Zápisnica
z Valného zhromaždenia LPS Urbárska obec Mariková,
konaného dňa 23. 2. 2014
Prítomní:
Program:

podľa prezenčných listín
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Schválenie programu
Voľba pracovných komisií
Správa o činnosti, hospodárení a finančnom výsledku LPS za rok 2013
Správa o činnosti Dozornej rady za rok 2013
Návrh na schválenie Dodatku k zmluve o založení spoločenstva s právnou
subjektivitou
7. Rôzne, diskusia
8. Návrh na uznesenie
9. Záver

1. Valné zhromaždenie otvoril a viedol Ing. Štefan Šibik, predseda LPS, privítal prítomných a
ozrejmil termín konania Valného zhromaždenia v novom termíne. V zmysle nového zákona
je povinnosť vykonať Valné zhromaždenie do konca februára.
2. Ing. Hamár pripomenul prítomným rokovací poriadok VZ, podľa ktorého sa bude riadiť
dnešné rokovanie, predniesol návrh programu a požiadal o jeho schválenie. Návrh programu
bol prijatý jednomyseľne.
3. Ing. Hamár oboznámil s návrhom pracovných komisií a požiadal o ich schválenie:
Zapisovateľka:

Ing. Jana Gachová – schválené jednomyseľne

Overovatelia:

p. Dana Britvíková
p. Mária Šulavíková - schválené jednomyseľne

Mandátová a volebná komisia:
Ing. Peter Šujak
p. František Martikáň
p. Emília Bieliková
Mandátová a volebná komisia v tomto zložení bola schválená jednomyseľne.
Návrhová komisia:
Ing. Anton Martikáň
p. Miroslav Fajth, ml.
p. Jozef Šulavík
Komisia bola schválená jednomyseľne.
4. Ing. Štefan Šibík, predseda LPS, predniesol správu o činnosti, hospodárení a finančnom
výsledku LPS za rok 2013. Správa tvorí prílohu zápisnice.
Predseda LPS oboznámil prítomných aj s výsledkami trestného konania na základe
udaní Ing. Viktora Melicheríka, p. Rudolfa Barančíka a občianskeho združenia OKO,

ktorého predsedom je p. Blištík Stanislav. Obidve predmetné trestné stíhania boli zastavené
z dôvodu, že pochybenia zo strany vedenia spoločenstva neboli dokázané a skutok sa teda
nestal. Rozhodnutia sú k nahliadnutiu na výbore LPS.
Predseda zároveň informoval prítomných, že z dôvodu, že niektorí podielnici, ale aj niektorí
iní občania podávajú na LPS neustále trestné oznámenia a udania, ktoré musia byť skúmané
a šetrené, neodporúčajú štátne inštitúcie výboru LPS podávanie žiadostí o finančné
príspevky na výsadbu stromčekov, prípadne úpravu ciest. Za takejto situácie nám finančné
príspevky nemôžu byť pridelené.
Na záver správy predseda LPS informoval prítomných o výsledku trestného stíhania proti
Radovanovi Smižíkovi, bývalému predsedovi LPS. Vyšetrovanie bolo ukončené a
odovzdané prokurátorovi, s ktorým R. Smižík podpísal dohodu o vine a treste bez možnosti
odvolania sa. LPS bolo o tomto informované bez možnosti vyjadrenia. Súd návrh dohody
schválil a schválil aj navrhovaný trest – 3 roky odňatia slobody s podmienečným odkladom
na 5 rokov, počas ktorých je R. Smižík povinný LPS nahradiť vzniknutú škodu v plnej
výške. Následne na to bol p. Smižík pozvaný na zasadnutie výboru LPS, kde bola s ním
spísaná Dohoda o uznaní dlhu a Dohoda o splátkach.
Súčasťou správy je aj správa o hospodárení za rok 2013. Bol dosiahnutý čistý zisk vo výške
21 369,63 €.
5. Predseda Dozornej rady Ing. Miroslav Hamár predniesol správu o činnosti Dozornej rady,
ktorá tvorí prílohu zápisnice. Na záver vystúpenia Ing. Hamár informoval, že dozorná rada
dáva návrh na odvolanie Ing. Melicheríka z funkcie člena Dozornej rady vzhľadom na to, že
za rok 2013 sa Ing. Melicherík nezúčastil ani jedného zasadnutia Dozornej rady a nebolo
možné v tomto smere s ním spolupracovať.
6. Návrh na schválenie Dodatku k zmluve o založení spoločenstva s pránou subjektivitou
predniesol Ing. Hamár. Dodatok bol spracovaný v zmysle zákona a Výbor LPS doporučuje
dodatok schváliť. Prípadné ďalšie doplnky alebo zmeny je možné podávať Výboru LPS a
tieto budú pripravené k odsúhlaseniu na nasledujúce VZ. Dodatok k zmluve tvorí prílohu
zápisnice. Dodatok bol schválený jednomyseľne.
7. Diskusia, rôzne:
•

