
Zápisnica z prvého čiastkového Valného zhromaždenia LS v Štiavniku, p.s.
 konaného dňa 08.09.2019 o 14.00 hod v telocvični ZŠ v Štiavniku  

Priebeh valného zhromaždenia

Prezentácia  bola  ukončená,  prezentovaných  bolo  675  členov  so  zastúpeným  podielom
12752730/24504052,  čo predstavuje 51,53 %  z celkového počtu členov zapísaných na LV 6295,  6832 a
3675.  Schôdzu viedol predseda spoločenstva  Ing. Gulán Ján, privítal prítomných a následne postupoval
podľa  bodov  programu  vo  vedení  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 zložení: 
Návrhová komisia: Ing. Chlebina Jozef,  Ing Milan Vároš, Peter Gablík, Pavel Chvalník, Marian Džanaj,
Mandátna komisia: Jaroslav Hláčik, Zdenko Křenek, Pavol Baránek, Ján Hodoník, Ing. Ján Klučínec,  
Ing. Peter  Trulík .
Zapisovateľky: Katarína Chrenková, Mgr. Kamila  Peňáková
Overovatelia zápisnice: Veronika  Baránková ,  Ondrej  Machciník 

Ďalej prečítal program konania dnešného zhromaždenia, ktorý bol doplnený v bode č. 3. týmto znením. 
Schválenie výšky prenájmu za rok 2019, termínu a miesta  konania volieb do orgánov LS v Štiavniku p.s. 
a schválenie účtovnej závierky pozemkového spoločenstva za rok 2018.
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.
3. Schválenie výšky prenájmu za rok 2019, termínu a miesta konania volieb do orgánov LS 

v Štiavniku p.s. a schválenie účtovnej závierky pozemkového spoločenstva za rok 2018..
4. Správa predsedu VV o hospodárení za rok 2018 a plnení úloh programu starostlivosti o les.
5. Správa predsedu Dozornej rady za rok 2018.
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Uznesenie  

Predsedajúci vysvetlil novým členom   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 sivé zdržal sa. 

Za takto prednesené čiastkové komisie,  zapisovateľov,  overovateľov zápisnice  a znenie programu dal
predsedajúci hlasovať v spoločnom hlasovaní.  Hlasovania sa zúčastnilo 47,52  % prítomných členov.
Výsledky jednotlivých hlasovaní budú prílohou č. 2 k zápisnici. 

Uznesenie č. 1/2019
Čiastkové valné zhromaždenie LS v Štiavniku schvaľuje:
Návrhová komisia: Ing. Chlebina Jozef,  Ing Milan Vároš, Peter  Gablík, Pavel Chvalník, Marian Džanaj
Mandátna komisia: Jaroslav Hláčik, Zdenko Křenek, Pavol Baránek, Ján Hodoník, Ing. Ján Klučínec,  
Ing. Peter  Trulík .
Zapisovateľky: Katarína Chrenková, Mgr. Kamila  Peňáková
Overovatelia zápisnice: Veronika  Baránková ,  Ondrej  Machciník 

Prečítaný program dnešného valného zhromaždenia.

Zapísali:                                                                                               Overovatelia:                                                                                     Predseda:



Hlasovanie :                      ZA:                                   PROTI:                        ZDRŽALI SA:
                                          11714313/24504052        0/24504052                47243/24504052
                                          47,33 %                            0,0 %                          0,19 %

2. Kontrola uznesenia z posledného zasadnutia

 Ing. Gulán, prečítal a previedol kontrolu uznesenia zo dňa 28.10.2018.  V Uznesení bod č.1/2018 boli
schválené komisie pre konanie VZ a doplnený program zasadnutia. Uznesením č. 2/2018 bola schválená
zmluva o pozemkovom spoločenstve, ktorá bola VZ pripomienkovaná a následne schválená. 

3. Schválenie  výšky  prenájmu  za  rok  2019,  termínu  a miesta  volieb  do
organov LS v Štiavniku, p.s. a schválenie účtovnej závierky pozemkového
spoločenstva za rok 2018

Predsedajúci  podotkol,  že  tieto  rozhodnutia  boli  spojené  do  jedného  hlasovania,  je  nutné  pre
spoločenstvo  dať  o  nich  hlasovať.  Výkonný  výbor  navrhuje  vyplatiť  aj  pre  tento  rok  prenájom
spoluvlastníkom vo výške 0,02 € za 1 m2. Aj keď toho času nie je situácia v drevárskom odvetví priaznivá,
vďaka končiacim projektom v rámci EÚ sa zdieľa názor vyplatiť navrhovanú výšku a do budúcna nechať
rozhodnutie už na novo zvolený VV a DR. 

