Urbárske pozemkové spoločenstvo Ráztočno
Správa o plnení prijatých uznesení na čiastkovej schôdze Valného zhromaždenia Urbárskeho
pozemkového spoločenstva Ráztočno konanej dňa 23.01.2015 o 16.00 hod v Kultúrnom dome
Ráztočno.

Uznesenie č. 1 /2015
Čiastková schôdza Valného zhromaždenia ( ďalej len skratka ČSVZ) konaná dňa 23.01.2015 v
Kultúrnom dome Ráztočno
schvaľuje
A. Program čiastkovej schôdze zhromaždenia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Otvorenie, schválenie programu
Voľba pracovného predsedníctva, mandátovej, návrhovej a volebnej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisu
Správa mandátovej komisie
Schválenie volebného poriadku
Voľba nových orgánov
Správa o činnosti výboru za rok 2014
Správa dozornej rady ku kontrole za rok 2014
Účtovná závierka za rok 2014 a návrh na rozdelenie zisku / úhrada straty
Projekty ťažby, zalesňovania a ostatnej pestovnej činnosti na rok 2015
Ceny dreva na rok 2015,
Rôzne
Ukončenie

B. pracovné predsedníctvo , jednotlivé komisie , zapisovateľa a overovateľov zápisu:
1. Pracovné predsedníctvo:

Štefan
Gilan
Milan
Kotian
Marian
Škrteľ
Peter
Meliško
Ing. Dušan Šovčík
Ing. Viliam Vysočáni

2. Mandátová komisia:

Stanislav
Júlia
Ing. Ján
Milan
Ing. Ján
Peter
Marian

Gilan
Klátiková
Klátik
Kotian
Paukov
Madaj
Škrteľ

3. Návrhová komisia:

Ján
Dvorsky
Štefan
Gilan
Ing. Viliam Vysočáni
4. Volebná komisia:

Anna
Fabianová
Oľga
Madajová
Ing. Eva Maláriková

Volebná komisia bola menovaná zvolávateľom a zverejnená dňa 14.01.2015 na úradnej tabuli a webovej
stránke obce Ráztočno.

5. Zapisovateľ:

Mgr. Zdenka Geschwandtnerová

6. Overovatelia zápisnice:

Anna
Madajová
František Gordulič

C. Správu mandátovej komisie

V Ráztočne dňa 23.01.2015
Peter Meliško
predseda
Urbárskeho pozemkového spoločenstva
Ráztočno

Plnenie Uznesenia č.1 :
Uznesenie č.1 bolo plnené priebežne v čase ČSVZ. Zápisnica z ČSVZ UPS-R bola
vypracovaná zapisovateľkou Mgr. Zdenkou Geschwandtnerovou a podpísaná overovateľmi
zápisnice p. Annou Madajovou a p. Františekom Gorduličom dňa 28.01.2015. Zápisnica
obsahujúca 19 príloh, bola odoslaná aj s ostatnými potrebnými materiálmi na Okresný úrad
Prievidza - pozemkový a lesný odbor Prievidza so žiadosťou „ Návrh na zápis zmeny údajov
do registra pozemkových spoločenstiev „ Okresný úrad – PaLO Prievidza vykonal
registráciu dňa 09.03.2015. Taktiež dokumenty boli zverejnené na webovej stránke obce
a úradnej tabuli.

Uznesenie č. 2/2015
Čiastková schôdza Valného zhromaždenia ( ďalej len skratka ČSVZ) konaná dňa
23.01.2015 v Kultúrnom dome Ráztočno
schvaľuje
Volebný poriadok Urbárskeho pozemkového spoločenstva Ráztočno
V Ráztočne dňa 23.01.2015
Peter Meliško
predseda
Urbárskeho pozemkového spoločenstva
Ráztočno

Plnenie Uznesenia č.2 :
Uznesenie č.2 bolo splnené v čase ČSVZ, kedy sa konali voľby orgánov spoločenstva podľa
schváleného volebného poriadku.

Uznesenie č. 3 /2015
Čiastková schôdza Valného zhromaždenia ( ďalej len skratka ČSVZ) konaná dňa 23.01.2015
v Kultúrnom dome Ráztočno
Schvaľuje
Výsledky hlasovania volieb do orgánov spoločenstva za spoločnú kandidátnu listinu č.1 pre
voľbu výkonného výboru a za spoločnú kandidátnu listinu č.1 pre voľbu dozornej rady.

V Ráztočne dňa 23.01.2015
Peter Meliško
predseda
Urbárskeho pozemkového spoločenstva
Ráztočno

Plnenie Uznesenia č. 3 :
Uznesenie bolo splnené na ČSVZ UPS –R o čom je vyhotovená zápisnica volebnej
komisie o priebehu volieb UPS –R pre voľby do orgánov spoločenstva.

