Zápisnica
z Valného zhromaždenia LPS Urbárska obec Mariková,
konaného dňa 2. 4. 2017
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 2016
Správa o činnosti Dozornej rady za rok 2016
Správa mandátovej komisie
Rôzne, diskusia
Návrh na uznesenie
Záver

1. Valné zhromaždenie otvoril a viedol Ing. Hamar Miroslav, predseda Dozornej rady, privítal
prítomných podielnikov.
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. Morávek Stanislav
p. Bakala Anton
- schválené jednomyseľne

Mandátová komisia:

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

Ing. Anton Martikáň
Ing. Jana Gachová
p. Miroslav Fajth ml.
Komisia bola schválená jednomyseľne.
4. Ing. Štefan Šibík, predseda LPS, predniesol správu o činnosti, hospodárení a finančnom
výsledku LPS za rok 2016. V správe sa zameral najmä na hospodárenie za rok 2016, činnosť
výboru, ťažbu dreva a obnovu lesa. V roku 2016 sme zaznamenali aj krádež dreva, ktorá
bola nahlásaná polícii a je v šetrení. Finančné hospodárenie nedosiahlo v roku 2016 úroveň
predhchádzajúcich rokov, k čomu prispelo najmä počasie, ale aj problémy zabezpečiť
vhodných partnerov na ťažbu dreva. Zisk v roku 2016 dosiahol výšku 17 185,- €.
P. Smižík doteraz uhradil z dlžnej čiastky 1 800,-€.
Aj v roku 2016 bol LPS UO Mariková pridelený certifikát solventnosti, čo znamená, že
firma je dôveryhodná, stabilná a solventná.
Predseda LPS apeloval na podielnikov, aby boli všímaví ku svojmu okoliu, je to majetok nás
všetkých. Ak sa im niečo nepozdáva, je potrebné kontaktovať predsedu alebo členov

výboru, prípadne dozornej rady.
Správa o činnosti a hospodárení tvorí prílohu zápisnice.
5. Predseda Dozornej rady Ing. Miroslav Hamar predniesol správu o činnosti Dozornej rady a
o kontrolných zisteniach, ktorá tvorí prílohu zápisnice.
6. Ing. Peter Šujak oznámil, že na Valnom zhromaždení je prítomných 18 565,619 hlasov, čo je
75,658 % z celkového počtu 24 539 hlasov. Ing. Peter Šujak konštatoval, že Valné
zhromaždenie je uznášaniaschopné.
7. Diskusia, rôzne:
•

Ing. Šibik: Na základe výsledku hospodárenia za rok 2016 výbor LPS navrhuje, aby za
rok 2016 boli vyplatené dividendy v hodnote 1,-- € / 1 hlas.

•

Ing. Hamar: Navrhol, aby dividendy boli vyplatené podielnikom dňa 9. 4. 2017 od
8.00 do 12.00 v priestoroch KD v Dolnej Marikovej. Kto má záujem o zaslanie dividend
na účet, môže nahlásiť číslo účtu. Sumy do 10,- € sa nebudú zasielať poštovou
poukážkou vzhľadom na vysoké náklady.

•

Ing. Šibik: Výboru LPS bola doručená žiadosť firmy BH PARTNERS s.r.o., Hatné 197
o dlhodobý prenájom pozemku na parcele č. KNC 1638/8 o výmere 203 m² podľa
geometrického plánu č. 14/2017 od GeoID s.r.o. Firma má spracovaný podnikateľský
zámer a má záujem o prenájom uvedeného pozemku. Výbor LPS by na základe súhlasu
podielnikov pokračoval v rokovaní s uvedenou firmou.

•

P. Fajth: Navrhuje, aby boli dividendy vyplatené tak ako po minulé roky – 1,- € / hlas +
1,- € / hlas pre prítomných podielnikov. Zároveň si myslí, že náklady na predsedu a OLH
sú vysoké
Ing. Šibík a Ing. Hamar: Vyplatiť môžeme iba dividendy do výšky zisku a podľa
skúseností z minulých rokov by bolo vhodné ponechať nejaké finančné prostriedky ako
rezervu na nepredvídané udalosti. Podľa výpočtu to môže byť v tomto roku 0,70 € / hlas,
prípadne ešte 0,70 € / hlas pre prítomných podielnikov z hlasov LPS.
Predseda LPS a OLH pracujú na dohodu a v sume je zahrnutá odmena, používanie
súkromného vozidla , telefónu a ostatných nákladov.