Termín konania volieb sa  stanovuje na 27.10.2019 v čase od 8.00 – 19.00 hod., prečítal navrhovaných
členov  volebnej  komisie  v zložení  Ján  Hodoník,  Melánia  Bernátová,  Janka  Bukovanová,  Katarína
Chrenková,  Eva  Kortišová,  Veronika  Kypúsová,  Marián  Slivoň,  Jozef  Šutara.  Všetci  členovia  boli
oslovení, akurát s p. Šutarom sa nepodarilo spojiť.  Predsedajúci Ing. Gulán sa spýtal, či sú prítomní
členovia volebnej komisie. Pán Šutara prítomný nebol, tak predsedajúci vyzval prítomných, či sa chce
niekto  prihlásiť  z prítomných  podielnikov,  inak  bude  komisia  7  členná  a nie  8  členná.   Nikto  sa
neprihlásil a ani nikto nebol navrhnutý.  Tak predsedajúci prehlásil, že volebná komisia  bude sedem
členná. Predsedajúci  prečítal znenie schválenia účtovnej závierky PS.

Pozemkové spoločenstvo svojim preregistrovaním podľa zákona č. 97/2013  Z.z. – Zákon o pozemkových
spoločenstvách v znení neskorších predpisov 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  obmedzeným  a
nevykonáva  žiadnu  podnikateľskú  činnosť,  vysporiadalo  si  svoje  pohľadávky  a  záväzky  s Lesným
spoločenstvom  Štiavnik, s.r.o. nasledovne.
Rok 2018: 
Pohľadávka spoločenstva voči s.r.o. – dohody o urovnaní majetku v celkovej sume 113 501,03 Eur 
Záväzok spoločenstva  voči  s.r.o.  –  odpis  hlasovacieho  zariadenia  a geometrických  plánov  v sume
6.541,73 Eur

Po tomto dal predsedajúci návrh valnému zhromaždeniu na hlasovanie a tým schválenie výšky prenájmu,
miesto,  dátum  a čas  konania  volieb,  volebnej  komisie  a  účtovnej  závierky  Lesného  spoločenstva
v Štiavniku, pozemkové spoločenstvo za rok 2018.  

Počas hlasovania predsedajúci informoval, že na stránke LS bude umiestnený návrh kandidátky, ktorú si
môžu členovia podať na LS či už písomne, mailom alebo osobne do 16.9.2019.        
Bolo ukončené hlasovanie z nasledovnými výsledkami:

Uznesenie č. 2/2019
Čiastkové Valné zhromaždenie Lesného spoločenstva v Štiavniku, pozemkové spoločenstvo schvaľuje:

- výšku prenájmu pre rok 2019 na 0,02 €/m2
- dátum konania volieb a to dňa 27.10.2019 v čase od 8.00 do 19.00 hod v Centre voľného času v

Štiavniku
- volebnú  komisiu  v zložení  Ján  Hodoník,  Melánia  Bernátová,  Janka  Bukovanová,  Katarína

Chrenková, Eva Kortišová, Veronika Kypúsová, Marián Slivoň
Zapísali:                                                                                               Overovatelia:                                                                                     Predseda:



- schvaľuje účtovnú závierku pozemkového spoločenstva za rok 2018
Hlasovanie :                      ZA:                                   PROTI:                        ZDRŽALI SA:
                                          12121092/24504052        21341/24504052          30304/24504052
                                          48,98 %                            0,09 %                          0,12 %

4. Správa predsedu VV o hospodárení za rok 2018 a plnení úloh programu
starostlivosti o les.

Predsedajúci    prečítal Správu o činnosti spoločenstva za rok 2018. Správa o činnosti bude prílohou č. 3
k zápisnici. 

Čiastkové valné zhromaždenie berie na vedomie Správu predsedu o činnosti spoločenstva za r. 2018.

5. Správa predsedu Dozornej rady za rok 2018.
Predseda DR pán Miroslav Vároš prečítal správu dozornej rady za rok 2018. Správa bude prílohou č. 4  
k zápisnici.

Po prečítaní správy predsedajúci poďakoval p. Várošovi za jej prednesenie.

Čiastkové valné zhromaždenie berie na vedomie Správu predsedu dozornej rady za r. 2018.

6. Rôzne.

Pri tomto bode predsedajúci opakovane vyzval prítomných členov, ktorí by sa chceli prihlásiť za členov
výkonných orgánov spoločenstva,  týka sa to aj neprítomných členov,  aby boli  zahrnutí  do volebných
lístkov,  musia tak  urobiť najneskôr do 16. 9. 2019. Ďalej povedal, že je veľký predpoklad, že voľby
sa budú konať v 2-3 kolách, lebo na to, aby kandidát uspel, musí mať minimálne  50,01 %  ..

Následne  predsedajúci vyzval  prítomných, či sa chce niekto niečo  spýtať.

