Zápisnica
zo zhromaždenia členov Urbárskej spoločnosti pozemkové spoločenstvo Spišské Hanušovce,
konanej dňa 20.01.2019 o 14.00 hod v kultúrnom dome v Spišských Hanušovciach
_______________________________________________________________________________

Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
Priebeh: prezentácia od 13.00 hod. (pri prezentácii splnomocnenci odovzdali splnomocnenie a
podpísali prezenčnú listinu za splnomocniteľa)
1. Otvorenie – predseda spoločenstva p. Peter Baka. Predseda spoločenstva na základe rozhodnutia
výboru US PS bol poverený vedením celého zhromaždenia. Privítal všetkých prítomných i starostu
obce na riadnom zhromaždení Urbárskej spoločnosti pozemkové spoločenstvo Spišské Hanušovce.
Zároveň všetkých zúčastnených oboznámil s programom. Vyzval prítomných, aby sa k programu
vyjadrili, príp. ho doplnili. Keďže neboli žiadne pripomienky, dal hlasovať za návrh programu.
Hlasovanie:
ZA:
15 874 hlasov
PROTI:
0 hlasov
ZDRŽAL SA: 0 hlasov
Predseda zhromaždenia konštatoval, že program bol schválený.
Pokračovanie zhromaždenia podľa schváleného programu :
3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie, voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Správa Výboru o činnosti PS za rok 2018
5. Správa o finančnom hospodárení za rok 2018
6. Správa Dozornej rady
7. Voľby do orgánov PS
8. Návrh na rozdelenie zisku za rok 2018
9. Návrh plánu činnosti na rok 2019
10. Schválenie Zmluvy o PS a Stanov podľa zák. 97/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov
11. Rôzne - diskusia
12. Výsledky volieb
13. Návrh na uznesenie
14. Záver
3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Predseda spoločenstva predniesol n á v r h
na voľbu mandátovej, volebnej, návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
3.1. Mandátová komisia:
1. Gabriela Čarnogurská, Kežmarok
2. Anna Švonavcová, Jilemnického 18, Svit
3. Martin Džurňák, Spišské Hanušovce 160

3.2. Volebná komisia:
1. Anna Gemzová, Spišské Hanušovce č. 103 - predseda
2. Gabriela Tomaľová, Spišské Hanušovce č. 211
3. Jozef Sičár ml., Spišské Hanušovce č. 208
3.3 Návrhová komisia:
1.Ing. Ján Kostka, Spišské Hanušovce č. 85
2. Jozef Rak, Spišské Hanušovce č. 122
3.4. Overovatelia zápisnice:
1. Ondrej Veselovský, Spišské Hanušovce č. 193
2. Mária Markulíková, Spišské Hanušovce č. 62
3.5. Zapisovateľ:
1. Mgr. Terézia Kostková, Spišské Hanušovce č. 161
Predseda spoločenstva vyhlásil hlasovanie o horeuvedenom návrhu:
ZA:
15 874 hlasov
PROTI:
0 hlasov
ZDRŽAL SA: 0 hlasov
Predseda US konštatoval, že mandátová a návrhová komisia, zapisovateľ a overovatelia zápisnice boli
jednomyseľne a právoplatne zvolení.
3.5. Overenie uznášania schopnosti zhromaždenia:
Mandátová komisia po sčítaní hlasov podľa prezenčnej listiny konštatovala, že na zhromaždení
konané dňa 20.1.2019 z celkového počtu 39 986 hlasov je prítomných 15 874 hlasov, čo predstavuje
39,98 % z celkového počtu hlasov.
Mandátová komisia ďalej konštatovala, že zhromaždenie nie je uznášania schopné k bodu 10.
programu Schválenie Zmluvy o PS a Stanov podľa zák. 97/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov
a k ostatným bodom programu je uznášaniaschopné. Správa mandátovej komisie tvorí prílohu
zápisnice.
4. Správa o činnosti PS za rok 2018
Správu výboru US PS o činnosti za rok 2018 predniesol predseda US PS p. Peter Baka a tvorí prílohu
zápisnice.
5. Správa o finančnom hospodárení za rok 2018
Správu o finančnom hospodárení za rok 2018 predniesla p. Magdaléna Baková.
6. Správa Dozornej rady
Správu dozornej rady predniesla Mgr. Terézia Kostková - predseda DR. Správa DR tvorí prílohu
zápisnice.