Volebná a mandátová komisia informovala, že z celkového počtu hlasov je prítomných
15 084 hlasov, čo činí 61,47 %. Volebná a mandátová komisia konštatuje, že VZ je
uznášania schopné.

•

P. Siažik: Kedy je valné zhromaždenie uznášania schopné? Či sú zistené škody, čo
narobí poľovná zver na nových vysadených stromčekoch?
Predseda LPS: VZ je uznášania schopné, ak prítomní podielnici majú nadpolovičnú
väčšinu hlasov. K druhej časti otázky predseda LPS informoval, že žiadne veľké škody
na nových porastoch neboli nahlásené, ani zistené. Na nové sadenice bol zakúpený
ochranný náter, ktorý bol aplikovaný na všetkých nových porastoch.

•

Ing. Melicherík Viktor: Obhajoval dôvody trestného oznámenia, ktoré bolo podľa neho
opodstatnené. Z výkonu funkcie člena Dozornej rady neodstúpi a počká si na odvolanie.
V správe o činnosti mu chýba stav zásob a podľa neho je nesprávne uvedená ťažba . Na
záver však konštatoval, že v uplynulom roku bola ťažba v poriadku.
Na jeho diskusný príspevok reagoval Ing. Hamár: Za takýchto okolností sa veľmi

ťažko pracuje, zbytočné osočovanie a potreba venovať sa neopodstatneným udaniam
oberajú členov výboru a dozornej rady o čas aj chuť.
Ing. Šibík: Rozhodnutia o zastavení vyšetrovania hovoria za všetko. Je však
nebezpečné, že ľuďom sú podsúvané rôzne nepravdy a polopravdy, ktoré majú podľa
neho za cieľ dosiahnuť rozpad spoločenstva. Na jeho meno, ako predsedu LPS prišiel
list, v ktorom firma zaoberajúca sa ťažbou a spracovaním dreva hľadá možnosť
prenájmu hospodárskeho lesa približne v takej rozlohe, ktorou disponuje naše
spoločenstvo. Predseda sa pýta, či toto nemôže byť dôvodom na neustále osočovanie.
Pýta sa, kde boli títo ľudia vtedy, keď spoločenstvo počas viacerých rokov hospodárilo
so stratou.
•

P. Siažik: Ako je zabezpečené, aby Štátne lesy „nerabovali“ naše drevo. Hovorí sa, že
po nociach autá odvážajú kradnuté drevo.
Ing. Šibík: Je rád, že táto otázka bola položená. Vďaka tomu, že hospodári sa takmer
denne pohybujú po lesoch, neboli za uplynulý rok zaznamenané ani nahlásené žiadne
krádeže dreva.

