
  ZÁPISNICA 

Z valného zhromaždenia spoločenstva vlastníkov  Združenej lesnej spoločnosti , 

v Hrnčiarskych Zalužanoch , konaného dňa : 07.04.2018 

 

 

 

 

      Program: 

1. Otvorenie zhromaždenia-informovanie o účasti 

2. Schválenie navrhovaného programu valného zhromaždenia -doplnenie 

3. Voľba pracovných komisií a overovateľov zápisnice 

4. Oboznámenie prítomných vlastníkov so správou o hospodárení za rok 2017 

5. Správa o finančnom hospodárení za rok 2017 

6. Správa dozornej rady 

7. Návrh rozdelenia zisku z hospodárenia za rok 2017 

8. Plán hlavných úloh na rok 2018 

9. Finančný plán na rok 2018 

10. Rôzne 

11. Diskusia 

12. Návrh na uznesenie -schválenie 

13. Záver 

 

 

 
         1. Otvorenie valného zhromaždenia –informácia o účasti 

 

          Valné zhromaždenie zahájil  predseda Združenej lesnej spoločnosti . Privítal všetkých 

prítomných a oboznámil  ich o účasti. Informoval prítomných , že zhromaždenie bolo 

uznášaniaschopné s účasťou vlastníkov podielov vo výške 597 hlasov a na základe splnomocnení 

v počte 316 hlasov. Po zahájení zhromaždenia sa ujal slova tajomník združenia , ktorý ho viedol 

až do konca. 

 

 

 2. Schválenie navrhovaného programu valného zhromaždenia  
 

         Tajomník Združenej lesnej spoločnosti ďalej oboznámil prítomných s programov 

zhromaždenia a požiadal o jeho prípadné doplnenie . Nakoľko nebol žiadny návrh na jeho 

doplnenie dal hlasovať za navrhnutý program ktorý bol jednohlasne schválený. 

 

 

3. Voľba pracovných komisií a overovateľov zápisnice 

 

      Ďalej oboznámil členov s návrhom voľby členov do pracovných  komisii a overovateľov    

zápisnice. Do mandátovej komisie boli navrhnutí členovia : P. Bolha , p. Bakšová a p. Škorňa. 

       Do návrhovej  komisie boli navrhnutí členovia: p. Pilčíková, p.Vojteková, p.Obročníková.   

 Za overovateľov zápisnice : P. Čipčala a F. Vargic. 

 Proti tomuto návrhu  nepadli žiadne námietky a tak bol tento  návrh  jednohlasne schválený. 

 

 

4 a 5 . Správa o hospodárení za rok 2017, finančná správa a správa dozornej rady 2017 

 
   Správu o hospodárení za rok 2017 prečítal prítomným členom predseda p. Bakša. Následne  

p. Babarík  predseda revíznej komisie predniesol  správu  za rok 2017 . /Správa je priložená k tejto 

zápisnici aj spolu so správou o finančnom hospodárení za rok 2017, a  správou  od revíznej 

komisie za rok 2017./ 

6 -9.  Prerozdelenie zisku za rok 2017, plán hlavných úloh a finančný plán na rok 2018 



      Návrh na prerozdelenie zisku za rok 2017 , ako aj  plán  hlavných úloh na rok 2018  a 

finančným plánom na rok 2017 /Sú priložené ako dodatok k tejto zápisnici/. 
 

 

10. Rôzne 

 

 

     V tomto bode predseda združenia  informoval prítomných o žiadosti malej pozemkovej úprave 

v KÚ Veľké Dravce o zmene pozemku 92/1 a pričleneniu k pozemku 94/2. Jedná sa  o výmenu parciel 

bez akejkoľvek ujmy pre združenie . 

     Ďalej informoval prítomných o zmene zákona o urbároch a spoločenstvách , ktorý má prísť do 

platnosti od 01.07.2018 ,kde má dôjsť k zmene vo vlastníckych vzťahoch . Jedným z členov sa stane 

SPF s výmerou neznámych vlastníkov. Ďalej bude umožnené aby spoločenstvo  mohlo nakupovať 

pozemky do vlastníctva spoločnosti ako jeden s členov. Vlastníci spoločných nehnuteľností sa môžu 

osamostatňovať s určitou výškou výmery, so súhlasom nadpolovičnej väčšiny vlastníkov časti 

pozemku na samostatné hospodárene , nie však vyňať svoj podiel a predať ho , je to možné len so 

súhlasom všetkých vlastníkov časti pozemku, resp. parcely.  Vlastník je povinný ponúknuť podiel 

ostatným členom priamo resp. prostredníctvo členov výboru a v prípade ak nikto z členov neprejaví 

záujem , môže ho vlastník previesť na tretiu osobu . 

