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____ZASADNUTIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA PSU MALATINÁ 22.04.2018___________ 
 
 
 

Zápisnica z valného zhromaždenia pozemkového spoločenstva: Pozemkové spoločenstvo 
urbarialistov obce Malatiná, 

konaná dňa 22. 04. 2018 o 14:30 hodine. 
 

Program: 
1. Otvorenie schôdze valného zhromaždenia 
2. Návrh zloženia a voľba mandátovej, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
3. Schvaľovanie programu schôdze valného zhromaždenia 

4. Správa odborného lesného hospodára za rok 2017 (p. Jozef Potočár)  

5. Správa o činnosti PSU Malatiná za rok 2017 (predseda Ing. Miroslav Kopilec)  

6. Správa o hospodárení za rok 2017 (Ing. Peter Slušňák)  

7. Správa dozornej rady za rok 2017 (p. Valentín Slušňák) 
8. Plán činnosti a rozvoja na rok 2018 
9. Návrh a schválenie rozdelenia hospodárskeho výsledku za rok 2017 
10. Diskusia 
11. Návrh a schvaľovanie uznesenia zo schôdze valného zhromaždenia 
12.  Záver 
 
 
 
Program: 
1. Otvorenie schôdze valného zhromaždenia  schôdzu otvoril Ing. Miroslav  Kopilec – predseda PSU 
obce Malatiná.   Privítal členov spoločenstva a zároveň viedol aj schôdzu VZ. 
Počet oprávnených: 51,566 % 
 
2. Návrh zloženia a voľba mandátovej, volebnej komisie a overovateľov zápisnice 
    Mandátovo -volebná komisia: predseda -  Jozef Smoleň 
                                                           členovia   -  Mgr. Zdenko Kubáň 
                                                                                 Jozef Slušňák 

    Návrhová komisia: predseda - Mgr. Andrea Bruncková 
                                      členovia   - Jozef Martinček 
                                                          Juraj Paluga 
                                                          Stanislav Salva 
 
    Zapisovateľ zápisnice: JUDr. Mária Juríčková 
    Overovatelia zápisnice:  Jaroslav Kramár st. 
                                               Ján Hubčík 
                                               Ján Dragan 
                                                
 
Overovatelia do 30 dní od skončenia zasadnutia VZ PSU Malatiná odovzdajú  protokolárne správu 
výboru PSU správu o výsledku overenia zápisnice a zároveň túto správu zverejnia na internete a na 
a na verejne dostupnom mieste. 
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Počet oprávnených: 51,566 % 
HLASOVANIE: mandátno-volebná komisia, návrhová komisia, overovatelia zápisnice 
                         počet hlasov - za   93,707 % 
                                                   proti 1,899 % 
                                                   zdržalo sa 4,395 % 
 
 
 
3. Schvaľovanie programu schôdze valného zhromaždenia 
Program zasadnutia VZ PSU Malatiná  bol navrhnutý výborom PSU Malatiná a upravený  nasledovne:  
 
1. Otvorenie schôdze valného zhromaždenia 
2. Voľba členov mandátovo-volebnej komisie, voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľky zo  
     zasadnutia VZ, určenie overovateľov zápisnice z VZ PSUMalatiná 
3. Schvaľovanie programu 
4. Správa odborného lesného hospodára za rok 2017 – p. Jozef Potočár 
5. Správa o činnosti PSU Malatiná za rok 2017 – Ing. Miroslav Kopilec 
6. Správa o hospodárení za rok 2017 – Ing. Peter Slušňák 
7. Správa dozornej rady za rok 2017 – p. Valentín Slušňák 
8. Žiadosť obce Malatiná (starosta Mgr. Zdenko Kubáň) – doplnený bod 
9. Plán činnosti a rozvoja na rok 2018 
10. Návrh a schválenie rozdelenia hospodárskeho výsledku za rok 2017 
11. Diskusia 
12. Návrh a schvaľovanie uznesenia zo schôdze valného zhromaždenia 
13. Záver 
 
Počet oprávnených: 52,171 %,  
HLASOVANIE za odsúhlasenie  programu VZ sa hlasovalo nasledovne 
                         počet hlasov  -     za 84,204 % 

                proti 4,250 % 
                zdržalo sa 11,546 % 

 

4. Správa odborného lesného hospodára za rok 2017 (p. Jozef Potočár)   
Správa bola prečítaná a  je súčasťou zápisnice.  Príloha č. 1 
 

5. Správa o činnosti PSU Malatiná za rok 2017 (predseda Ing. Miroslav Kopilec) 
Správa bola na VZ prečítaná a je súčasťou zápisnice. Príloha č. 2 
 
 

6. Správa o hospodárení za rok 2017 (Ing. Peter Slušňák)  
Správa bola prečítaná a  je súčasťou zápisnice.  Príloha č. 3 
Návrh na schválenie účtovnej závierky za rok 2016 
Podal informáciu o potrebe uhradiť stratu z minulých rokov 
 
a/VZ PSU Malatiná berie  na vedomie správu o hospodárení za rok 2017 
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b/ schvaľuje sa účtovná závierka za rok 2017. Za schválenie účtovnej závierky za rok 2017 sa dalo VZ 
hlasovať 
HLASOVANIE  za schválenie účtovnej závierky za rok 2017 
Počet oprávnených: 52,541 %,  
                         počet hlasov  -     za: 95,576 % 

                proti: 2,272 % 
                zdržalo sa: 2,152 % 
 
 

c/úhrada straty z minulých období – do roku 2013 (odpis straty) 
HLASOVANIE  za úhradu straty z minulých období – do roku 2013 
Počet oprávnených: 52,541 %,  
                         počet hlasov  -     za: 81,899 % 

                proti: 11,026 % 
                zdržalo sa: 7,075 % 

 

7. Správa dozornej rady za rok 2017 (p. Valentín Slušňák) 
Správa bola na VZ prečítaná a je súčasťou zápisnice. Príloha č. 4  
 
8. Žiadosť obce Malatiná (starosta Mgr. Zdenko Kubáň) – doplnený bod 
 Starosta obce informoval o poškodzovaní ciest mechanizmami pri vývoze dreva z obce. Uviedol aký 
 to má dopad na život obyvateľov obce a na poškodzovanie komunikácie, ktoré nie sú stavané na  
 takú záťaž. Informoval, že tento problém sa musí riešiť dohodou  urbáru aj s odberateľmi..Ak je to 
možné, hospodársky výsledok rozdeliť aj na havarijné cesty, výtlky.  
 

