučené.

•

Ing. Hamár poďakoval za diskusné príspevky, nepáči sa mu však zbytočné osočovanie a
napádanie členov výboru a dozornej rady. 80 % energie vynakladajú na riešenie
takýchto situácií. Nakoľko sa už do diskusie nikto neprihlásil, ukončil diskusiu.

9. Ing. Anton Martikáň predniesol návrh na uznesenie a požiadal o hlasovanie.
Z prítomných 7 352 hlasov sa zdržalo hlasovania 800 hlasov, nikto nebol proti. Ing.
Martikáň skonštatoval, že návrh na uznesenie bol prijatý.
10. Na záver Ing. Štefan Šibik, predseda LPS vyjadril sklamanie, že zo strany prítomných
podielnikov neprišla žiadna podnetná myšlienka, skôr opačne, čo členom výboru uberá síl a
chuť do práce.
Poďakoval prítomným za účasť a pozval ich na malé občerstvenie.

Uznesenie z Valného zhromaždenia LPS – UO Mariková
zo dňa 7. 4. 2013
Valné zhromaždenie
a) berie na vedomie:
-

správu o činnosti a finančnom hospodárení za rok 2012

-

správu o činnosti dozornej rady za rok 2012

b) schvaľuje:
-

vyplatenie členských podielov za rok 2012 vo výške 1,- € / hlas s tým, že podiely vo
vlastníctve LPS budú alikvotne vyplatené na hlasy podielnikov prítomných na
Valnom zhromaždení vo výške 1,- € / hlas

-

termín vyplácania podielov, ktorý bol stanovený na deň 28. 4. 2013 na Obecnom
úrade v Dolnej Marikovej, v čase od 8,00 do 12,00. Známym podielnikom, ktorí si
podiely nevyzdvihnú v uvedený termín, budú vyplatené formou poštovej poukážky
nad súhrnný podiel 10,- € pri odpočítaní manipulačného poplatku a poštovného

-

odpredaj dreva všetkým odberateľom iba v m³ za aktuálnu trhovú cenu

-

úpravu Stanov LPS – UO Mariková s tým, že prípadné pripomienky, návrhy na
zmeny a doplnky budú vznesené do 31. 12. 2013 písomnou formou na Výbor LPS

-

aby k pripomienkam vzneseným na Valnom zhromaždení Výbor zaujal stanovisko na
nasledujúcom Valnom zhromaždení

c) udeľuje
-

plnú moc Výboru LPS vo veci zastupovania a jednania ohľadom zachovania
súčasného stavu vlastníctva pozemkov vedených v katastri na LPS – UO Mariková
v závislosti na vzniknutej situácii

V Dolnej Marikovej dňa 7. 4. 2013
Zapísala Ing. Jana Gachová
Overovatelia: Bc. Nadežda Vlčková
p. Milan Homola
Ing. Štefan Šibik
Predseda LPS – UO Mariková

