Zápisnica
zo zhromaždenia členov LPS Urbárska obec Mariková,
konaného dňa 18. 3. 2018
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 2017
Správa o činnosti Dozornej rady za rok 2017
Správa mandátovej komisie
Rôzne, diskusia
Návrh na uznesenie
Záver

1. Zhromaždenie členov otvoril a viedol Ing. Hamar Miroslav, predseda Dozornej rady, privítal
prítomných členov.
2. Ing. Hamar oboznámil prítomných s návrhom programu zhromaždenia a požiadal o jeho
schválenie. Návrh programu bol prijatý jednomyseľne.
3. Ing. Hamar oboznámil s návrhom pracovných komisií a požiadal o ich schválenie:
Zapisovateľka:

Ing. Jana Gachová

– schválené jednomyseľne

Overovatelia:

p. Šulavíková Mária
p. Homola Milan
- schválené jednomyseľne

Mandátová komisia:

Ing. Peter Šujak
p. Anton Bakala
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 2017. V správe sa zameral najmä na hospodárenie za rok 2017, činnosť
výboru, ťažbu dreva a obnovu lesa.
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 Zhromaždení je prítomných 17 955,626 hlasov, čo je
73,17% z celkového počtu 24 539 hlasov. Ing. Peter Šujak konštatoval, že Zhromaždenie je

uznášaniaschopné.
7. Diskusia, rôzne:
•

Ing. Šibik: Na základe výsledku hospodárenia za rok 2017 výbor LPS navrhuje, aby za
rok 2017 boli vyplatené dividendy v hodnote 1,30 € / 1 hlas. Návrh bol prijatý
jednomyseľne.

•

Ing. Hamar: Navrhol, aby dividendy boli vyplatené podielnikom dňa 25. 3. 2018 od
9.00 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: Oznámil členom LPS, že teraz sa ťaží drevo v poraste Dedkovec. Kto má
záujem o kúpu dreva, nech sa nahlási u predsedu LPS.

•

P. Fajth: Zaujímal sa o to, či sme mali na prelome rokov pohľadávky za neuhradené
faktúry odberateľov.
Ing. Šibík : K 31. 12. 2017 sme neevidovali žiadne pohľadávky za neuhradené faktúry.

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 2017
2. Správa o činnosti Dozornej rady za rok 2017

V Dolnej Marikovej dňa 18.3.2018
Zapísala Ing. Jana Gachová
Overovatelia: Šulavíková Mária
Homola Milan
Ing. Štefan Šibik
Predseda LPS – UO Mariková

Uznesenie zo zhromaždenia členov LPS – UO Mariková
zo dňa 18. 3. 2018
Zhromaždenie
a) berie na vedomie:
-

Správu o činnosti, hospodárení a finančnom výsledku LPS - UO Mariková za
rok 2017

-

Správu o činnosti dozornej rady za rok 2017

b) schvaľuje:
-

Účtovnú závierku za rok 2017

-

Vyplatenie členských podielov za rok 2017 vo výške 1,30 € / 1 hlas a zvýšenie
podielu pre prítomných podielnikov o 1,30 € / 1 hlas vrátane splnomocnení.

súhlasí
-

s termínom vyplácania podielov v hotovosti dňa 25. 3. 2018 od 9,00 do 12,00 hod.
na Obecnom úrade v Dolnej Marikovej alebo na číslo účtu, prípadne poštovou
poukážkou nad sumu 10,- € do 31. 5. 2018.

d) ukladá
–

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

V Dolnej Marikovej dňa 18. 3. 2018
Zapísala Ing. Jana Gachová
Overovatelia: Šulavíková Mária
Homola Milan

Ing. Štefan Šibik
Predseda LPS – UO Mariková

