
Zápisnica z  Valného zhromaždenia LS v Štiavniku, p.s.
 konaná dňa 15.10.2017 o 14.00 hod v budove 

telocvične ZŠ v Štiavniku  

Priebeh valného zhromaždenia

Prezentácia  bola  ukončená,  prezentovaných  bolo  790  členov  so  zastúpeným  podielom
14891093/24504052,  čo predstavuje 60,77 % z celkového počtu členov zapísaných na LV 6295,  6832
a  3675.  Predseda  spoločenstva   Ing.  Gulán  požiadal  prítomných  podielnikov  a  podielničky
o pozornosť, privítal ich a následne postupoval  podľa bodov programu členskej schôdze. Zoznam
s prezentovanými členmi podľa výpisu z prezenčnej listiny bude prílohou č. 1 k zápisnici. 

1.  Voľba  mandátnej  komisie,  zapisovateľov,  overovateľov, návrhovej
komisie a programu schôdze

Predsedajúci prečítal pracovné komisie navrhnuté VV v nasledovnom zložení:
Návrhová komisia: Ing.  Jozef Chlebina , Ing. Milan Vároš,, Peter Gablík, Rudolf Gablík
Mandátna komisia: Hláčik Jaroslav, Křenek Zdenko, Baránek Pavol,  Hodoník Ján, Klučínec Ján 
Ing.,
                                Michút Blažej ml.,
Zapisovateľky: Katarína   Chrenková, Mgr. Kamila Peňáková
Overovatelia zápisnice:  Marián Kušan, Ondrej Machciník , Marián Džanaj

Predsedajúci sa spýtal, či chce niekto doplniť do členov niekoho z prítomných. Keďže sa nikto 
neprihlásil,  prečítal  program rokovania dnešného zhromaždenia.

Znenie programu:
1. Voľba  mandátnej  komisie,  zapisovateľov,  overovateľov,  návrhovej  komisie  a programu

schôdze.
2. Kontrola Uznesenia z VZ LS v Štiavniku, p.s. zo dňa 30.10.2016 a  4. 12. 2016.
3. Schválenie výšky prenájmu za rok 2017 a účtovnej závierky.
4. Správa predsedu VV o hospodárení za rok 2016 a plnení úloh programu starostlivosti o les.
5. Správa predsedu Dozornej rady za rok 2016.
6. Informácia o uzavretých Nájomných zmluvách, Dohodách o urovnaní, informácia  o LV 3675,

6295, 6832, 7573, 8535, 8506, 8505, 8504, 7425, 7424, 6304, 5255, 7737, 6635, 7148, 8502,
8744, 9085, 7029

7. Rôzne
8. Diskusia
9. Uznesenie  

Predsedajúci povedal prítomným, že počas hlasovania sa môžu občerstviť a taktiež  znovu vysvetlil
prítomným spôsob a technickú časť  hlasovania.  Členovia navrhnutej  sčítacej  komisie budú chodiť
pomedzi  členov s čítacími  zariadeniami  a dávať hlasovať  za predložené jednotlivé  návrhy.  Zelené
tlačidlo predstavuje možnosť áno, červené nie a 1 - zdržal sa. 
Spýtal sa prítomných, či niekto chce doplniť program o ďalší bod. Keďže sa nikto neprihlásil, 
dal  hlasovať za takto prednesené pracovné  komisie, zapisovateľov, overovateľov zápisnice a znenie
programu  v spoločnom hlasovaní. Hlasovania sa zúčastnilo 54,68 % prítomných členov. Výsledky
jednotlivých hlasovaní budú prílohou č. 2 k zápisnici. 
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Uznesenie č. 1/2017
Valné zhromaždenie LS v Štiavniku schvaľuje:
Návrhová komisia: Ing. Jozef Chlebina , Ing. Milan Vároš, Peter Gablík, Rudolf Gablík
Mandátna komisia:  Jaroslav Hláčik, Zdenko Křenek, Pavol Baránek, Blažej Michút  ml., Ing. Ján 
Klučínec, Ján Hodoník
Zapisovateľky: Katarína Chrenková, Mgr. Kamila Peňáková
Overovatelia zápisnice Marián Kušan, Ondrej Machciník, Marián Džanaj
Prečítaný program dnešného valného zhromaždenia.