Prihlásila  sa  p.  Vojtikevičová,  ktorá  sa  spýtala,  či  členovia  volebnej  komisie,  ktorí  sa  menovite
schvaľovali na tomto zhromaždení, sú už pre  blížiace sa voľby v októbri 2019.
Predsedajúci vysvetlil, že áno a informoval že ďalšie kolo volieb bude 8. decembra 2019.
Ďalej sa spýtal p. Vladislav Bachorík, či sa nedá využívať elektronická  pošta, čo sa týka pozvánok a pod.
Môžu sa tým ušetriť peniaze spoločenstvu na poštovnom. Navrhol, že pri voľbách môžu členovia
nahlasovať svoje mailové adresy.
Na to zareagoval predsedajúci p. Gulán, ktorý povedal, že čisto  poštovné stojí spoločenstvo cca 1000,-
eur. Navrhol prítomným, ktorí majú svoju mailovú adresu, nech sa prihlásia na mailovú adresu
spoločenstva a pracovníci spätne zareagujú.

Keďže  neboli  žiadne  ďalšie  otázky,  či  pripomienky,  predsedajúci   v skratke  informoval  prítomných
o situácii  v spoločenstve.  Povedal,  že   majetok spoločenstva vzrástol  za posledných 6.  rokov dvojná-
sobne, podarilo sa vysporiadať 99,9 % pozemkov, výška dividend sa zvýšila o 100 %. Čo sa týka predaja
drevnej  hmoty,  situácia  je  ťažká,   vývoz  drevnej  hmoty  je  do iných  krajín  okrem Číny  pozastavený.
Z toho dôvodu sa znížila aj cena dreva. Predpokladá, že  zvolený výbor bude mať problém udržať v
budúcnosti výšku dividend.
Následne dal slovo – lesnému hospodárovi p. Petrovi  Gablíkovi, aby oboznámil prítomných so situáciou.
Pán Gablík povedal, že súčasná situácia hlavne v pestovaní lesa je veľmi zlá, počnúc zalesňovaním, kde
nám nepraje klíma svojím otepľovaním a zároveň je aj nedostatok sadbového materiálu, čo spôsobuje
veľký  nárast  plôch po vzniknutých  kalamitách na Slovensku a aj  v Čechách.  Pre  veľký dopyt,  ktorý
v súčasnosti  na  Slovensku  je,  má  spoločenstvo  problém  zabezpečiť  dostatočné  množstvo  kvalitných
sadeníc.
Preto  sa  začalo  s  budovaním  vlastnej lesnej  škôlky.  Na  Slovensku  patrí  oblasť  Javorníkov  medzi
najkvalitnejšie v rámci genetiky smreka. Jeho názor je, že aj keď cena smreka v  súčasnosti výrazne klesá
zhruba o 10 – 20%, v budúcnosti bude smrek výrazne doceňovaný, lebo ho bude nedostatok. Súčasná

Zapísali:                                                                                               Overovatelia:                                                                                     Predseda:



situácia nám nepraje, lebo náklady  stúpajú. Je to aj z toho dôvodu, že sa spoločenstvo snaží udržať si
pracovníkov, ktorí robotu vedia vykonávať, lebo ich je  už málo. Mladú generáciu práca v lese dnes
neláka  vidno  to  nielen  u pracovníčok  v pestovnej  činnosti,  ale  aj  u živnostníkov,  napríklad  kočišov
a ťažbárov  je  z roka  na  rok  menej.  Ďalej  povedal,  že  pri  zostavovaní  histórie  fungovania  urbáru
a lesného družstva sme zistili, že už naši predkovia sa borili s problémami dokonca určité obdobie mali
nútenú správu a riešili tiež problémy s kalamitou hlavne vetrovou a snehovou, tak ako ju riešime tento
rok aj my. Sneh nám prelámal mladé lesné porasty zhruba v nadmorskej výške 700 – 800 mnm.

      7. Diskusia.
      8. Uznesenie

Nakoľko  tieto  dva  body  prebiehali  v priebehu  rokovania  a neboli  pri  ich  prednesení  prerokované,
schôdza bola ukončená. 

Predsedajúci poďakoval prítomným spoluvlastníkom za účasť na tomto čiastkovom zasadnutí valného
zhromaždenia,  ktoré  prijíma svoje  uznesenie.  Nakoľko bolo uznesenie  prijímané v  rámci  schôdze,  je
postupne vpisované do zápisnice podľa sledu.  Koniec zasadnutia 15.30 hod. 
 
V Štiavniku, 8. septembra 2019

Zapísali:                Katarína Chrenková                                       Mgr. Kamila Penáková

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

Overovatelia zápisnice:                      Veronika  Baránková                           Ondrej Machciník

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

Návrhová komisia:                  Ing. Jozef Chlebina                                        Ing. Milan Vároš
                                            ..............................................                ..............................................

                                                Peter Gablík                                          Pavel Chvalník         
                                     
                                        ...............................................                 ..............................................

                                            Marian Džanaj
                               
                                 ................................................

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

Zapísali:                                                                                               Overovatelia:                                                                                     Predseda:



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

Zapísali:                                                                                               Overovatelia:                                                                                     Predseda:


