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ZASADNUTIE Z DRUHEJ ČIASTKOVEJ SCHODZE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA PSU 

MALATINÁ 11.05.2019 
 
 
 

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

konaná dňa 11.05.2019 o 14:30 hodine. 
 

Program: 
1. Otvorenie schôdze valného zhromaždenia  
2. Návrh zloženia a voľba členov komisií (volebno-mandátovej, návrhovej a overovateľov zápisnice),  
3. Schvaľovanie programu schôdze valného zhromaždenia  
4. Schvaľovanie novej zmluvy PSU Malatiná spĺňajúcu novelu zákona č. 110/2018 Z. z. o pozemkových 
spoločenstvách   
5. Schvaľovanie poverenia výboru uzatvárať zmluvy o prevode podielu na spoločnej nehnuteľnosti na 
spoločenstvo podľa zákona č. 97/2013 Z. z. § 9 (10)  
6. Správa odborného lesného hospodára za rok 2018 (p. Peter Beda)  
7. Správa o činnosti PSU Malatiná za rok 2018 (p. Ing. Miroslav Kopilec)  
8. Správa o hospodárení za rok 2018 (Ing. Peter Slušňák)  
9. Správa dozornej rady za rok 2018 (p. Valentín Slušňák)  
10. Schvaľovanie účtovnej závierky za rok 2018  
11. Voľba členov do orgánov spoločenstva na ďalšie volebné obdobie (členov výboru, dozornej rady a 
náhradníkov)  
12. Návrh a schválenie rozdelenia hospodárskeho výsledku za rok 2018  
13. Diskusia  
14. Prednesenie schvaľovaných uznesení zo schôdze valného zhromaždenia  
15. Záver 
 
Účasť o 14:30 hod –  26,37 % s fondom, bez fondu 30,91 % 
                                 –  17 členov 
 
 
Program: 
1. Otvorenie schôdze valného zhromaždenia  schôdzu otvoril Ing. Miroslav  Kopilec – predseda PSU 
obce Malatiná.   Privítal členov spoločenstva a zároveň uviedol aj prvú čiastkovú schôdzu VZ. 
Počet oprávnených: 30,97  % 
 
2. Návrh zloženia a voľba mandátovej, volebnej komisie a overovateľov zápisnice 
    Mandátovo-volebná komisia: predseda -  Jozef Smoleň 
                                                          členovia   -  Ing. Peter Slušňák 
                                                                               Anton Greško 

    Návrhová komisia: predseda - Mgr. Andrea Bruncková 
                                      členovia   - Jaroslav Kramár ml. 
                                                          Jozef Kulina 
                                                           
    Zapisovateľ zápisnice: JUDr. Mária Juríčková 
 
    Overovatelia zápisnice: -  Ján Hubčík 
                                                  Jozef Slušňák 
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Overovatelia do 30 dní od skončenia prvej čiastkovej schôdze  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. 
 
 

HLASOVANIE: mandátno-volebná komisia, návrhová komisia, overovatelia zápisnice 
                         počet hlasov -  za  100 % hlasov prítomných (30,911 % všetkých) 
                                                   proti 0 % hlasov prítomných (0 % všetkých) 
                                                   zdržalo sa 0 % hlasov (0 % všetkých) 
 
 
3. Schvaľovanie programu čiastkovej schôdze valného zhromaždenia 
Program zasadnutia VZ PSU Malatiná  bol navrhnutý výborom PSU Malatiná a upravený  nasledovne:  
 