7. Voľby do orgánov PS
Predseda US PS p. Peter Baka oboznámil členov zhromaždenia, že pri prezentácii im boli odovzdané
volebné lístky, na ktorých je vyznačený počet hlasov, kandidáti za členov do výboru PS, ktorých sa
volí 5 členov a kandidáti za členov do dozornej rady a volia sa 3 členovia, hlasovanie je tajné.
Následne predseda US PS predstavil všetkých kandidátov za členov do výboru ako aj do dozornej
rady. Po predstavení všetkých členov výboru US a dozornej rady vyzval všetkých členov, aby
pristúpili k voľbe výboru US a dozornej rady. Po tajnom hlasovaní do urny volebná komisia sa ujala
sčítavania hlasov.
8. Návrh na rozdelenie zisku za rok 2018
Predseda spoločenstva predniesol návrh na rozdelenie zisku za r. 2018 v sume 2.299,- €. Navrhol
vytvorený zisk rozdeliť medzi členov spoločenstva podľa počtu hlasov t.j. podľa výmery v ároch na
každého člena spoločenstva s tým, že bude sa vyplácať v roku 2020.
Predseda spoločenstva vyhlásil hlasovanie k rozdeleniu zisku za r. 2018 v sume 2.299,- € medzi
všetkých členov spoločenstva s vyplácaním v roku 2020.
ZA:
15 874 hlasov
PROTI:
0 hlasov
ZDRŽAL SA: 0 hlasov
Predseda konštatoval, že tento návrh na rozdelenie zisku za r. 2018 bol schválený.
9. Návrh plánu činnosti na rok 2019
Návrh plánu činnosti na rok 2019 predniesol predseda spoločenstva p. Peter Baka na požiadanie OLH
Ing. Františka Babiara. Návrh plánu činnosti tvorí prílohu zápisnice.
10. Schválenie Zmluvy o PS a Stanov podľa zák. 97/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov
Predseda spoločenstva predniesol na schválenie Zmluvu o spoločenstve vlastníkov a podielov
spoločnej nehnuteľnosti spísanej v zmysle § 5 zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách
v znení neskorších predpisov a Stanovy Urbárskej spoločnosti pozemkové spoločenstvo Spišské
Hanušovce.
Predseda spoločenstva vyhlásil hlasovanie za schválenie Zmluvy o spoločenstve vlastníkov a podielov
spoločnej nehnuteľnosti spísanej v zmysle § 5 zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách
v znení neskorších predpisov a Stanov Urbárskej spoločnosti pozemkové spoločenstvo Spišské
Hanušovce.
ZA:
15 874 hlasov
PROTI:
0 hlasov
ZDRŽAL SA: 0 hlasov
Predseda konštatoval, že Zmluva o spoločenstve vlastníkov a podielov spoločnej nehnuteľnosti
spísanej v zmysle § 5 zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších
predpisov a Stanovy Urbárskej spoločnosti pozemkové spoločenstvo Spišské Hanušovce boli
schválené.

11. Rôzne a diskusie
p. Pavol Grainda sa opýtal na nové listy vlastníctva.
Predseda spoločenstva p. Peter Baka, že z LV č. 597 po ROEB vznikli LV č. 1088 a č. 1089. Z LV č.
695 vznikli LV č. 1099 a č. 1100.
p. Mária Čekovská sa pýtala, kto robí plán činnosti a prečo sa reže drevo.
Predseda spoločenstva požiadal Ing. Babiara, aby predložil plán činnosti a bližšie ho vysvetlil
a zároveň vysvetlil, že mi režeme sucháre na chod urbáru a plníme plán, nerežeme zdravé stromy a nie
sme v ochrannom pásme.
p. Pavol Grainda sa pýtal, prečo sa urbárske pozemky neriešili cez ROEBKU keď tu bola?
Starosta obce Ing. Jozef Dudžák podal informáciu podielnikom, že bolo 150 návrhov na vysporiadanie
pozemkov, ale urbárske sa vylúčili a len súkromné sa osvedčili. Preto je potrebné, aby si urbárske
pozemky vysporiadal každý sám.
Keďže už nebol žiaden príspevok do diskusie pokračoval ďalší bod.
12. Výsledky volieb
Volebná komisia v zložení predsedu p. Anny Gemzovej a členov p. Gabriely Tomaľovej a Jozefa
Sičára podala Správu o výsledku volieb členov výboru a dozornej rady Urbárskej spoločnosti
pozemkové spoločenstvo Spišské Hanušovce.
Za členov výboru boli zvolení:
1. Peter Baka
14 761 hlasov,
2. Ing. František Babiar 12 900 hlasov,
3. Štefan Tomaľa
8 987 hlasov,
4. Andrej Krišanda
8 858 hlasov,
5. Róbert Babík
8 412 hlasov.
Za náhradníkov boli zvolení:
1. Ján Kocúr
7 710 hlasov,
2. Ing. František Krempaský 3 987 hlasov,
3. Pavol Tyrpák
3 940 hlasov,
4. Anton Mačuga
2 017 hlasov.
Za členov dozornej rady boli zvolení:
1. Mgr. Terézia Kostková 14 219 hlasov,
2. Miroslav Grainda
13 292 hlasov,
3. Jaroslav Kocúr
7 722 hlasov.
Za náhradníka bol zvolený:
1. Jozef Talár

5 631 hlasov.

Správa volebnej komisie o výsledku volieb členov výboru a dozornej rady tvorí prílohu zápisnice.
Predseda US PS zablahoželal zvoleným do výboru a do dozornej rady US PS Spišské Hanušovce.
Predseda US PS Spišské Hanušovce predložil na schválenie návrh na odmenu pre predsedu US PS,
odmenu za zasadnutie výboru a odmenu pre predsedu dozornej rady. Po diskusii dal predseda US PS
hlasovať za návrh odmeny a to:

Odmena pre predsedu US PS mesačne vo výške 200,00 €, za zasadnutie výboru US PS vo výške 10,00
€ a odmena pre predsedu US PS 200,00 € ročne.
Predseda zhromaždenia vyhlásil hlasovanie:
ZA:
15 874 hlasov
PROTI:
0 hlasov
ZDRŽAL SA: 0 hlasov
Predseda konštatoval: Hlasovanie o návrhu odmeny predsedu US PS mesačne vo výške 200,00 €, za
zasadnutie výboru US PS vo výške 10,00 € a odmena pre predsedu US PS 200,00 € ročne je
schválené – JEDNOMYSEĽNE.
13. Návrh na uznesenie
Člen návrhovej komisie Ing. Ján Kostka predniesol Návrh na uznesenie, ktoré tvorí prílohu zápisnice.
Predseda konštatoval, že hlasovanie o uznesení bolo jednomyseľne schválené.
14. Záver
Predseda spoločenstva poďakoval prítomným za hojnú účasť a zhromaždenie ukončil pozvaním na
malé občerstvenie.

V Spišských Hanušovciach, dňa 20.1.2019

Zapisovateľ: Mgr. Terézia Kostková

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

Overovatelia: Ondrej Veselovský

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

Mária Markulíková

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