•

P. Polník: Keď sa osvedčia hlasy neznámych vlastníkov, čo bude s nimi, ak sa niekto o
svoje hlasy prihlási? Ako je možné, že niektorí ľudia majú veľa hlasov a niektorí málo.
Ing. Šibík: V roku 1879 podľa zakladajúcej listiny Urbárskeho spoločenstva bolo 19
podielnikov. Nezmyselným delením pri dedičských konaniach narastal počet
podielnikov s malým počtom hlasov. Rád by zistil viaceré historické súvislosti týkajúce
sa nášho spoločenstva. Čo sa týka osvedčených hlasov neznámych vlastníkov, v prípade,
že sa prihlási legitímny vlastník, spoločenstvo mu ich na vlastné náklady vráti. Doteraz
sa takto prihlásili 3 vlastníci.
Ing. Peter Šujak: Na vysvetlenie väčšieho počtu hlasov uviedol, že napríklad on má
väčší počet hlasov, ale získal ich dedením. Z ich rodiny nikto iný nie je podielnikom.

•

P. Sláviková: Tí, ktorí nesúhlasia s rozdelením dividend za osvedčené hlasy a napádajú
to na rôznych inštitúciách, vyrábajú zbytočné problémy. Ak majú s tým problém a
nesúhlasia, môžu sa tohto nároku vzdať.

•

P. Marciník: Prečo sa opätovne nemôže zaviesť samovýroba dreva a nižšia cena dreva
pre podielnikov a či by sa poškodené a zničené drevo, ktoré len tak leží, nemohlo dať
vyťažiť za symbolickú cenu.
Ing. Šibík: LPS vystupuje ako podnikateľský subjekt a je povinný dodržiavať platné
zákony a predpisy. Ťažba na samovýrobu je veľmi náročná, máme nedostupné oblasti,
kde si samovýrobca neporadí. Ani samovýrobca nemôže ísť do lesa bez pilčíckeho
preukazu, bez poučenia o BOZ a podobne. Zároveň sme v zmysle zákona o účtovníctve
povinní staniviť jednotnú cenu dreva. Drevo je síce drahšie aj pre podielnikov, ale na
druhej strane máme zisk a tým aj možnosť vyplácania dividend. Výbor je však
naklonený každému dobrému návrhu.

•

P. Čabalová: Cesta do Pupkov je veľmi zničená, kedy sa bude opravovať?
Ing. Šibík: Táto cesta nie je len v užívaní LPS a nie je možné financovať opravu cesty
iba z jeho prostriedkov. Cestu využívajú aj štátne lesy a iní užívatelia. V spolupráci s
obcou boli urobené a vyčistené priepusty. LPS sa snaží ťažiť drevo za pekného počasia,
aby sa cesty ešte viac nepoškodzovali a tiež dozerajú aj na poriadok na cestách po ťažbe.

•

P. Šopínec: Vo svojom príspevku sa vrátil k udaniam a trestným oznámeniam. Kontrola
je dobrá a potrebná vec, ale prečo zbytočne a bez dôkazov niekoho osočujú. Kde boli
títo ľudia, keď bolo treba kontrolovať? Napríklad p. Smižíka. Keď sa bol informovať na

niektoré zistenia, dozvedel sa, že na úradoch sa čudujú, čo to tu máme za ľudí. Budeme
všetkým len na smiech.
•

P. Melicherík: P. Šopincovi odpovedal, že keď sa vykrádalo v Kamenitém, prišiel na to
a p. Smižík bol potrestaný.

•

P. Siažik: Chcel by vedieť, kto vyrezal Hláňavu. A podľa toho, čo sme povinní robiť a
odvádzať štátu, pýta sa, či sa vôbec oplatí byť podielnikom. Je vlastne rád, že sa málo
ťaží, lebo les sa vyrúbe rýchlo, ale veľmi dlho trvá kým narastie.
P. Šibík: Preriezky sa robia podľa plánu. A ak máme v LPS 25% z obratu a staráme sa o
les, zmysel to má.