Uznesenie č. 4 /2015
Čiastková schôdza Valného zhromaždenia ( ďalej len skratka ČSVZ) konaná dňa
23.01.2015 v Kultúrnom dome Ráztočno
A. Berie na vedomie
Zápisnicu volebnej komisie o výsledku volieb do orgánov UPS Ráztočno.
B. Konštatuje
že v zmysle prípravy čiastkovej schôdze valného zhromaždenia UPS Ráztočno a poučenia
doručenom s pozvánkou neboli splnené nasledovné úlohy:
1. K bodu č.6 programu zhromaždenia „ Správa o činnosti výboru za rok 2014“
zo strany odstúpivšieho výboru nebola vypracovaná správa.
2. K bodu č.7 programu zhromaždenia „ Správa dozornej rady ku kontrole za rok 2014“ zo
strany DR nebola vypracovaná správa o kontrolnej činnosti.
3. K bodu č. 8 programu zhromaždenia „ Účtovná závierka za rok 2014 a návrh na
rozdelenie zisku / úhrady straty/“ zo strany mandátnej účtovníčky nebola vypracovaná
účtovná závierka.

4. K bodu č. 9 programu zhromaždenia „ Projekt ťažby, zalesňovania a ostatnej pestovnej
činnosti“ zo strany OLH nebol vypracovaný projekt ťažby a OPČ na rok 2015

C. Poveruje
Dozornú radu UPS ( novozvolené orgány UPS)
1. Prehodnotiť výhodnosť mandátovej zmluvy so súčasnou účtovníčkou a vypísať nové
výberové konanie na obsadenie funkcie účtovníčky pre UPS Ráztočno.
2. V prípade nespôsobilosti plniť úlohy OLH v zmysle potrieb UPS vypísať nové
výberové konanie na obsadenie funkcie OLH pre spoločenstvo.
D. Ukladá
1. Odstúpivšiemu výboru pripraviť všetky dokumenty a dokladovo a fyzický celý majetok
UPS Ráztočno na odovzdanie novozvoleným orgánom spoločenstva protokolárnym
spôsobom formou inventarizácie resp. auditom.
2. Dozornej rade (novozvoleným orgánom spoločenstva) riadiť ťažbu a OPČ v UPS
Ráztočno v roku 2015 podľa schváleného „Plánu starostlivosti o les“ na decénium 2009-2018
s tým, že ťažba neprekročí hodnotu ročného prírastku drevenej hmoty 789 m3.
E. Schvaľuje
1. Ceny dreva na pni v UPS Ráztočno na rok 2015 :
a) 25,00 Eur za m3 - tvrdé listnaté drevo v kvalite vláknina - palivo
b) 15,00 Eur za m3 - mäkké ihličnaté drevo v kvalite vláknina - palivo
c)

3,00 Eur za prm - nehrubie listnaté a ihličnaté s uhadzovaním haluziny

2. Vyššia kvalita surového dreva ako palivového sa bude predávať za trhové ceny.
3. Kvalita a sortimentácia surového dreva sa bude vykonávať podľa STN
480055,480056 a 480051
V Ráztočne dňa 23.01.2015
Peter Meliško
predseda
Urbárskeho pozemkového spoločenstva
Ráztočno

Plnenie Uznesenia č.4 :
Úlohy v bode B- ČSVZ konštatuje........, neboli splnené v stanovenom termíne do 7. dní od
dňa konania ČSVZ t.j. do 30.01.2015 a nie sú splnené do dnešného dňa okrem Účtovnej