Hlasovanie :              ZA:                                     PROTI:0                              ZDRŽALI SA:0
                                  13337895/24504052          60564 /24504052                 0/24504052
                                  54,43 %                              0,25 %                                  0,00 %

2. Kontrola uznesenia z posledného zasadnutia

Kontrolu uznesenia previedol predsedajúci Ing. Ján Gulán. Nakoľko v predchádzajúcom roku boli 2
čiastkové schôdze,  keďže prvá schôdza nebola dostatočne naplnená potrebnými  podielmi,  prečítal
uznesenia zo dňa 30.10.2016 a  04.12. 2016 a podal podrobnejšie vysvetlenie k jednotlivým bodom.

3. Schválenie výšky prenájmu za rok 2017

Predsedajúci Ing. Ján Gulán predniesol prítomným, že  VV navrhuje vyplatiť  0,02 eura /m2 plus sa
vyplatí prenájom z pribudnutých listov vlastníctva 3675 a 8502, takže sa vyplácanie podielov  oproti
minulému roku navýši zhruba o 2 %. Zároveň povedal prítomným, že toto hlasovanie by sa spojilo so
schválením účtovnej závierky za roky 2015  a 2016.

Pozemkové  spoločenstvo  svojim  preregistrovaním  podľa  zákona  č.  97/2013  Z.z.  –  Zákon
o pozemkových spoločenstvách nadobudlo právnu subjektivitu a je povinné podľa zákona č. 431/2002
Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov viesť podvojné účtovníctvo a podávať daňové priznanie
spolu s účtovnou závierkou.

Nakoľko si pozemkové spoločenstvo založilo na podnikanie spoločnosť s ručením obmedzením
a nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť,  vysporiadalo si  svoje pohľadávky a záväzky s  Lesným
spoločenstvom Štiavnik, s.r.o. nasledovne:

V roku 2015:
Pohľadávka spoločenstva voči s.r.o. – dohody o urovnaní majetku v celkovej sume 43 260,- Eur
Záväzok spoločenstva voči s.r.o. – notárska zápisnica LV 3675 prevod z roku 2014, odpis hlasovacieho
zariadenia, konanie VZ spolu  v sume 36 153,17 Eur

Rok 2016: 
Pohľadávka spoločenstva voči s.r.o. – dohody o urovnaní majetku v celkovej sume 84 135,- Eur 
Záväzok spoločenstva voči s.r.o. – odpis hlasovacieho zariadenia v sume 802,80 Eur

Predsedajúci  týmto  dal  návrh  valnému  zhromaždeniu  na  schválenie  účtovnej  závierky  Lesného
spoločenstva v Štiavniku, pozemkové spoločenstvo za roky 2015 a 2016.  

Keďže zo stany prítomných členov neboli podané žiadne návrhy, predsedajúci pristúpil k hlasovaniu.

Bolo  ukončené  hlasovanie  schválenie  výšky  prenájmu  spolu  s účtovnou  závierkou  s nasledovnými
výsledkami.
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Uznesenie č. 2/2017
Valné zhromaždenie LS v Štiavniku, p.s. schvaľuje:
Výšku výplaty prenájmu pre rok  2017 a to 0,02 €/m2 a Účtovnú  závierku LS v Štiavniku, p.s za roky
2015 a 2016

Hlasovanie :                      ZA:                                       PROTI:                        ZDRŽALI SA:
                                          13964771 /24504052            14600/24504052          39377/24504052
                                          56,99 %                                 0,06 %                         0,16 %

4. Správa  VV o hospodárení  spoločenstva za r.2016

Predsedajúci   prečítal  Správu  o činnosti  spoločenstva  za  rok  2016,   poďakoval  prítomným  za
pozornosť a dal sovo predsedovi DR  Správa o činnosti bude prílohou č. 3 k zápisnici. 