•

Ing. Šibík: informoval, že životné prostredie nám zastavilo ťažbu cca 550 m³ dreva z
dôvodu napadnutého porastu, môžeme žiadať náhradu rozdielu z ťažby za nevyťažené
drevo. Bol by to prínos do pokladne, ako aj splátky od p. Smižíka.

•

Ing. Hamár: Podal návrh na odvolanie p. Melicheríka z funkcie člena Dozornej rady
tajným hlasovaním. Mandátová komisia po spočítaní hlasov konštatovala, že Ing.
Melicherík Viktor bol počtom 13 212 hlasov z funkcie odvolaný.

•

Návrhová komisia na základe návrhov z pléna a návrhu výboru navrhla na nového člena
Dozornej rady 3 kandidátov: Ing. Janu Gachovú, p. Jozefa Martikáňa a p. Miroslava
Fajtha, ml. Mandátová a volebná komisia po spočítaní hlasov konštatovala, že v tajnom
hlasovaní bola najvyšším počtom hlasov 11 154, t.j. 51 %, za člena Dozornej rady LPS
zvolená Ing. Jana Gachová.

8. Ing. Anton Martikáň predniesol návrh na uznesenie a požiadal o hlasovanie. Návrh na
uznesenie bol jednomyseľne prijatý.
9. Ing. Štefan Šibík, predseda LPS, poďakoval prítomným za účasť. Vyjadril spokojnosť, že
boli prijaté podnetné návrhy s tým, že je potrebné hľadieť dopredu a pracovať pre
budúcnosť. Na záver pozval prítomných na malé pohostenie.
Prílohy zápisnice:
1. Správa o činnosti, hospodárení a finančnom výsledku LPS za rok 2013
2. Správa o činnosti Dozornej rady za rok 2013
3. Dodatok č. 1 k zmluve o založení spoločenstva s pránou subjektivitou

Uznesenie z Valného zhromaždenia LPS – UO Mariková
zo dňa 23. 2. 2014
Valné zhromaždenie
a) schvaľuje:
-

správu o činnosti, hospodárení a finančnom výsledku LPS za rok 2013

-

správu o činnosti Dozornej rady za rok 2013

-

Dodatok č. 1 k zmluve o o založení spoločenstva s právnou subjektivitou

-

vyplatenie členských podielov za rok 2013 vo výške 1,- € / 1 hlas

-

vyplatenie podielov vo vlastníctve LPS vo výške 1,- € / 1 hlas pre prítomných na
Valnom zhromaždení vrátane zastupujúcich

-

prenájom pozemku na parcele č. KNE 2384 v K. Ú. Horná Mariková zapísanú na LV
č. 1016 na základe zmluvy č. 1/2014

-

odvolanie Ing. Viktora Melicheríka z funkcie člena Dozornej rady

-

novú členku Dozornej rady Ing. Janu Gachovú

b) súhlasí
-

s termínom vyplácania podielov, ktorý bol stanovený na deň 29. 3. 2014 na
Obecnom úrade v Dolnej Marikovej, v čase od 9,00 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 alebo na číslo účtu podielnika.

-

aby sa Valné zhromaždenie konalo v poslednú februárovú nedeľu príslušného
kalendárneho roka

-

aby úradné hodiny LPS boli vždy v prvú stredu v mesiaci o 16.00 hodine na OcÚ v
Dolnej Marikovej

-

aby podielnici svoje podnety a návrhy na zlepšenie činnosti a efektívnosti
predkladali členom výboru alebo členom Dozornej rady v priebehu roka, aby tieto
mohli byť spracované a formou návrhu pripravené na rokovanie VZ

V Dolnej Marikovej dňa 23. 4. 2014
Zapísala Ing. Jana Gachová
Overovatelia: Dana Britvíková
Mária Šulavíková
Ing. Štefan Šibik
Predseda LPS – UO Mariková