závierky za rok 2014 bez návrhu na úhradu straty od mandátnej účtovníčky , ktorá
dokument odovzdala odstúpivšiemu predsedovi a ten následne odovzdal súčasnému
predsedovi dňa 15.04.2015 odovzdávacím protokolom a podpisom svedkov.
Úlohy v bode C – ČSVZ poveruje.........., výbor vyhlásil výberové konanie na účtovníčku
a OLH. Za účtovníčku z ponúk vybral ponuku od. Ing. Daniely Dobišovej , z ktorou následne
uzatvoril zmluvu a od 01.04.2015 vykonáva účtovníctvo pre naše spoločenstvo. Na OLH bola
doručená iba jedna ponuka a to od Ing. Martina Bendu, ktorý bol výborom schválený ,
následne uzatvorená zmluva a od 01.04.2015 vykonáva funkciu OLH pre naše spoločenstvo.
Úlohy v bode D – ČSVZ ukladá..........., Výbor spoločenstva dňa 07.03.2015 menoval členov
inventarizačnej komisie za účelom prevzatia a odovzdania písomnej agendy, majetku,
záväzkov a rozdielu majetku UPS –R od jeho založenia až k 09.03.2015, kedy sa začala
inventarizácia a preberanie majetku novozvolenými orgánmi spoločenstva. O inventarizácií
bolo vyhotovených sedem odovzdávajúco - preberajúcich protokolov s dátumom ukončenia
29.06.2015.
Nakoľko výbor do 01.02.2016 nemal kanceláriu UPS –R , tak doklady boli rozdelené
nasledovne:
- účtovníctvo r. 2000 až 2012- DR UPS p. Bartoš
- Plán starostlivosti o les na decénium 2009 až 2018, mapy, štatistické údaje pre NLC
a PaLO Prievidza- OLH Ing. Martin Benda
- účtovníctvo r. 2013 a 2014 – účtovníčka Ing. Daniela Dobišová
- členská základňa, zoznam podielníkov, doklady o titule nadobudnutia majetku, PKV,...tajomník a pokladník Ing. Ján Klátik
- ostatný prevzatý materiál – predseda UPS –R p. Peter Meliško
Časť dokumentov je už premiestnená do kancelárie a postupne budú premiestnené všetky
prebraté dokumenty a inventarizačná komisia , výbor , dozorná rada , účtovníčka a OLH
vykonajú fyzickú kontrolu podľa odovzdávajúco – prebarajúcich protokolov a archiváciu.
V prípade zistenia chýbajúcich dokumentov neodovzdaných pri inventúre vyzve výbor
odstúpivší výbor o ich dodanie.
Výbor riadil ťažbu a OPČ v UPS Ráztočno v roku 2015 podľa schváleného „Plánu
starostlivosti o les“ na decénium 2009-2018 s tým, že ťažba neprekročila hodnotu ročného
prírastku drevenej hmoty 789 m3.
Úloha v bode E – ČSVZ schvaľuje............Vybor v priebehu roka 2015 predával drevo za ceny
schválené v uznesením.

Uznesenie č. 5 /2015
Čiastková schôdza Valného zhromaždenia ( ďalej len skratka ČSVZ) konaná dňa 23.01.2015
v Kultúrnom dome Ráztočno:
1. K dodatočne predloženej správe o činnosti výboru UPS Ráztočno za rok 2014
2. K dodatočne predloženej účtovnej závierky za rok 2014 a návrhu na rozdelenie zisku /
úhrady straty/
3. K dodatočne predloženému projektu ťažby a OPČ na rok 2015

Poveruje
Dozornú radu ( novozvolené orgány ) zverejniť všetky dokumenty dodatočne doručené
v bode 1 až 3 obviklím spôsobom do 7. dní

Doporučuje
Členom UPS oboznámiť sa s dodatočne doručenými dokumentmi v bode 1 až 3 a prípadné
vyjadrenia k ním predložiť vyššie menovaným orgánom spoločenstva.
Schvaľuje
1. Ročnú účtovnú závierku za rok 2014
2. Rozdelenie zisku / úhrady straty/
3. Projekt ťažby a OPČ s úpravou ukazovateľa množstva ťažby na maximálnu hodnotu 789
m3
V Ráztočne dňa 23.01.2015
Peter Meliško
predseda
Urbárskeho pozemkového spoločenstva
Ráztočno

Plnenie Uznesenia č.5:
Členovia UPS –R mali možnosť oboznámiť sa a vyjadriť sa k dodatočne predloženému
projektu ťažby a OPČ na rok 2015. Nakoľko výboru nebolo doručené žiadne vyjadrenie od
členov spoločenstva pokladá tento projekt za schválený.
K dodatočne predloženej správe o činnosti výboru UPS Ráztočno za rok 2014 sa nemôžu
členovia vyjadriť a následne schváliť – neschváliť, lebo odstúpivší výbor do dnešného dňa
žiadnu správu nepredložil.
K ročnej účtovnej závierke a k úhrade straty od mandátnej účtovníčky , ktorá dokument
odovzdala odstúpivšiemu predsedovi a ten následne odovzdal súčasnému predsedovi dňa
15.04.2015 odovzdávacím protokolom a podpisom svedkov, výbor navrhuje aby na ČSVZ
UPS – R konanej dňa 26.02.2016 bolo prijaté nové uznesenie , ktoré rozhodne o schválení –
neschválení účtovnej závierke a k úhrade straty za rok 2014.
V ráztočne dňa 20.02.2015
Peter Meliško
predseda UPS -R