1. Otvorenie schôdze valného zhromaždenia  
2. Návrh zloženia a voľba členov komisií (volebno-mandátovej, návrhovej a overovateľov zápisnice),  
3. Schvaľovanie programu schôdze valného zhromaždenia  
4. Schvaľovanie novej zmluvy PSU Malatiná spĺňajúcu novelu zákona č. 110/2018 Z. z. o pozemkových 
spoločenstvách   
5. Schvaľovanie poverenia výboru uzatvárať zmluvy o prevode podielu na spoločnej nehnuteľnosti na 
spoločenstvo podľa zákona č. 97/2013 Z. z. § 9 (10)  
6. Správa odborného lesného hospodára za rok 2018 (p. Peter Beda)  
7. Správa o činnosti PSU Malatiná za rok 2018 (p. Ing. Miroslav Kopilec)  
8. Správa o hospodárení za rok 2018 (Ing. Peter Slušňák)  
9. Správa dozornej rady za rok 2018 (p. Valentín Slušňák)  
10. Schvaľovanie účtovnej závierky za rok 2018  
11. Voľba členov do orgánov spoločenstva na ďalšie volebné obdobie (členov výboru, dozornej rady a 
náhradníkov)  
12. Návrh a schválenie rozdelenia hospodárskeho výsledku za rok 2018  
13. Diskusia  
14. Prednesenie schvaľovaných uznesení zo schôdze valného zhromaždenia  
15. Záver 
 
 
HLASOVANIE: za program čiastkovej schôdze VZ sa hlasovalo nasledovne 
                         počet hlasov - za  98,668 % hlasov prítomných (30,657 % všetkých) 
                                                    proti  0 % hlasov prítomných (0 % všetkých)  
                                                   zdržali sa  1,332 % hlasov prítomných (0,414 % všetkých) 

 
 
 
4. Schvaľovanie novej zmluvy PSU Malatiná spĺňajúcu novelu zákona č. 110/2018 Z. z. o 
pozemkových spoločenstvách   
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S novou zmluvou  oboznámil predseda spoločenstva Ing. Miroslav Kopilec, kde sa zameral hlavne na 

zmeny týkajúce sa novelizácie zákona č. 110/2018 Z. z. o pozemkových spoločenstvách, ktorým sa 

novelizuje zákon č. 97/2013 Z. z. 

 
HLASOVANIE: za novú zmluvu PSU Malatiná spĺňajúcu novelu zákona č. 110/2018 Z. z. o pozemkových 
spoločenstvách 
                          počet hlasov - za  100 % hlasov prítomných (28,123 % všetkých) 
                                                    proti  0 % hlasov prítomných (0 % všetkých)  
                                                   zdržali sa  0 % hlasov prítomných (0  % všetkých) 

 
Predseda PSU Malatiná  oboznámil členov spoločenstva o kandidátke do orgánov spoločenstva, 
ktoré boli odovzdané písomnou formou s podpisom kandidátov do začiatku prvej schôdze  VZ. 
 
Kandidáti do výboru: Jozef Barbina, Anton Dragan, Ján Dragan r. 1950, Miroslav Kopilec, Ivan 
Kramár, Jaroslav Kramár, Ondrej Škvarek, Ing. Jozef Slušňák 
 
Kandidáti do dozornej rady: Linus Kapina, Jozef Kulina, Ing. Ľubomír Paluga, Valentín Slušňák 
 
 
 
5. Schvaľovanie poverenia výboru uzatvárať zmluvy o prevode podielu na spoločnej nehnuteľnosti 
na spoločenstvo podľa zákona č. 97/2013 Z. z. § 9 (10) 
 
PSU Malatiná Ing. Kopilec informoval o uzatváraní zmluvy o prevode podielu na spoločnej 
nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 97/2013 Z. z. a  jej novelizácii  zákona č. 110/2018 Z. z. 
o pozemkových spoločenstvách v zmysle ustanovenia § 9 ods. 10. 
 
 
 
HLASOVANIE: za poverenie výboru uzatvárať zmluvy o prevode podielu na spoločnej nehnuteľnosti na 
spoločenstvo podľa ustanovenia § 9 ods. 10 zákona č. 97/2013 Z. z.  sa hlasovalo nasledovne 
                         počet hlasov  -     za  100  % hlasov prítomných (28,123  % všetkých) 
                                                        proti  0 % hlasov prítomných (0 % všetkých)  
                                                        zdržali sa  0 % hlasov prítomných (0  % všetkých) 

 
 