      Spoločne nakúpený podiel pre ZLS nadobúdajú všetci vlastníci a náklad na jeho kúpu znáša 

spoločenstvo. Takto nadobudnutý podiel nesmie presiahnuť 49% celkovej výmery. Vlastník 

spoločenstva obhospodarujúcej nehnuteľnosť môže odstúpiť od zmluvy o spoločenstve po dohode 

členmi spoločenstva a je povinný uhradiť náklady na obhospodarovanie nehnuteľnosti  počas trvania 

spoločného obhospodarovania .  

        Dĺžka funkčného obdobia nesmie presiahnuť dĺžku volebného obdobia. Povinnosťou výboru je 

pozvať najmenej do 30 dní pred konaním zasadnutia všetkých členov a informovať aj Okresný úrad 

o zasadnutí. Výbor je povinný zvolať zhromaždenie ak o to požiadajú písomnou formou členovia  

spoločenstva, ktorých hlasy presahujú aspoň jednu štvrtinu hlasov všetkých členov . Spoločenstvo 

ktoré je sebe samému členom nemá  pri rozhodovaní žiaden hlas. 

    Návrh na zrušenie spoločenstva podáva navrhovateľ ktorým je predseda spoločenstva na základe 

rozhodnutia  zhromaždenia . Predseda spoločenstva je povinný oznámiť Okresnému úradu akúkoľvek 

zmenu údajov do 30 dni. Okresný úrad vykonáva  dozor nad spoločenstvom . Dbá na  dodržovanie 

povinností , prípadné odstránenie nedostatkov a môže udeliť pokutu od 1000 do 3000 eur. 

Spoločenstvo je  povinné do 30.júna 2019 zapracovať zmeny zákona do Zmluvy o spoločenstve 

a Stanov spoločnosti a predložiť Okresnému úradu. Zákon vyníma stavby z definície spoločných 

nehnuteľností, tieto sa stavajú len nehnuteľnosťou ktorú je možné voľne zrušiť. Spoločenstvo si môže 

uplatniť predkupné právo za svojich členov pri prevode podielu na tretiu osobu. Ak spoločenstvo 

dokáže nadpolovičnou väčšinou hlasov vykonávať všetky úkony spojené s legislatívou , nie sú na to 

potrebné hlasy SPF vyplývajúcich z podielov neznámych vlastníkov.    

     Každý člen má právo na nahliadnutie do dokumentov spoločnosti. Umožňuje  sa zníženie  počtu  

členov výboru z piatich na troch. Predsedu spoločenstva by malo voliť priamo zhromaždenie . 

Dozorná rada má povinnosť zvolať zhromaždenie na základe iniciatívy členov spoločenstva. 

Spoločenstvo je povinné oznámiť SPF schválenie návrhu na rozdelenie zisku. Predseda ďalej 

informoval o splnení unesenia z minulého roka o oprave kríža  pri Hartasti, ktorá sa previedla členmi 

výboru , podal informáciu o nefunkčnom vozidle spoločnosti , ktoré je potrebné odhlásiť z evidencie 

pretože oprava by stáva viac ako nákup ojazdeného vozidla. Spolu s tajomníkom sa zúčastnili na 

jednaní v Agrorise kde bola upravená zmluva o prenájme dodatkom o 5,7 há a ďalšia zmluvy 

s výmerou 8,61  há , predĺžená na 5 rokov a zvýšená na 90 eur za há. Je potrebné realizovať 

s Poľnohospodárskym družstvom  novú nájomnú zmluvu na parcele Harasť o 6,3 há . Ďalej tajomník 

združenia prečítal zoznam vlastníkov do 0,50 há, ktorých je cca 120 o výmere viac ako 20 há. Výbor 

sa rozhodol skupovať od týchto členov a tým znížiť stav členskej základne.  

 

 

 

 



11. Diskusia 

 

     Ing. Harmaniaková v diskusii vystúpila  o úprave pozemkov vo V. Dravciach  s tým, že by mali 

hlasovať len vlastníci tých dotknutých parciel. Bolo jej odpovedané, že tieto parcely patria do 

pôvodných pozemkov ZLS pri jej zakladaní. A preto je potrebné hlasovane všetkých členov 

spoločenstva.  K výhode , alebo nevýhode zmeny resp. úpravy  pozemkov ZLS nebude ničím škodné . 