Valné zhromaždenie berie na vedomie Správu predsedu o činnosti spoločenstva za r. 2016.

5. Správa predsedu Dozornej rady za rok 2016.

Predseda DR pán Miroslav Vároš prečítal správu dozornej rady za rok 2016. Správa bude prílohou 
č.4  k zápisnici.

Valné zhromaždenie berie na vedomie Správu predsedu dozornej rady za r. 2016.

6. Informácia o uzavretých nájomných zmluvách a dohodách o urovnaní.

Pri  tomto  bode  predsedajúci  vysvetlil,  že   keďže  ešte  prebiehala  ROEP-ka,  pristúpilo  sa
k podpisovaniu nájomný zmlúv až v tomto roku. Nakoľko E- stav parciel nie je právny, musia sa
robiť  ešte nové geometrické plány. Najväčší LV je  Jastrabie -8502,  ktorý bude tiež potrebné dať
z E-stavu  na   C  -stav.  Ďalej  predseda  pripomenul,  že  ak  chce  spoločenstvo  ďalej  fungovať
a uchádzať sa o prostriedky z EU, musia sa znovu podpisovať nájomné zmluvy – a to približne
v roku 2019 - 2020, čiže zhruba o 3 roky a to s novým majetkom na LV, čiže celý tento proces
ohľadom majetku ešte potrvá.

7. Rôzne
Pri tomto bode predsedajúci vyzval prítomných, či sa chcú na  hocičo spýtať -  ohľadom chodu 
spoločenstva, prípadne  ak majú otázku na niektorého z členov VV a DR spoločenstva.
- Prihlásil sa p, Marian Kušan  s otázkou, kedy bude prevedená  výstavba oporného múru 

popod cestu  u Bočincov, nakoľko sa svah celý zosúva.
Predseda vysvetlil, že uvedený prípad už pozeral na tvare miesta a konštatoval, že sú ešte horšie 
úseky, ktoré treba v prvom rade riešiť- ako napr. Skálie, Beňovce , Fačkovskú , ktoré  slúžia na 
odvoz dreva a pre pracovníkov, ktorí sadia stromčeky. Prisľúbil, že aj tento úsek sa v budúcnosti 
bude riešiť.
- Pripomienka p, Zoleikovej ohľadom rampy v lokalite Široké, ktorá im spôsobuje problémy,  

nakoľko nevie kód a nemôže sa  viackrát dostať autom späť domov
Predseda oboznámil, treba nechať lesníkovi úseku telefónny kontakt stým, že pri zmene kódu od 
zámku na závore mu tento bude oznámený.
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8.Diskusia.
Diskusia prebiehala počas rokovania.

9. Uznesenie
Keďže  uznesenia boli  prijímané v rámci schôdze, sú postupne vpisované do zápisnice podľa poradia.

Ukončenie valného zhromaždenia LS v Štiavniku, p.s.
Predsedajúci  poďakoval  prítomným   spoluvlastníkom   za  účasť  na  tomto  zasadnutí   valného
zhromaždenia, keďže sa zúčastnili v dostatočnom počte, nie je potrebná ďalšia schôdza.

Koniec zasadnutia 15.20  hod.

V Štiavniku, 30.oktobra 2017

Zapísali:                Katarína Chrenková                                       Mgr. Kamila Peňáková

                              ....................................                                    .......................................

Overovatelia zápisnice:                      Ondrej Machciník                               Marián Kušan

                                                   ............................................                     .........................................

                                                      
                                                       Marian Džanaj

                                                   ............................................

Návrhová komisia:                  Ing. Jozef Chlebina                                         Peter Gablík

                                            ..............................................                ..............................................

                                                Rudolf Gablík         l                                Ing. Milan   Vároš            

                                          ...............................................                 ..............................................

                                                   

Predseda Lesného spoločenstva v Štiavniku                   Podpredseda Lesného spoločenstva v
Štiavniku
                     Ing. Ján Gulán                                                          Vladimír Rakovan

        .................................................                                  ..................................................
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