Zápisnica
z Valného zhromaždenia LPS Urbárska obec Mariková,
konaného dňa 22. 2. 2015
Prítomní:
Program:

podľa prezenčných listín
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Schválenie programu
Voľba pracovných komisií
Správa o činnosti, hospodárení a finančnom výsledku LPS za rok 2014
Správa o činnosti Dozornej rady za rok 2014
Správa mandátovej komisie
Rôzne, diskusia
Návrh na uznesenie
Záver

1. Valné zhromaždenie otvoril a viedol Ing. Hamar Miroslav, predseda Dozornej rady, privítal
prítomných.
2.

Ing. Hamar oboznámil prítomných s návrhom programu valného zhromaždenia 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. Ján Hanuliak
p. Helena Riljaková - schválené jednomyseľne

Mandátová komisia:

Ing. Peter Šujak
p. Ivan Bakalík
p. Emil Kopšík
Mandátová komisia v tomto zložení bola schválená jednomyseľne.
Návrhová komisia:

Ing. Anton Martikáň
p. Štefan Šarlay
p. Pavol Smižík
Komisia bola schválená jednomyseľne.
4. Ing. Štefan Šibík, predseda LPS, predniesol správu o činnosti, hospodárení a finančnom
výsledku LPS za rok 2014. V správe sa zameral najmä na hospodárenie za rok 2014, činnosť
výboru, ťažbu dreva a obnovu lesa.
Hospodárenie v tomto roku bolo pomerne dobré, avšak účtovný zisk nám skresľuje
pohľadávka voči p. Smižíkovi, ktorú sme museli zaúčtovať a napriek tomu, že nám bolo
zatiaľ uhradené iba 800,- € z celkovej čiastky, sme povinní odviesť daň štátu z celej
pohľadávky. Toto nám skresľuje skutočný zisk. V prípade, že by p. Smižík pohľadávku
neuhradil, máme možnosť žiadať o vrátenie dane, ale iba v prípade, že súd vyhlási
pohľadávku za nevymožiteľnú.
Predseda zároveň informoval prítomných, že z dôvodu, že niektorí podielnici neustále

podávajú na členov výboru trestné oznámenia a udania, tieto musia byť skúmané a
šetrené, z toho dôvodu nemôžu byť vyplatené podielnikom dividendy za osvedčené hlasy
neznámych podielnikov. Finančné prostriedky zostanú zadržané na účte LPS.
Výbor LPS navrhuje, aby za rok 2014 boli vyplatené dividendy v hodnote 1,-- € / 1 hlas.
Správa o činnosti a hospodárení tvorí prílohu zápisnice.
5. Predseda Dozornej rady Ing. Miroslav Hamár predniesol správu o činnosti Dozornej rady,
ktorá tvorí prílohu zápisnice.
6. Ing. Peter Šujak predniesol správu mandátovej komisie. Na Valnom zhromaždení je
prítomných 17 759,879 hlasov, čo je 72,37 % z celkového počtu 24 539 hlasov. Ing. Peter
Šujak konštatoval, že Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné.
7. Diskusia, rôzne:
•

P. Fajth: Ak by požiadal o zaslanie dividend na účet v banke, dokedy by boli vyplatené?
Predseda LPS: Osobne sa budú dividendy vyplácať v nedeľu 29. 3. 2015 v kancelárii
starostu na OcÚ v Dolnej Marikovej. Po spracovaní agendy budú môcť byť dividendy
zasielané na účty pravdepodobne v priebehu mesiacov apríl, prípadne máj 2015.

•

P. Fajth: Ako došlo zo strany p. Smižíka k sprenevereniu finančných prostriedkov?
Predseda LPS: Pán Radovan Smižík neodvádzal finančné prostriedky, prijaté za predaj
dreva do pokladne.

•

P. Čabalová: Kedy sa dá cesta v Besnom do poriadku?
Ing. Hamar: Uplynulý rok bol pomerne mokrý a nebolo možné cesty upraviť, postupne
sa budú dávať do poriadku. V minulom roku boli urobené priepusty a cesta bola
vyvezená kamenivom. Cestu však využívajú aj iní užívatelia, ktorí do jej opráv
neinvestujú.

•

P. Siažik: Existuje nejaký centrálny plán na úpravy ciest, alebo sa opravujú postupne?
Ing. Šibík: V minulosti bola ohľadom ciest zlá situácia. Cesty sa upravujú podľa toho, v
ktorom poraste je potrebné vykonať ťažbu, čo usmerňuje OLH. Lesy nie sú v dobrom
stave, postupne sa cesty budujú v rámci finančných možností. Sprístupňujú sa lokality, z
ktorých je problém drevo odviezť.

•

P. Siažik: Informuje výbor podielnikov, kde sa práve ťaží?
Ing. Šibik: Takéto informácie nie je možné poskytovať. Je veľa podielnikov a nemáme
na to možnosti. O ťažbe rozhoduje OLH a predseda o tom informuje výbor a dozornú
radu.

•

P. Polník: Ako sa stanovuje cena dreva, zdá sa mu drahé.
Ing. Šibík, Ing. Hamar: Cena dreva sa odvíja od trhových cien, nie je možné stanoviť
rôzne ceny dreva pre rôznych odberateľov.

•

P. Palík: Je potrebné, aby sme židali od p. Smižíka úhradu vyčíslenej čiastky.
Ing. Šibik: P. Smižík priznal na súde vinu. Súdom mu bolo uložené, že finančnú čiastku
musí uhradiť do 5 rokov. Nebolo nám umožnené dohodnúť splátkový kalendár. V
prípade, že dlžnú sumu nevráti, musí nastúpiť výkon trest. 5 rokov musíme teda čakať.

8. Ing. Anton Martikáň predniesol návrh na uznesenie a požiadal o hlasovanie. Návrh na
uznesenie bol väčšinou hlasov prijatý, hlasovania sa zdržalo 22 hlasov.
9. Ing. Štefan Šibík, predseda LPS,
prítomných na malé pohostenie.

poďakoval prítomným za účasť. Na záver pozval

Prílohy zápisnice:
1. Správa o činnosti, hospodárení a finančnom výsledku LPS za rok 2014
2. Správa o činnosti Dozornej rady za rok 2014

V Dolnej Marikovej dňa 22. 2. 2015
Zapísala Ing. Jana Gachová
Overovatelia: Helena Riljaková
Ján Hanuliak
Ing. Štefan Šibik
Predseda LPS – UO Mariková

Uznesenie z Valného zhromaždenia LPS – UO Mariková
zo dňa 22. 2. 2015
Valné zhromaždenie
a) berie na vedomie:
-

Správu o činnosti a hospodárení LPS za rok 2014

-

Správu o činnosti dozornej rady za rok 2014

b) schvaľuje:
-

Účtovnú uzávierku za rok 2014

-

Vyplácanie členských podielov za rok 2014 vo výške 1,- € / hlas

c) súhlasí
-

s termínom vyplácania podielov, ktorý bol stanovený na deň 29. 3. 2015 na
Obecnom úrade v Dolnej Marikovej, v čase od 9,00 do 12,00.
Známym
podielnikom, ktorí si podiely nevyzdvihnú v uvedený termín, budú zaslané na účet
alebo formou poštovej poukážky nad súhrnný podiel 10,- €, pričom bude odpočítaný
manipulačný poplatok a poštovné, s predpokladaným termínom do konca apríla.

V Dolnej Marikovej dňa 22. 2. 2015
Zapísala Ing. Jana Gachová
Overovatelia: Helena Riljaková
Ján Hanuliak
Ing. Štefan Šibik
Predseda LPS – UO Mariková