•

P. Fico Stanislav: V minulom roku mu neboli vyplatené dividendy.
Ing. Šibik: Výbor LPS zasadá vždy v prvú stredu v mesiaci v kancelárii starostu v
Dolnej Marikovej od 16.00 hod., je potrebné dostaviť sa na výbor a požiadavka sa
prešetrí. O dividendy nemôže prísť.

•

P. Marciník Jozef: Prečo si podielnici nemôžu kúpiť drevo samovýrobou a lacnejšie.
Chcel by vedieť komu sa predáva drevo, videl na skládke poľské kamióny.
V Behúňoch zostalo drevo, ktoré je už zhnité a znehodnotené.
Ing. Šibik: Po zmene zákona musí byť stanovená jednotná cena dreva a na základe
predchádzajúcich skúseností je predaj dreva samovýrobou komplikovaný, nedá sa presne
odkontrolovať množstvo dreva, ktoré sa samovýrobou nachystá.
Komu sa drevo predáva nie je tajomstvo. Je to rôzne – Lesotrans, Stranianek, Pruskay,
Mikušík. Do Poľska sa drevo nepredávalo, ale komu predá drevo firma, ktorá ho kúpi od
nás, my neovplyvníme.
Drevo v Behúňoch bolo vyťažené ako kalamitné už predtým, ako začal pracovať tento

výbor, terén je nedostupný. Čo sa dalo, sme vyťažili. Na ťažbu ostatného dreva by boli
vysoké náklady, čo by bolo nerentabilné.
•

P. Štefánia Hlaváčková: Prečo sa prítomným vyplácajú vyššie dividendy. Nie všetci sa
môžu VZ zúčastniť.
Ing. Hamar: Výška dividend je pre každého rovnaká. Prítomní dostávajú vyplatené aj
dividendy z hlasov, ktoré vlastní LPS, nie jednotliví podielnici. Takéto vyplatenie je
vždy odsúhlasené vlným zhromaždením.
Tí ktorí sa nemôžu zúčastniť VZ, môžu niekoho splnomocniť a tým zabezpečia účasť.

•

Ing. Hamar: Podľa prepočtu navrhuje, aby v tomto roku boli dividendy vyplatené
nasledovne: 0,70 € za hlas a pre prítomných + 0,70 € za hlas. Požiadal o hlasovanie.
Návrh bol prijatý jednomyseľne.

8. Ing. Anton Martikáň predniesol návrh na uznesenie a požiadal o jeho doplnenie a
schválenie. Návrh na uznesenie bol prijatý jednomyseľne.
9. Ing. Štefan Šibík, predseda LPS, poďakoval v mene členov výboru a dozornej rady
prítomným za účasť a na záver ich pozval na malé občerstvenie.
Prílohy zápisnice:
1. Správa o činnosti, hospodárení a finančnom výsledku LPS za rok 2016
2. Správa o činnosti Dozornej rady za rok 2016

V Dolnej Marikovej dňa 2. 4. 2017
Zapísala Ing. Jana Gachová
Overovatelia: Morávek Stanislav
Bakala Anton
Ing. Štefan Šibik
Predseda LPS – UO Mariková

Uznesenie z Valného zhromaždenia LPS – UO Mariková
zo dňa 2. 4. 2017
Valné zhromaždenie
a) berie na vedomie:
-

Správu o činnosti a hospodárení LPS - UO Mariková za rok 2016

-

Správu o činnosti dozornej rady za rok 2016

b) schvaľuje:
-

Účtovnú závierku za rok 2016

-

Vyplatenie členských podielov za rok 2016 vo výške 0,70 € / hlas a zvýšenie podielu
pre prítomných podielnikov o 0,70 € / hlas vrátane splnomocnení

-

splnomocnenie výboru na vypracovanie nájomnej zmluvy pre prenájom pozemku na
parcele č. KNC 1638/8 o výmere 203 m² podľa geometrického plánu č. 14/2017 od
GeoID s.r.o.

súhlasí
-

s termínom vyplácania podielov v hotovosti dňa 9. 4. 2017 od 8,00 do 12,00 hod. na
Obecnom úrade v Dolnej Marikovej alebo na číslo účtu, prípadne poštovou
poukážkou nad sumu 10,- € do 31. 5. 2017.

d) ukladá
–

všetkým podielnikom podieľať sa na dosahovaní čo možno najlepšieho hospodárskeho
výsledku a spolupracovať pri ochrane spoločného majetku.

V Dolnej Marikovej dňa 2. 4. 2017
Zapísala Ing. Jana Gachová
Overovatelia: Morávek Stanislav
Bakala Anton

Ing. Štefan Šibik
Predseda LPS – UO Mariková