6. Správa odborného lesného hospodára za rok 2018 (p. Peter Beda)   
Správa bola prečítaná a  je súčasťou zápisnice.  Príloha č. 1 
 
7. Správa o činnosti PSU Malatiná za rok 2018  

(predseda Ing. Miroslav Kopilec) 
Správa bola na VZ prečítaná a je súčasťou zápisnice. Príloha č. 2 
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8. Správa o hospodárení za rok 2018 (Ing. Peter Slušňák)  
Správa bola prečítaná a  je súčasťou zápisnice.  Príloha č. 3 
 
9. Správa dozorej rady za rok 2018 (p. Valentín Slušňák) 
Správa bola prečítaná a  je súčasťou zápisnice.  Príloha č. 4 
 
10. Schvaľovanie účtovnej závierky za rok 2018 
Návrh na schválenie účtovnej závierky za rok 2018  Príloha č. 5 
 
 
 
HLASOVANIE: schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2018 
Schvaľuje účtovnú závierku za rok 2018 
                         počet hlasov  -     za  100 %hlasov prítomných (32,670 % všetkých) 
                                                        proti  0 % hlasov prítomných (0 % všetkých)  
                                                        zdržali sa  0 % hlasov prítomných (0  % všetkých) 

 
 
11. Voľba členov do orgánov spoločenstva na ďalšie volebné obdobie (členov výboru, dozornej 
rady a náhradníkov 
 
Členovia výboru – počet členov výboru 5 
Kandidáti do výboru: Jozef Barbina, Anton Dragan, Ján Dragan r. 1950, Miroslav Kopilec, Ivan 
Kramár, Jaroslav Kramár, Ondrej Škvarek, Ing. Jozef Slušňák 
 
Členovia dozornej rady – 3 + 2 náhradníci 
Kandidáti do dozornej rady: Linus Kapina, Jozef Kulina, Ing. Ľubomír Paluga, Valentín Slušňák 
 
Výsledky budú zverejnené po druhej čiastkovej schôdzi PSU Malatiná dňa 11.5.2019 
 
 
12. Návrh a schválenie rozdelenia hospodárskeho výsledku za rok 2018 
 
 
Predniesol predseda PSU Malatiná Ing. Miroslav Kopilec. Informoval o počte členov PSU, kde je viac 
podielnikov mimo obce.  Upozornil, aby podielnici uvádzali číslo účtu, na ktoré sa budú  vyplácať 
podiely. Prerozdelenie časti zisku vo forme 14€ / ha za rok 2018  (spolu 14 470,41 €)  
a za predchádzajúce roky  (spolu za predchádzajúce roky – 27 671,75 €)  - 50 € / ha. 
 Spolu: 41 142,16 EUR. 
 
Zvyšok  by tvoril rezervu na odkupovanie podielov alebo na prerozdelenie. 
 

 
 



5 
 

 

 
ZASADNUTIE Z DRUHEJ ČIASTKOVEJ SCHODZE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA PSU 

MALATINÁ 11.05.2019 
 

 
 
. 
 
HLASOVANIE: za prerozdelenie zisku za rok 2018 a za predchádzajúce roky 
                         počet hlasov  -     za  99,510  % hlasov prítomných (32,509 % všetkých) 
                                                        proti  0 % hlasov prítomných (0 % všetkých)  
                                                        zdržali sa  0,160 % hlasov prítomných (0,490 % všetkých) 

 
 
 

13. Diskusia 
Do diskusie sa nepríhlasil žiadny člen pozemkového spoločenstva.  
 
 
14. Prednesenie schvaľovaných uznesení z prvej a druhej čiastkovej schôdze  valného 
zhromaždenia PSU Malatiná  
       Uznesenia prečítala Mgr. Andrea Bruncková a je súčasťou zápisnice. 
 
 
 
15. Záver  
-  predseda urbáru Ing. Kopilec  poďakoval za účasť .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zapísala:     JUDr. Mária Juríčková     ................................ 
 
Overovatelia zápisnice:   Ján Hubčík ...................................................... 
 
                                                         Jozef Slušňák................................................... 
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