9. Plán činnosti a rozvoja na rok 2018 (predseda Ing. Miroslav Kopilec) 
Plán činnosti predniesol predseda Ing. Kopilec Miroslav – predniesol potrebu kúpy nového automobilu  
viac ako 5 miestneho- rezervného  (suma 10 000 EUR  až  15 000 EUR) 
 
HLASOVANIE  kúpu hnuteľného majetku – automobilu (suma 10 000 EUR  až  15 000 EUR) 
Počet oprávnených: 52,541 %,  
                         počet hlasov  -     za: 86,897 % 

                proti: 10,394 % 
               zdržalo sa: 2,709 % 

  

Ing. Kopilec Miroslav informoval o oprave strechy na rímsko-katolíckej fare Malatiná, kde bolo 
použitých 30 m3 drevnej hmoty. Bola vyhotovená faktúra v sume cca 1 200,- EUR,  má záujem aby VZ 
PSÚ Malatiná hlasovalo o neuhradení fatkúry o výške cca 1 200,- EUR, ale  bola použitá ako dar pre 
rímsko-katolícku cirkev v Malatinej. 
 
HLASOVANIE  dar pre rímsko-katolícku cirkev Malatiná vo forme dreva   cca 1 200,- EUR 
Počet oprávnených: 52,541 %,  
                         počet hlasov  -     za: 93,400 % 

                proti: 1,226 % 
                zdržalo sa: 5,374 % 
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10. Návrh a schválenie rozdelenia hospodárskeho výsledku za rok 2017 
Prerozdelenie zisku vo forme dividend vo výške 50,- EUR /ha 
HLASOVANIE  za prerozdelenie zisku vo forme dividend vo výške 50,- EUR na 1 ha 
Počet oprávnených: 52,541 %,  
                         počet hlasov  -     za: 93,576 % 

                proti: 3,868 % 
                zdržalo sa: 2,557 % 

 
 
10.  Diskusia 
- Yvetta Tomláková – vrátila sa k znehodnocovaniu ciest preťaženými mechanizmami pri vývoze 
dreva, navrhla osadiť dopravné značky, kde by bola uvedená najvyššia prípustná hmotnosť vozidla.  
Za poškodenie miestnej komunikácie by mali znášať  náklady firmy ktoré vozia drevo, záleží  však aj 
na tom, ako sú uzatvorené zmluvy. 
 
- Ján Šlachta -  nevytvárať monopol na odberateľov,  je lepšie, keď ich je viacej. K tomu sa vyjadril p. 
Kopilec, ktorý uviedol, že prebieha výberové konanie s najvýhodnejšou ponúknutou cenou.  Urbár je 
nútený dostať drevo z hory čo najskôr, tlačí ich lesný úrad, pokuty.  
p. Šlachta sa zároveň dotazoval, či jediným riešením kvôli lykožrútom je vytínanie hory, čo má za 
následok úplný výrub hory, uviedol, že aj mach zachytáva vodu, a následne ak bude hora vyrúbaná 
nebudeme mať ani dostatok vody. Neporiadok, ktorý je v horách svedčí aj o nedisciplinovanosti ľudí, 
ktorí horu ťažia. 
- Jozef Potočan – vyjadril sa k lykožrútom, je lepšie vyťať horu a hneď vysadiť nové stromky, pretože 
za 10 rokov bude nová hora.  Vyjadril sa aj k zákonným ustanoveniam, dokedy je potrebné kalamitu 
spracovať, pri nedodržaní lehoty musí byť vypracovaný harmonogram. Zároveň uviedol, že lykožrút 
žije aj v zimnom období. Zo zákona sa musí do 2 rokov zalesniť, v súčasnosti sa viac zalesňuje bukom 
a jedľou. 
  
- Garabáš Ladislav – podal informáciu, že sa zmenil zákon a pri výplate dividend nad 500,- EUR sa platí 
daň. Zároveň uviedol, že ak má urbár zisk, je za tým veľa práce. Odmenu schvaľuje valné 
zhromaždenie. 
 
 
11. Návrh a schvaľovanie uznesenia zo schôdze valného zhromaždenia 
Uznesenie zo zasadnutia VZ PSU Malatiná bolo prednesené Mgr. Andreou Brunckovou  
 
HLASOVANIE  za schválenie uznesenia z VZ č. 1 – č. 7 zo dňa 22.4.2018  
Počet oprávnených: 52,541 %,  
                         počet hlasov  -     za: 72,611 % 

                proti: 1,780 % 
                zdržalo sa: 25,610 % 

 
 
12. Záver  
-  predseda urbáru Ing. Kopilec  poďakoval za účasť .  
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Zapísala:     JUDr. Mária Juríčková     ..................................... 
 
Overovatelia zápisnice:   Jaroslav Kramár st.    ............................................ 
 
                                                          Ján Hubčík ...................................................... 
 
                                                           Ján Dragan ...................................... 
                                          
 
 

 
 
  

 
  
 
    


