Zápisnica
z Valného zhromaždenia Urbariátu Habura, pozemkového spoločenstva,
konaného dňa 21.8.2021 so začiatkom o 13.30 hod.

Valné zhromaždenie/ďalej VZ/ sa konalo v zasadačke Obecného úradu Habura podľa programu:
1. Otvorenie – kontrola uznášania schopnosti VZ
2. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Správa o plnení uznesenia z VZ konaného v roku 2019
4. Správa výboru o hospodárení spoločenstva za roky 2019, 2020
5. Správa OLH o plnení PSOL / Plán starostlivosti o les /
6. Správa Dozornej rady
7. Schválenie účtovnej uzávierky a návrh na rozdelenie zisku
8. Diskusia – návrh kandidátov
9. Rôzne
10. Voľba výboru a dozornej rady
11. Schválenie uznesenia
12. Záver.

K bodu 1
Schôdzu otvoril Ing. Michal Repčík, ktorý privítal zhromaždených účastníkov schôdze. Ospravedlnil
neúčasť predsedu Urbariátu Ing. Alexandera Murína pre nemoc a Róberta Pirníka pre osobné rodinné dôvody.
Predseda mandátovej komisie, ktorá zabezpečovala registráciu prítomných konštatoval, že k 13.45 hod. je na
schôdzi prítomných a na zastupovanie 2882 hlasov, čo predstavuje 50.2 percent všetkých hlasov členov
spoločenstva. Konštatoval, že VZ je uznášania schopné.
K bodu 2
Predsedajúci predniesol návrh členov jednotlivých komisii:
Mandátová : Beňko Michal – predseda
Prokopčák Štefan
Korba Mikuláš
Volebná : Prejsa Michal – predseda
Tomko Dušan
Vladyková Helena

Návrhová : Ing. Michal Repčík – predseda
Onufrák Miroslav
Suchý Alexander
Zapisovateľ : Korba Mikuláš
Overovatelia zápisnice : RNDr. Repčík Andrej
K bodu 3
Kontrolu uznesenia z VZ konaného dňa 7.4.2019 vykonal Ing. Michal Repčík, ktorý konštatoval, že úlohy
vyplývajúce z uznesenia boli splnené. K tomuto bodu neboli pripomienky.
K bodu 4
Správu predniesol Ing. Michal Repčík v zastúpení za ospravedlneného predsedu Urbariátu Ing. Alexandra
Murína. Stručne popísal činnosť výboru v uplynulom zložitom období, ktoré ovplyvnila koronakríza. Výbor sa
schádzal v mimoriadnych podmienkach na Obecnom úrade. Niektoré záležitosti riešil telefonicky. Zasadania sa
nezúčastňovali Suchý Alexander, odsťahoval sa mimo bydlisko aTchir Peter, ktorý je dlhodobo zamestnaný
v zahraničí. Obaja menovaní uviedli, že prestávajú pracovať vo výbore Urbariátu. V správe ďalej prítomných
oboznámil o výsledkoch hospodárenia Urbariátu za roky 2019 a 2020.
Rok 2019 – ťažba 1333 m3
Z toho palivové drevo /metrovica/ 288 m3
Čistý zisk 14 675,59 eur
Návrh na rozdelenie zisku :
10 000 eur – dividendy
4 675,59 – nerozdelený zisk
Rok 2020 – ťažba 1071 m3
Z toho palivové drevo / metrovica/ 304 m3
Čistý zisk 1294.23 eur
Návrh výboru ponechať 1294.23 eur ako nerozdelený zisk.
V závere správy poďakoval za prácu všetkým členom výboru a dozornej rady v ťažkom období.
K bodu 5
Správu predniesol Ing. Pavol Daňo, OLH. V správe sa zameral hlavne na postup prác a starostlivosti oles.
Spomenul údaje o ťažbe dreva za roky 2019, 2020. A predniesol možnosti ďalšej starostlivosti o les v tomto
roku a v roku 2022.
K bodu 6
Správu predniesol Mikuláš Korba, predseda dozornej rady, ktorý konštatoval, že vykonané kontroly
účtovníctva a evidencie boli bez zavad a spĺňajú požiadavky na činnosť Urbariátu.

