Zápisnica
zo zhromaždenia členov LPS Urbárska obec Mariková,
konaného dňa 7. 4. 2019
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 2018
5. Správa o činnosti Dozornej rady za rok 2018
6. Dodatok č. 2 k Zmluve o založení spoločenstva
7. Správa mandátovej komisie
8. Rôzne, diskusia
9. Návrh na uznesenie
10. 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. František Šopinec
p. Miroslav Paganík - schválené jednomyseľne

Mandátová komisia:

Ing. Peter Šujak
p. Nadežda Vĺčková
p. Vladimír Hodoník
Mandátová komisia v tomto zložení bola schválená jednomyseľne.
Návrhová komisia:

Ing. Anton Martikáň
Ing. Jana Gachová
p. Milan Homola
Komisia bola schválená jednomyseľne.
4. Ing. Štefan Šibík, predseda LPS, predniesol správu o činnosti, hospodárení a finančnom
výsledku LPS za rok 2018. V správe sa zameral najmä na hospodárenie za rok 2018, 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. Štefan Šibik, predseda LPS oboznámil prítomných s Dodatkom č. 2 k Zmluve o
založení spoločenstva s právnou subjektivitou LPS - UO Mariková v zmysle zákona
č. 110/2018 Z. z. a požiadal o schválenie Dodatku.
7. Ing. Peter Šujak oznámil, že na Zhromaždení je prítomných 67,363 % z celkového počtu
24 339 hlasov. Ing. Peter Šujak konštatoval, že Zhromaždenie je uznášaniaschopné.
8. Diskusia, rôzne:
•

Ing. Šibik: Na základe výsledku hospodárenia za rok 2018 výbor LPS navrhuje, aby za
rok 2018 boli vyplatené dividendy v hodnote 1,00 € / 1 hlas. Návrh bol prijatý
jednomyseľne.

•

Ing. Hamar: Navrhol, aby dividendy boli vyplatené podielnikom dňa 14. 4. 2019 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: Požiadal podielnikov, aby boli nápomocní pri ochrane porastov proti
požiarom, čo znamená upozorňovať ľudí, že je zakázané vypaľovanie tráv. Kto má
záujem o kúpu dreva, nech sa nahlási u predsedu LPS.

•

P. Fajth: Zaujímal sa o to, ako bolo naložené s dlhodobou pohľadávkou, ktorá bola
zaevidovaná v účtovníctve.
Ing. Šibík : Uvedená pohľadávka vznikla ešte v minulosti, keď pracoval predchádzajúci
výbor. Pohľadávka bola premlčaná a ako nedobytná bola odpísaná z účtovníctva.

•

P. Šopinec: Niektorí podielnici sa ho pýtali na to, prečo sa krátia dividendy
neprítomným podielnikom.
Ing. Hamar: Dividendy sa nikomu nekrátia. Vyplácajú sa tak, ako je na zromaždení
odsúhlasené. Medzi prítomných podielnikov sa rozdeľujú dividendy z hlasov, ktoré sú
vo vlastníctve LPS.

•

P. Matisová: Obnovujú dedičské konanie po p. Ondrejovi Lamošovi. Kde zistí, koľko
majú vo vlastníctve urbárskych lesov.
Ing. Šibik: Vlastníctvo si zisťuje notár.

•

P. Šútorík: Prečo sa nerobí fotodokumentácia z výsadby stromov? Ako je zabezpečená
spolupráca s PZ Poľana Dolná Mariková? Ako je naplánovaná obnova lesa?
Ing. Hamar: Do budúcna sa môže spracovať a dokumentácia z výsadby a obnovy lesa.
PZ Poľana má zmluvy s jednotlivými vlastníkmi lesov.
Ing. Hojdík: Plochy sú na 90% zalesnené. Zalesňujeme najmä na jeseň, kedy je väčšia
pravdepodobnosť, že sa stromčeky prijmú.

•

P. Pacek: Kde si môže prečítať Dodatok k zmluve?
Ing. Šibik: Všetky dokumenty a správy sú zverejnené na stránkach obce Dolná
Mariková a Horná Mariková.

•

P. Dráček: Aká bude cena dreva pre podielnikov?
Ing. Šibik: Cena drava zostáva nezmenená – 40,-€ + DPH zo skládky v bežných
metroch.

9. Ing. Anton Martikáň predniesol návrh na uznesenie a požiadal o jeho doplnenie a
schválenie. Návrh na uznesenie bol prijatý jednomyseľne.
10. 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 2018
2. Správa o činnosti Dozornej rady za rok 2018
3. Dodatok č. 2 k Zmluve o založení spoločenstva...

V Dolnej Marikovej dňa 7. 4. 2019
Zapísala: Ing. Jana Gachová
Overovatelia: František Šopinec
Miroslav Paganík

Ing. Štefan Šibik
Predseda LPS – UO Mariková

Uznesenie zo zhromaždenia členov LPS – UO Mariková
zo dňa 7. 4. 2019
Zhromaždenie
a) berie na vedomie:
-

Správu o činnosti, hospodárení a finančnom výsledku LPS - UO Mariková za
rok 2018

-

Správu o činnosti dozornej rady za rok 2018

b) schvaľuje:
-

Účtovnú závierku za rok 2018

-

Vyplatenie členských podielov za rok 2018 vo výške 1,00 € / 1 hlas a zvýšenie
podielu pre prítomných podielnikov o 1,00 € / 1 hlas vrátane splnomocnení

-

Dodatok č. 2 k Zmluve o založení spoločenstva s právnou subjektivitou LPS UO
Mariková v zmysle zákona č. 110/2018 Z. z.

súhlasí
-

s termínom vyplácania podielov v hotovosti dňa 14. 4. 2019 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. 2019.

d) ukladá
–

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

V Dolnej Marikovej dňa 7. 4. 2019
Zapísala: Ing. Jana Gachová
Overovatelia: František Šopinec
Miroslav Paganík

Ing. Štefan Šibik
Predseda LPS – UO Mariková

