
UZNESENIA Z VALNÉHO ZHROMAŽDENIA POZEMKOVÉHO SPOLOČENSTVA URBARIALISTOV 
OBCE MALATINÁ (ďalej len „PSU Malatiná“) 

28.04.2019 

Účasť – 14:35:  

- 34,27% 
- 111 členov 

Otvorená 1. čiastková schôdza 

Valné zhromaždenie PSU Malatiná prijalo Uznesenie číslo 1/2019:  

 
A/ berie na vedomie 

- správu predsedu PSU Malatiná Ing. Miroslava Kopilca o poverení Ing.  Miroslava Kopilca vedením zasadnutia 
valného zhromaždenia (ďalej len „VZ“) PSU Malatiná 

- volebný poriadok (tajné voľby, samostatné hlasovanie, výbor – 5 členov a dvaja náhradníci, dozorná rada – 3 
členovia a 2 náhradníci (môže aj 1 nečlen spoločenstva)), pri čiastkovej schôdzi budú výsledky zverejnené po 
poslednej čiastkovej schôdzi – teda 11.05.2019 

B/ volí 

- volebno-mandátovú komisiu v zložení:  

 predseda: Jozef Smoleň 

 členovia: Ing. Peter Slušňák, Anton Greško  
- návrhovú komisiu v zložení:  

 predseda: Mgr. Andrea Bruncková 

 členovia: Jaroslav Kramár ml., Jozef Kulina 
- zapisovateľku – JUDr. Mária Juríčková 
- overovateľov zápisnice – Ján Hubčík, Jozef Slušňák 

C/ ukladá 

- overovateľom zápisnice z VZ aby do 30 dní od skončenia zasadnutia VZ PSU Malatiná odovzdali 
protokolárnu správu výboru PSU o výsledku overenia zápisnice a zároveň túto správu zverejnili verejne 
dostupnými prostriedkami 

Počas hlasovania o uznesení 1/2019 prečítaný zoznam kandidátov:  
Výbor:  
Jozef Barbina 
Anton Dragan 
Ján Dragan (1950) 
Miroslav Kopilec 
Ivan Kramár 
Jaroslav Kramár (1978) 
Jozef Slušňák 
Ondrej Škvarek 
 
Dozorná rada:  
Linus Kapina 
Jozef Kulina 
Ing. Ľubomír Paluga 
Valentín Slušňák 
 
VÝSLEDKY HLASOVANIA č. 1.  
za  97,441 % hlasov prítomných (41,502 % všetkých) 
proti  2,366 % hlasov prítomných (1,008 % všetkých) 
zdržali sa  0,193% hlasov (0,082 % všetkých) 
 
Valné zhromaždenie PSU Malatiná prijalo Uznesenie číslo 2/2019:  

 
A/ schvaľuje Program zasadnutia VZ PSU Malatiná v nasledovnom znení:  
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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 

VÝSLEDKY HLASOVANIA č. 2 (program VZ PS Malatiná).  
za  98,052 % hlasov prítomných (41,686 % všetkých) 
proti  1,948 % hlasov prítomných (0,828 % všetkých) 
zdržali sa  0% hlasov prítomných (0% všetkých) 
 
 
Valné zhromaždenie PSU Malatiná prijalo Uznesenie číslo 3/2019:  

 
A/ Schvaľuje novú zmluvu PSU Malatiná spĺňajúcu novelu zákona č. 110/2018 Z. z. o pozemkových spoločenstvách 
 
VÝSLEDKY HLASOVANIA č. 3.  
za  91,768 % hlasov prítomných (33,937 % všetkých) 
proti  5,454  % hlasov prítomných (2,014 % všetkých) 
zdržali sa  2,778 % hlasov prítomných (1,027 % všetkých) 
 
Valné zhromaždenie PSU Malatiná prijalo Uznesenie číslo 4/2019:  

 
A/ Schvaľuje poverenie výboru uzatvárať zmluvy o prevode podielu na spoločnej nehnuteľnosti na spoločenstvo podľa 
ustanovenia § 9 ods. 10 zákona č. 97/2013 Z. z. 
 
VÝSLEDKY HLASOVANIA č. 4.  
za  96,26 %hlasov prítomných (35,600 % všetkých) 
proti  3,734 %hlasov prítomných (1,381 % všetkých) 
zdržali sa  0% hlasov prítomných (0% všetkých) 
 
Valné zhromaždenie PSU Malatiná prijalo Uznesenie č. 5/2019: 

 
A/ berie na vedomie správu odborného lesného hospodára Petra Bedu 
B/ berie na vedomie správu predsedu PSU Malatiná Ing. Miroslava Kopilca o činnosti pozemkového spoločenstva za 
rok 2018 
C/ berie na vedomie správu o hospodárení PSU Malatiná za rok 2018 - Ing. Peter Slušňák 
D/ berie na vedomie správu dozornej rady PSU Malatiná za rok 2018 - Valentín Slušňák 
E/ schvaľuje účtovnú závierku za rok 2018 
 
VÝSLEDKY HLASOVANIA.  
za  98,711 %hlasov prítomných (42,043 % všetkých) 
proti  0,334 % hlasov prítomných (0,142 %všetkých) 
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zdržali sa  0,955 % hlasov prítomných (0,407 %všetkých) 
 
Valné zhromaždenie PSU Malatiná prijalo Uznesenie číslo 6/2019:  

 
A/ schvaľuje rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2018 – prerozdelenie časti zisku vo forme 14€ / ha za rok 
2018 + zisky z predchádzajúcich rokov – 50 € / ha, zvyšok by tvoril rezervu na odkupovanie podielov alebo na 
prerozdelenie  
 
VÝSLEDKY HLASOVANIA.  
za  86,541 % hlasov prítomných (36,860 % všetkých) 
proti  6,959 % hlasov prítomných (2,964 % všetkých) 
zdržali sa  6,5 % hlasov prítomných (1,769 % všetkých) 
 
 
Zasadnutie VZ PSU Malatiná skončené o 16:55 hod.  
 
V Malatinej, dňa 28.04.2019 
 
 
Členovia návrhovej komisie:  
 
 
 
............................................... ............................................... ............................................... 
Mgr. Andrea Bruncková Jaroslav Kramár  Jozef Kulina 
 
 
 
 

 


