ZÁPISNICA
z Valnej hromady pozemkového spoločenstva SUCHA Ortuťová
konaného dňa 30.04.2022

Program:
1) Otvorenie, schválenie programu
2) Voľba mandátovej a návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice
3) Kontrola plnenia uznesení z roku 2021
4) Správa mandátovej komisie o uznášania schopnosti
5) Správa o činnosti výboru PS Suchá
6) Správa o finančnom hospodárení a odsúhlasenie účtovnej závierky za rok 2021
a odsúhlasenie podielu na zisku
7) Správa dozornej rady PS Suchá 2021
8) Správa Lesného odborného hospodára za rok 2021 a plán prác na rok 2022
9) Rôzne
10) Návrh na uznesenie
11) Záver
1) Otvorenie, schválenie programu
Predseda pozemkového spoločenstva Sucha privítal podielových spoluvlastníkov na
valnom zhromaždení. Podľa prezenčnej listiny sa na valnom zhromaždení zúčastnilo
40 spoluvlastníkov. Predseda PS Sucha oboznámil prítomných s programom valného
zhromaždenia. Program bol schválený jednohlasne verejným hlasovaním a to
zdvihnutím hlasovacích lístkov.
2) Voľba zapisovateľa, overovateľa a mandátovej a návrhovej komisie
Za zapisovateľa bol zvolený Ing. Ľubomír Jura, overovateľ Milan Rešetar.
Mandátová a návrhová komisia v zložení L. Marušin, D. Leškaničová, J. Guba
3) Kontrola plnenia uznesení z roku 2021
Predseda PS Ing. Ján Čisár oboznámila podielových spoluvlastníkov o plnení uznesení
za rok 2021.V uzneseniach bolo prijate: dátum Valného zhromaždenia, plán ťažby prebierky, zabezpečenie palivového dreva pre podielnikov podľa nahlásenia, odmena
pre OLH, informácie o ročnej uzávierke za rok 2021 a návrh odmien pre členov
výboru a dozornej rady, príprava LV a mapa lesa Bukovec a jednanie s lesmi SR
o odovzdaní lesa Bukovec.
4) Správa mandátovej komisie o uznášania schopnosti
Po sčítaní spoluvlastníkov mandátovou komisiou a podľa percentuálneho vlastníctva
52,42% je valné zhromaždenie uznášania schopné.
5) Správa o činnosti výboru za rok 2021
Predseda PS Ing. Ján Čisár oboznámila podielových spoluvlastníkov s činnosťou
výboru v roku 2021. Výbor PS Sucha v tomto roku zasadal 3krát a medzi tým vykonal
práce v teréne týkajúce sa pozemkového spoločenstva Sucha.

6) Správa o finančnom hospodárení a odsúhlasenie účtovnej závierky za rok 2021
a odsúhlasenie podielu na zisku
Predseda PS Ing. Ján Čisár oboznámila podielových spoluvlastníkov o príjmoch
a výdajoch PS za rok 2021. Stav účtu a pokladnice bol nasledovný:
Stav pokladnice k 31.12.2021:

1 357,76 €

Stav bankového účtu k 31.12.2021:

3 936,78 €

Pestovateľská hospodárska činnosť:

1 200,00 €

Výdaje za rok 2021:

5 925,62 €

Výdavky boli spojené s : ťažba, práce v lese, materiál, bankové poplatky, odmeny
OLH. Pozemkové spoločenstvo SUCHA Ortuťová hospodárilo v roku 2021 so
ziskom po zdanení vo výške 854,47 €. Valné zhromaždenie odsúhlasilo účtovné
závierky za rok 2021 a vyplácanie podielu na zisku jednohlasne hlasovaním a to
zdvihnutím hlasovacích lístkov.
7) Správa dozornej rady PS Suchá 2021
Predseda dozornej rady Ing. Ľubomír Jura oboznámil prítomných podielových
spoluvlastníkov o činnosti a kontrole dozornej rady, ktorá vykonala v roku 2021
kontrolnú činnosť a nezistila žiadne nedostatky.
8) Správa Lesného odborného hospodára a plán prác na rok 2022
OLH Vladimír Kotora oboznámil prítomných podielových spoluvlastníkov
o hospodárení PS Sucha za rok 2021 a prezentoval plán prác na rok 2022. V roku 2021
bolo celkové množstvo vyťaženého dreva v objeme 331m3 . V roku 2022 vyrúbať
drevo v objeme 400m3.Drevo prednostne dodať podielnikom ako palivo.
Valné zhromaždenie schvaľuje jednohlasne hlasovaním a to zdvihnutím hlasovacích
lístkov plán prác na rok 2022.
9) Rôzne
Schválenie ceny predaja dreva pre členov a nečlenov PS Sucha a to nasledovne.
Množstvo na jedného člena PS Sucha max. 10m3
Cena dreva pri podiele od 0,01 hektára - do 0,5 hektára = 32€/m3 - 5m3
ďalších 5m3 cena = 38€/m3
Cena dreva pri podiele od 0,51 hektára a viac hektára = 32€/m3 - 10m3
Cena dreva bez podielu = 43€/m3 - 10m3
Schválenie odmien pre členov výboru a dozornej rady v sume 800€.
Vyplatenie zisku do 1roka na základe požiadania podielnika od uskutočnenia Valného
zhromaždenia.

10) Návrh na uznesenie

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Valné zhromaždenie PS SUCHA Ortuťová
s ch v a ľ u j e
program Valného zhromaždenia
Správu o finančnom hospodárení a odsúhlasenie účtovnej závierky 2021
Vyplatenie podielu na zisku za rok 2021
Vyplatenie odmien za vykonanú prácu výboru a dozornej rade vo výške 800€
Plán prác na rok 2022
Cenu dreva na predaj (32€/m3 38€/m3 43€/m3)

a)
b)
c)
d)

Valné zhromaždenie PS SUCHA Ortuťová
berie na vedomie
Správu mandátovej komisie o uznášania schopnosti.
Správu o činnosti výboru PS Sucha
Správu dozornej rady
Správu OLH

Valné zhromaždenie PS SUCHA Ortuťová
Voli
a) mandátovú a návrhovú komisiu v zložení L.Marušin, D.Leškaničová, J.Guba
a za zapisovateľa Ing. Ľubomír Jura, overovateľ Milan Rešetar
Valné zhromaždenie PS SUCHA Ortuťová
Poveruje
a) výbor PS Sucha Ortuťová jednať so Štátnymi Lesmi SR o vrátení užívacích práv lesa
Bukovec

V Ortuťovej 30.04.2022

Zápisnicu spracovala : Ing. Ľubomír Jura

...........................................

Overovatelia zápisnice : Milan Rešetar

..........................................

