
URBARIÁT
Pozemkové spoločenstvo
Detvianska Huta

Zápisnica z     valného zhromaždenia konaného dňa 17. júna 2012 v     Detvianskej Hute  

Program rokovania:

1.  Otvorenie
2.  Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie , overovateľov zápisnice,  voľba zapisovateľa  
3.  Kontrola prijatých uznesení z VZ zo dňa 12.06.2011
4.  Správa o činnosti v roku 2011 - p. Matúš Gibala
5.  Ročná účtovná závierka, správa o hospodárení – p. Jana Hrončeková
6.  Rozpočet spoločenstva  na rok 2012, návrh odmien výboru     
7.  Inventarizácia  Urbariátu, pozemkového spoločenstva
8. Diskusia
9. Uznesenie  
10. Občerstvenie
11. Záver 

1. Otvorenie
Valné zhromaždenie otvorila a všetkých prítomných srdečne privítala p. Jana Hrončeková 
Oboznámila s programom .

            Doplnenie programu o voľbu člena revíznej komisie.

Hlasovanie za  program :  všetci prítomní     
                     Proti programu     0

         Zdržali sa hlasovania     0
Program  bol jednomyseľne  schválený.

2. Voľba návrhovej komisie

Do návrhovej komisie boli navrhnutí členovia:
1. Dušan Hronec
2. Anna Babicová
3. Dušan Marko

Hlasovanie : za návrh všetci prítomní 
Proti návrhu          0
Zdržali sa hlasovania          0

Návrh bol jednomyseľne  schválený.

Do mandátovej komisie boli navrhnutí členovia:
1. Mgr. Anna Nociarová
2. Mgr. Ľudovít Kubiš
3. Emília Kučerová

Hlasovanie: za návrh : všetci prítomní
Proti návrhu:  0
Zdržali sa hlasovania: 0

Návrh bol jednomyseľne prijatý. 

Za  zapisovateľa bola navrhnutá : Zlatica Olšiaková

Za overovateľov zápisnice:   Jozef Kret
Milan Pekár



Hlasovanie: za návrh: všetci prítomní
Proti návrhu: 0
Zdržali sa hlasovania: 0

Návrh bol jednomyseľne  prijatý.

3. Kontrola prijatých uznesení z VZ zo dňa 12.06.2011

 Všetky uznesenia z predchádzajúcej schôdze boli splnené . 

4. Správa o činnosti v roku 2011

- p. Matúš Gibala   predniesol „Správu o činnosti za rok 2011“. P. Orolín informoval o stave 
LHP „Program starostlivosti o lesy“- ťažba v roku 2011 bola pod úrovňou možnosti ťažby 
bola nižšia. Ťažba v roku 2012 je k dnešnému dňu splnená. Škodcovia na porastoch sú tento 
rok v norme nie je potrebné aplikovať postreky vo zvýšenej miere. 

5. Ročná účtovná závierka, správa o hospodárení

- p. Hrončeková Jana – oboznámila prítomných s ročnou  účtovnou  závierkou , o príjmoch 
a výdavkoch  a o hospodárení  za rok 2011

6. Návrh rozpočtu na rok 2012 a odmeny členom výboru, dozornej rade a zapisovateľke 
- P. Jana Hrončeková predniesla návrh rozpočtu na rok 2012. Zároveň predložila aj návrh na 

odmeny členom výboru a zapisovateľke. 

Hlasovanie: za návrh: všetci prítomní
Proti návrhu: 0
Zdržali sa hlasovania: 0

Návrh bol jednomyseľne prijatý.

7. Inventarizácia Urbariátu, pozemkového spoločenstva

- p. Jana Hrončeková – informovala o vykonaní inventarizácie – neboli žiadne   zmeny

8 . Diskusia - Doplnková voľba člena revíznej komisie 

Za nového člena revíznej komisie bol navrhnutý p. Dušan Hronec

Hlasovanie: za návrh: všetci prítomní
Proti návrhu: 0
Zdržali sa hlasovania: 0

Návrh bol jednomyseľne prijatý.

- P. Kubiš Ľ. – je k dispozícii zápisnica VZ z predchádzajúceho roku, chcel by si overiť či 
bola vykonaná kontrola prijatých uznesení

- P. Máliš- či platí poľovnícke združenie nájom 
 

- P. Hrončeková – áno samozrejme že platí nájom , ale presnú sumu nevie momentálne uviesť 
nakoľko v ročnej závierke sú všetky príjmy za nájom jednou sumou

- P. Hrončeková- upozorňuje všetkých ktorí ešte nemajú vysporiadané svoje podiely, aby si to 
všetko dali čím skôr do poriadku , pretože všetky nevysporiadané podiely sa budú prevádzať 
do depozitu štátu. Upozornila že na všetky svoje podiely musia mať platný list vlastníctva. 
Behom  nasledujúcich  mesiacov  budú  rozposlané  identifikácie  parciel  vlastníkom  a je 
potrebné odkontrolovať správnosť údajov a následne to potvrdiť. 