Ďalej tajomník prečítal zoznam neznámych resp. nezistených vlastníkov a vyzval členov, hlavne tých 

ktorí by si mohli uplatniť dedičstvo aby tak urobili čím skôr aby finančné prostriedky za nájom 

prislúchali im a nie SPF. Ďalej tajomník informoval o rozhodnutí výboru o možnosti  odkúpiť si 

palivové drevo,  jeden bežný meter palivového dreva by stál 3 eurá, t.z. , že ak má člen nárok podľa 

výmery na 7,5 metra môže si zostávajúcich 2,5 metra dokúpiť. 

    P. Ing. Čupka ktorý býva v Lučenci kritizoval dovoz drevnej hmoty. Firma ktorá pre spoločenstvo 

rozváža má zmluvu na rozvoz len do 10 km okolia. Bolo mu prisľúbené , že výbor zaujme stanovisko 

a túto záležitosť skúsi vyriešiť k spokojnosti. Niektorí členovia poukázali na to , že v susednej obci je 

taktiež urbárska spoločnosť a vozia drevnú hmotu aj do vzdialenejších obcí pre svojich členov. Ďalej 

predseda združenia upozornil členov, že v roku 2019 budú voľby do orgánov spoločenstva a treba 

uvažovať o návrhu kandidátov. Mali by to byť členovia ktorí sú domáci a chcú pracovať aby sa 

spoločenstvo prosperovalo aj naďalej.  

 

 

 

12.-13  Návrh na uznesenie a záver 

 

    Nakoniec predseda návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie . Tajomník dal hlasovať za tento 

návrh , ktorý prešiel plným  počtom hlasov okrem 4 hlasov ktorými sa člen zdržal hlasovania .  

     Po hlasovaní, predseda valnú hromadu ukončil a poďakoval sa  všetkým prítomným za účasť 

a pozval ich na malé občerstvenie.  

 

 

 

Prílohy: 

                                   -     Pozvánka na zhromaždenie  

- Prezenčná listina vlastníkov 

- Správa o hospodárení za rok 2017 

- Finančná správa za rok 2017 

- Správa dozornej rady za rok 2017 

- Návrh na prerozdelenie zisku 2017 

 

 

 

 

 

V Hrnčiarskych Zalužanoch , dňa : 07.04.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

––––––––-–––                               –-––––––––––––––                        ––––––––––––––––– 

  zapisovateľ                                     predseda ZLS                              overovateľ zápisnice 



    

 

 

Návrh na uznesenie  
 z valného zhromaždenia Združenej lesnej spoločnosti , Hrnčiarske 

Zalužany , konanej dňa : 07.04.2018 
 

 

 

 

 

1./ Berie na vedomie :  

 

-Správu o hospodárení za rok 2017 

-Správu dozornej rady za rok 2017 

-Správu o finančnom hospodárení za rok 2017 

 

 

 

 

2./Schvaľuje: 

 

-Návrh na rozdelenie zisku z hospodárenia za rok 2017 

-Finančný plán na rok 2018 

-Malú pozemkovú úpravu na KÚ Nové Hony 

-Plán hlavných  úloh na rok 2018 

-Sumu 5 000 eur na nákup nehnuteľnosti/pôdy-lesa/ do vlastníctva ZLS 

-Doplatok za zvýšenie na rok za palivové drevo o 3 eur za bežný meter 

-Novú zmluvu s Agrorisom na výmeru 8,61 há po 90 eur 

-Dodatok zmluvy s Agrorisom o navýšenie  o 5,07 há 

-Nákup nehnuteľnosti pre ZLS v rozmedzí 1200-2000 eur za há podľa veľkosti podielu v há 

- Návrh na uznesenie  

-Predkupné právo pri prevode podielu na tretiu osobu – uplatnenie práva spoločnosti zamedzeniu 

 predaja podielu v prospech špekulatívnych nadobúdateľov. 

 

 

 

3.Ukladá:  

 

-Zapracovať zmeny zákona do zmluvy a stanov spoločnosti formou dodatku 

-Doriešiť rozvoz palivového dreva do LC, RS, PT.. 

-Odhlásiť nefunkčné motorové vozidlo z evidencie 

 

 

 

 

 

 

V Hrnčiarskych Zalužanoch , 07.04.2018 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 


