Zápisnica
z valného zhromaždenia Urbariátu Petrova Ves , Pozemkové spoločenstvo Petrova Ves 53
konaného dňa 08. decembra 2016 v Kultúrnom dome Petrova Ves

Prítomní: podľa prezenčnej listiny – .............................
Podľa prezenčnej listiny, sumárneho súčtu podielov – výmery jednotlivých členov urbárskej
spoločnosti sa jedná o čiastkové zhromaždenie, nakoľko sa nezišla nadpolovičná väčšina
vlastníkov výmery pozemkov, taktiež SPF má vo svojom vlastníctve 1/3 lesa, jeho zástupca sa
zhromaždenia nezúčastnil.
Valné zhromaždenie Urbariátu Petrova Ves, Pozemkové spoločenstvo Petrova Ves 53
otvoril jeho predseda p. Pavel Hrubša. Privítal prítomných a oboznámil ich s programom
dnešného zhromaždenia. Nakoľko sa jedná o čiastkové zhromaždenie, po 30 dňoch bude zase
vyhlásené zhromaždenie. Ak sa nezíde nadpolovičná väčšina výmery vlastníkov pôdy, bude
sa konať mimoriadne valné zhromaždenie, kde bude schválená uzávierka za rok 2015.
Program:
l. Otvorenie valného zhromaždenia
2. Voľba volebnej komisie, mandátovej a návrhovej komisie
3. Voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice
4. Správa o činnosti výboru spoločenstva
5. Schválenie hospodárskeho výsledku a rozdelenie finančných prostriedkov získaných
v predchádzajúcich obdobiach
6. Diskusia
7.Ukončenie valného zhromaždenia
Program bol schválený všetkými prítomnými a zhromaždenie sa ním riadilo.
U z n e s e n i e č. 1/2016
Valné zhromaždenie Urbariátu Petrova Ves, Pozemkové spoločenstvo Petrova Ves 53
s ch v a ľ u j e
Program dnešného valného zhromaždenia
Za: všetci prítomní
Proti: 0
Zdržal sa: 0
2. Voľba volebnej komisie, mandátovej a návrhovej komisie
Za členov mandátovej komisie boli navrhnutí: 1. Pavel Hrubša
2. Marcel Polesňák
3. Štefan Beňa
Za členov návrhovej komisie boli navrhnutí : 1. Pavel Hrubša
2. Marcel Polesňák
3. Štefan Beňa
Prítomní jednohlasne schválili jednotlivé komisie.
U z n e s e n i e č. 2/2016
Valné zhromaždenie Urbárskej spoločnosti Petrova Ves, Urbariát Petrova Ves,
pozemkové spoločenstvo
volí

A. členov mandátovej a návrhovej komisie : 1. Pavel Hrubša
2. Marcel Polesňák
3. Štefan Beňa
Za: všetci prítomní

Proti: 0

Zdržal sa:

0

3. Voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice
Predseda Urbariátu Petrova Ves, pozemkové spoločenstvo Petrova Ves 53 navrhol za
zapisovateľa p. Máriu Pochylú. Za overovateľa zápisnice navrhol Ing. Milana Kumpana.
U z n e s e n i e č. 3/2016
Valné zhromaždenie Urbariátu Petrova Ves, Pozemkové spoločenstvo Petrova Ves 53
s ch v a ľ u j e
zapisovateľa : Mária Pochylá
overovateľ : Ing. Milan Kumpan
Za: všetci prítomní
Proti: 0
Zdržal sa: 0
4. Správa o činnosti výboru Urbariátu Petrova Ves, Pozemkové spoločenstvo Petrova Ves
53
Správu o činnosti výboru Urbariátu Petrova Ves, Pozemkové spoločenstvo Petrova Ves 53 predložil
predseda urbariátu pán Pavel Hrubša . Správu o činnosti dozornej rady predložil p. Marcel Polesňák.
Obsahuje informácie o ťažbe dreva. V našom lese bude ťažba až v roku 2018. Bola uskutočnená len
kalamitná ťažba suchého dreva v objeme 50,30 m3 dreva. Výbor na svojom zasadnutí 08.04.2016
schválil hospodársky výsledok za rok 2015 a odporučil ho na schválenie dozornej rade, ktorá ho
taktiež schválila. Správa bola predložená písomne a tvorí prílohu tejto zápisnice. Diskutovalo sa
o možnosti odpredaja svojho podielu tretej osobe. Vlastník urbárskeho lesa je povinný najprv svoj
podiel ponúknuť členom urbariátu, ďalej sa hovorilo o prenájme lesa poľovníckemu združeniu.
Výbor Urbariátu, pozemkové spoločenstvo sa v roku 2016 stretol 6x. Pre lepšiu komunikáciu
a transparentnosť bolo dohodnuté, že zasadnutia výboru sa budú súčasne konať spolu so zasadnutím
dozornej rady.

