Zápisnica
zo zhromaždenia členov LPS Urbárska obec Mariková,
konaného dňa 26. 7. 2020
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 2019
Správa o činnosti Dozornej rady za rok 2019
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:

Ing. Nadežda Vĺčková
p. Jozef Polník
- schválené jednomyseľne

Mandátová komisia:

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

Ing. Anton Martikáň
Ing. Jana Gachová
p. Ján Hanuliak
Komisia bola schválená jednomyseľne.
4. Ing. Štefan Šibík, predseda LPS, predniesol správu o činnosti, hospodárení a finančnom
výsledku LPS za rok 2019. V správe sa zameral najmä na hospodárenie za rok 2019, činnosť
výboru, ťažbu dreva, obnovu lesa a zalesňovanie. Zároveň oboznámil prítomných, že Rado
Smižík nesplatil dlžnú čiatku, na základe toho mu súd vymeral 3-ročný nepodmienečný
trest. Proti tomuto rozsudku sa odvolal a musíme čakať na vyjadrenie odvolacieho súdu.

Správa o činnosti a hospodárení tvorí prílohu č. 1 zápisnice.
5. Predseda Dozornej rady Ing. Miroslav Hamar predniesol správu o činnosti Dozornej rady a
o kontrolných zisteniach, ktorá tvorí prílohu č. 2 zápisnice.
6. Ing. Peter Šujak oznámil, že na Zhromaždení je z celkového počtu 21 766 hlasov
prítomných 15 968 hlasov, čo je 73,36 %. Mandátová komisia konštatuje, že zhromaždenie
je uznášaniaschopné.
7. Diskusia, rôzne:
•

Ing. Šibik: Na základe výsledku hospodárenia za rok 2019 výbor LPS navrhuje, aby za
rok 2019 boli vyplatené dividendy v hodnote 1,00 € / 1 hlas.
Ing. Martikáň navrhol, aby za účasť na Zhromaždení bolo vyplatené podielnikom
ďalšie 1,- € za hlas. Návrhy boli prijaté jednomyseľne.

•

Ing. Hamar: Navrhol, aby dividendy boli vyplatené podielnikom dňa 2. 8. 2020 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.

•

P. Dráček: Informoval sa, či je možné zakúpiť palivové drevo.
Ing. Šibík: Kto má záujem o kúpu dreva, nech sa nahlási u predsedu LPS. Cena je 48,- €
s DPH za m³.

•

P. Palík: Aké sú výnosy z poľovných revírov?
Ing. Martikáň: Prenájom za 1 ha v Dolnej Marikovej je 1,03 € a v Hornej Marikovej
1,39 €.
Ing. Hamar: Navrhol schváliť prenájom za výkon poľovného práva pre PZ Poľana
Dolná Mariková. Nárh bol schválený jednomyseľne.

•

P. Marciník: Prečo došlo k sprenevere financií a prišlo sa na to neskoro.
Ing. Šibik: K tejto udalosti došlo ešte pred zvolením terajšieho výboru. Sprenevera bola
vyšetrovaná políciou a ostatné je už mimo nás.

•

P. Palík: Či existujú nejaké pohľadávky, ktoré by vyrovnávali stratu.
Ing. Šibik: Všetky pohľadávky za rok 2019 boli vyrovnané.

8. Ing. Anton Martikáň predniesol návrh na uznesenie a požiadal o jeho doplnenie a
schválenie.
P. Fajth navrhol aby sa do uznesenia doplnil prenájom na výkon poľovného práva pre PZ
Poľana Dolná Mariková na nové obdobie.
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 2019
2. Správa o činnosti Dozornej rady za rok 2019

V Dolnej Marikovej dňa 26. 7. 2020
Zapísala: Ing. Jana Gachová

Overovatelia: Ing. Nadežda Vĺčková
Jozef Polník

Ing. Štefan Šibik
Predseda LPS – UO Mariková

Uznesenie zo zhromaždenia členov LPS – UO Mariková
zo dňa 26. 7. 2020
Zhromaždenie
a) berie na vedomie:
-

Správu o činnosti, hospodárení a finančnom výsledku LPS - UO Mariková za
rok 2019

-

Správu o činnosti dozornej rady za rok 2019

-

Informáciu o splácaní dlhu R. Smižíka zo súdneho rozhodnutia

b) schvaľuje:
-

Účtovnú závierku za rok 2019

-

Vyplatenie členských podielov za rok 2019 vo výške 1,00 € / 1 hlas

-

Odmenu za účasť na zhromaždení pre prítomných podielnikov o 1,00 € / 1 hlas
vrátane splnomocnení

-

Prenájom pozemkov UO na výkon poľovného práva Poľovníckemu združeniu
Poľana Dolná Mariková

súhlasí
-

s termínom vyplácania podielov v hotovosti dňa 2. 8. 2020 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. 8. 2020.

d) ukladá
–

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

–

uskutočňovať stretnutia Výboru LPS každú prvú stredu v mesiaci o 16.00 hod na OÚ
Dolná Mariková

V Dolnej Marikovej dňa 26. 7. 2020
Zapísala: Ing. Jana Gachová
Overovatelia: Ing. Nadežda Vĺčková
Jozef Polník
Ing. Štefan Šibik
Predseda LPS – UO Mariková