K bodu 7
V tomto bode predniesol predsedajúci návrh výboru na rozdelenie zisku z rokov 2019 a 2020 /viď bod 4/
K tomuto bodu sa vyjadrili členovia Urbariátu:
p. Onufrák – navrhoval, že treba rozdeliť všetok zisk z rokov 2019 a 2020
pani Mária Ufnárova – povedala, že každý dobrý hospodár si necháva v rezerve financie , hlavne v tomto
zložitom období.
p. Macko Andrej tak isto navrhoval rozdeliť všetky financie
p. Petrík Mikuláš – hovoril, že sa vzdáva svojich dividend a všetky financie ponechať v rezerve
Diskusiu o tomto bode ukončil starosta obce p. Michal Prejsa prednesením kompromisného návrhu, že na
dividendy rozdeliť 12.500eur a ostatné ponechať ako nerozdelený zisk.
Plénum prijalo tento navrhovaný kompromis. Predsedajúci dal hlasovať za schválenie účtovnej uzávierky
a návrh na rozdelenie zisku nasledovne : na dividendy 12500 eur z roku 2019 a zvyšok 2175 eur ako
nerozdelený zisk a za rok 2020 ponechať 1294.23 eur ako nerozdelený zisk.
Za: všetky hlasy
Proti : 0
Zdržali sa : 0
K bodu 8
V diskusií sa ako prvý prihlásil predsedajúci VZ Ing. Michal Repčík, ktorý navrhol plénu VZ aby hlasovanie
za členov výboru a dozornej rady prebehlo / kvôli epidemiologickej situácií aby sa učastníci vyhli kontaktom/
verejne, hlasovaním svojím lístkom s počtom hlasov. Uviedol tiež aby hlasovanie bolo za všetkých členov
výboru a za všetkých členov dozornej rady. Toto stanovisko predsedajúceho VZ bolo súhlasne plénom prijate.
Predsedajúci VZ v zastúpení výboru Urbariátu navrhol VZ aby výbor a dozorná rada pracovali
v nasledujúcom období v zložení:
Výbor: Ing. Michal Repčík
Bc. Róbert Pirnik
Michal Beňko
Ing. Alexander Murín
Štefan Prokopčák
DR : Mikuláš Korba
Miroslav Onufrák
Pavol Petrík
K bodu 9
V rôznom sa diskutujúci vyjadrovali k témam, ktoré nesúviseli s jednaním VZ preto predsedajúci tento bod
uzavrel.

K bodu 10
Predseda volebnej komisie Michal Prejsa poveril predsedajúceho VZ aby za zloženie výboru a DR dal
hlasovať verejne zdvihnutím hlasovacieho lístku s počtom hlasov prítomných a zastupujúcich členov
spoločenstva.
Za – plný počet hlasov – 2882
Proti – 0
Zdržali sa – 0
Presedajúci VZ konštatoval, že zloženie výboru a DR Urbariátu Habura bolo všetkými hlasmi zvolene.
K bodu 11
Návrh na uznesenie predniesol predsedajúci VZ.
Pripomienky boli – uverejniť na stránke obce raz za pol rok stručnú správu o činnosti Urbariátu
-

rozpracovať možnosť komunikácie s členmi spoločenstva cez internet a možnosti výplaty
divident priamo na účet
spracovať na nasledujúcu schôdzu menný zoznam poberateľov príspevku na stravu.

Po zapísaní pripomienok do návrhu uznesenia/viď uznesenie/ dal predsedajúci hlasovať za uznesenie:
Za uznesenie – 2813
Proti – 69
Zdržalo sa – 0
Uznesenie z VZ Urbariátu Habura bolo väčšinou hlasov prijaté.
K bodu 12
VZ ukončil Ing. Michal Repčík, ktorý poprial novému výboru a DR veľa úspechov pri napĺňaní poslania
spoločnosti a všetkým prítomným hlavne veľa zdravia do ďalšieho obdobia.

Zapísal: Korba Mikuláš

Zápisnicu z VZ overili overovatelia zápisnice : Onufrák Miroslav
RNDr. Repčík Andrej

V Habure, 21.08.2021

