Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Brezovička, 082 74 Brezovica n/Tor

Zápisnica
z riadneho valného zhromaždenia Urbárskej spoločnosti, pozemkové
spoločenstvo Brezovička konaného dňa 28.12.2013 o 14.00 v sále KD
Riadne valné zhromaždenie otvoril Ing Milan Dulin , člen výboru spoločnosti poverený
riadením . Ten všetkých privítal a oboznámil s organizáciou schôdze ( prezentáciamandátová komisia - A. Kupčík, návrhová komisia a volebná komisia– Viliam Ščavnický ) a
s týmto programom:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia, návrh a schválenie
Voľba a správa mandátovej komisie
Správa o činnosti US PS Brezovička
Správa o hospodárení
Správa OLH
Voľby nového výboru
Zmluva o spoločenstve, stanovy, zmluva o užívaní poľovného revíru
Diskusia
Návrh a schválenie uznesenia

Následne bol návrh programu schválený bez pripomienok
K bodu 2 – Správa mandátovej komisie
Člen mandátovej komisie Andrej Kupčík konštatoval , že na základe doteraz podpísanej
prezenčnej listiny je zhromaždenie uznášania schopné - podiel známych vlastníkov
spoločnosti činí 63 % z celkovej výmery, podiel prítomných členov na zhromaždení je 58 %
z celkovej výmery

K bodu 3 a 4 – Správa o činnosti USPS Brezovička
Správu predniesol predseda spoločnosti Ján Polomský, ktorý predniesol správu o činnosti od
posledného zhromaždenia, ktoré bolo 21.4.2012.
Informoval o voľbách do nového výboru spoločnosti, ktorého funkčné obdobie je 5 rokov.
- Informácie o pozemkoch vo vlastníctve urbárskej spoločnosti – LV
- Informácie o činnosti – výsadba stromčekov, požiarna ochrana
- Informácia o ťažbe - predpísaná ťažba kalamitného a prestarlého dreva, oprava ciest
a svažníc
- Inventár spoločnosti
- Informácie o ťažbe za rok 2012 a za rok 2013

-

Informácie o obchodnej činnosti – PIL TEL, s.r.o., JO- TEL, s.r.o., Stolárstvo Anton
Polomský, Milan Klembara, Bordon, s.r.o.
Informácia o potrebách podielníkov
Informácie o financiách
Poďakovanie za spoluprácu OLH a Milanovi Klembarovi, členom výboru a obecnému
úradu
K bodu 5 – Správa OLH

Správu prečítal Ing. Michal Lepeták, ktorý je odborným lesným hospodárom pre Urbársku
spoločnosť Brezovička.
Informoval o správe, ktorú podávajú krajskému úradu.
K bodu 6 – Voľby nového výboru
Predseda volebnej komisie – Viliam Ščavnický
Dozorná rada a výbor – návrh na členov – J. Gergelčík, Ľ. Michalek, M. Dulín – dozorná rada
Náhradník – M. Michálek - schválený
Výbor – Pavol Tomčufčík, Jozef Kovaľ, Štefan Kolačkovský, R. Kall, J. Polomský
K bodu 7 – Zmluva o spoločenstve, stanovy, zmluva o užívaní poľovného revíru
Predseda US oboznámil prítomných o potrebe úpravy a schválenia Stanov a Zmluvy
o pozemkovom spoločenstve v zmysle zákona NR SR č. 97/2013 . Po oboznámení sa
s obsahom dokumentov, prítomní úpravy a návrhy schválili .
Predseda US oboznámil podielníkov o právnych zmenách, ktoré sa týkajú poľovných revírov.
S tým súvisí aj zmluva o užívaní poľovného revíru. Zmluva pre V. Slavkov bola už
pripravená a preto ju bolo možné schváliť. Zmluva pre Brezovičku je v štádiu prípravy a preto
podielnici poverili nový výbor US Brezovička, aby túto vec doriešil.
K bodu 8 – Diskusia
Do diskusie sa prihlásil iba predseda US Drienica, ktorý vyzdvihol to, že US Brezovička má
právny charakter a prišiel sa tiež inšpirovať pre valné zhromaždenie, ktoré bude 4.1.2014
v ich obci.

K bodu 9 - Návrh a schválenie uznesenia
P. Tomčufčík prečítal návrh uznesenia, ktoré následne bolo jednohlasne schválené.
Predsedajúci schôdze aj predseda spoločnosti poďakovali všetkým prítomným za účasť
a valné zhromaždenie ukončil.
Overovatelia: Ján Polomský, predseda spoločnosti ..................................................
Pavol Tomčufčík , podpredseda spoločnosti..........................................
Ing. Milan Dulin , predseda DR...............................................................