- P.  Kubiš  M.  –  by chcel  vedieť  komu sú vlastne  vyplácané  podiely zo Základnej  školy 
Bratkovica

- P. Hrončeková- tieto podiely prešli pod Obecný úrad Detvianska Huta , ale neexistuje o tom 
žiadny písomný doklad.

- P. Kret V. – citoval zo Stanov-  čo je výbor a kto ho zastupuje

- Kubiš M. – čo je viac výbor alebo valné zhromaždenie

- JUDr. Kulich – vysvetlil presne podľa zákona čo je valné zhromaždenie a aké právomoci 
prislúchajú  členom  výboru.  Upozornil,  že  nakoľko  je  Urbár  s právnou  subjektivitou 
zastupuje ho predseda.

- Ing.  Šulek  R.  –  hospodár  Poľovníckeho  združenia  Chochoľná  –  oboznámil  prítomných 
s tým , že už v minulosti za účasti niektorých predstaviteľov bol do poľovníckeho spolku 
pozvaný  p.  Kubiš  a toto  pozvanie  stále  platí.  P.  Kubiš  mal  ako  prvý  šancu  uzatvoriť 
nájomnú zmluvu na zasadnutí ale nakoľko zhromaždenie nebolo uznášania schopné jeho 
návrh neprešiel. Následne na to Poľovnícke združenie požiadalo písomne o zaevidovanie , 
aby mohli pracovať ako združenie. Znovu pozval p. Kubiša do spolku. 

- P. Kret- informoval čo všetko bolo opravené na budove kaplnky  a  Základnej  školy na 
Bratkovici počas jeho pôsobenia vo funkcii.

- P. Gibala J. – škola na Bratkovici sa zrušila, žiaci prešli na Detv. Hutu a bolo by správne, 
aby aj podiely prešli pod ZŠ Detv. Huta

- P. Kubiš M. – je nevyhnutné investovať do opravy a údržby kaplnky na Bratkovici a má 
podozrenie že podiely sú vyplácané priamo dvom osobám , ktoré sú prítomné momentálne 
na zasadnutí

- navrhla, aby podiely zostali na obci a požiadala Obec D. Huta , aby z podielov školy na 
Bratkovici prispeli na prevádzku Základnej školy D. Huta. Hlavne na energie.

9. Návrh na uznesenie

- Uznesenie predložil predseda   návrhovej komisie 

12. Záver
Valné zhromaždenie ukončila  p. Jana Hrončeková   a poďakovala  za účasť.

Zapísala: Zlatica Olšiaková

V Detvianskej Hute 21. júna   2012

Overovatelia zápisnice:

.................................................                              ...............................................
Jozef Kret                                                     Milan Pekár

Matúš Gibala
         predseda Urbariátu, pozemkového spoločenstva



UZNESENIE

z     Valného zhromaždenia Urbariátu, poz. spol      Detvianska Huta konaného dňa 17.júna   2012   
v     Detvianskej Hute  

Valné zhromaždenie:
A. SCHVAĽUJE:

1. Program rokovania  
2. Návrhovú komisiu :               Dušan Hronec 

 Anna Babicová
 Dušan Marko

       Mandátovú komisiu : Mgr. Anna Nociarová 
Mgr. Ľudovít Kubiš 
Emília Kučerová

 
Zapisovateľa: Zlatica Olšiaková

Overovateľov zápisnice: Jozef Kret
Milan Pekár

3. Kontrolu prijatých uznesení
- prijaté uznesenia boli splnené 

4. Ročnú účtovnú závierku za rok 2011 bez výhrad  a správu o hospodárení
5. Rozpočet spoločenstva na rok 2012 podľa predloženého návrhu
6. Odmeny predsedovi ,  členom výboru, dozornej rade a zapisovateľke podľa predloženého 

návrhu

B. VOLÍ : 

1. Člena revíznej komisie –  p.  Dušan Hronec

C. BERIE NA VEDOMIE:  

1.         Správu o činnosti za rok 2011
Správu o vykonaní inventarizácie  majetku spoločenstva k 31.12.2011

 Návrhová komisia: 
                             Dušan Hronec,  v. r.
                            Anna Babicová, v. r.
                            Dušan Marko,    v. r.

                                                                        Matúš Gibala
Predseda Urbariátu, pozemkového spoločenstva