U z n e s e n i e č. 4/2016
Valné zhromaždenie Urbariát Petrova Ves, pozemkové spoločenstvo Petrova Ves 53
berie na vedomie
Správu o činnosti výboru Urbariát Petrova Ves, pozemkové spoločenstvo Petrova Ves
53 a dozornej rady za rok 2015 bez pripomienok.
Za: všetci prítomní
Proti: 0
Zdržal sa: 0
5. Schválenie hospodárskeho výsledku a rozdelenie finančných prostriedkov
získaných v predchádzajúcich obdobiach
Účtovnú závierku za rok 2015 spracovala firma Peel Data s.r.o. Gbely, ktorá zároveň
vypracovala daňové priznanie. Daňové priznanie bolo odovzdané na Daňový úrad Trnava
pobočka Skalica 30.03.2016. Výnosy boli celkom 1206.- €, náklady 316.- € pred zdanením je
výsledok hospodárenia 890.- €. Z tejto sumy je však potrebné uhradiť splatnú daň z príjmov
z bežnej činnosti, ktorá sa uhrádza v roku 2016. Predseda Urbariátu Petrova Ves, pozemkové
spoločenstvo Petrova Ves 53 navrhol, aby hospodársky výsledok zostal na účte, aby sa požil
na vykrytie nákladov na budúce obdobie.
U z n e s e n i e č.5/2016
Valné zhromaždenie Urbariát Petrova Ves, Pozemkové spoločenstvo Petrova Ves 53
s ch v a ľ u j e
hospodársky výsledok za rok 2015 pred zdanením zisk vo výške 890.- €.
Za: všetci prítomní Proti: 0 Zdržal sa: 0
Valné zhromaždenie Urbariát Petrova Ves, Pozemkové spoločenstvo Petrova Ves 53

s ch v a ľ u j e
ponechať hospodársky výsledok na účte na vykrytie nákladov na budúce obdobie.
Za: Prítomní/
Proti: 1 /Jozef Chňupka/ Zdržal sa: 1 /Pavel Okasa/

7. D i s k u s i a
V diskusii vystúpili:
p. Jozef Klena – či je les, kde sa konala ťažba, kto navrhol takú vysokú cenu 48.- € za m3
odpovedal predseda výboru p. hrubša – túto cenu navrhla spoločnosť Less & Co, s ktorou má
Urbariát uzatvorenú nájomnú zmluvu.
p. Klena - cena je veľmi vysoká, musíte si to tam narezať, zabezpečiť odvoz, záujemcu to
bude stáť veľmi veľa. Poznám spoločnosť, ktorá dovezie priamo domov až i narúbané drevo
a lacnejšie. Prečo si má človek platiť za svoje drevo?
p. Hrubša – v roku 2009 boli všetci prítomní za uzatvorenie nájomnej zmluvy so
spoločnosťou Less & Co. Zmluva vyprší v roku 2018, musíme ju do tohto termínu dodržať.
p. Klena – nikto by sa nemal platiť, kedysi sme išli do lesa s otcom a mali sme určené odtiaľto
potiaľ je naše a môžeme si to vyrúbať, nič sme neplatili.
p. Beňa – ak sa Vám zdá cena privysoká, kúpi to nečlen urbariátu, tie peniaze pôjdu do našej
pokladne. Les je náš, ale musí sa oň niekto starať.
p. Klena – les je prestárly, mal by byť už celý vyťažený, ryžujú z neho ľudia, ktorí tam nič
nemajú, kde sú tie peniaze
p. Kumpan – je tam cez 300 vlastníkov
p. Hrubša – môžeme peniaze rozdeliť, ale urbariát prestane fungovať,, lebo nebude na
poplatky,
p. Beňa – je to jednoduché, ak nemá spoločnosť finančné prostriedky, bude sa musieť urobiť
zbierka
p. Hrubša – Zákony sú tak nastavené, aby tieto malé lesné spoločnosti zanikli. Len licencia
stojí ročne 400.- €. Spoločnosť z vyťaženého dreva odvádza urbariátu 13,-€, k tomu 20% daň,
doprava, mzda tých robotníkov, ktorí ťažia.
p. Chňupka – 48 € za normálne drevo.
p. Polesňák je to suché, presušené drevo.
p. Chňupka – koľko nových stromčekov vysadili?
p. Hrubša – presne pred 5 rokmi som sa na to pýtal, štátne lesy majú vypracovaný plán, ako sa
vysádzajú nové stromy, Pozemkový úrad refunduje fin. prostriedky na vysadenie nových stromov,
v súčasnej dobe je všetko len z náletových krovín.
p. Chňupka – to tam nebude žiadne tvrdé drevo, v zákone je určite, že ak sa vyrúbe strom, musí na
niečo zasadiť. Budeme ešte 2 roky čakať, niekto príde a zoberie peniaze.
p. Hrubša – dohodnime sa na správcovi a môžeme si len spravovať sami od roku 2018. Teraz to robím
5 rokov zadarmo, ale stále počúvam to isté.
p. Chňupka – všetky dediny majú spoločenstvo
p. Hrubša – môžeš vystúpiť a urobiť si vlastné spoločenstvo.
p. Polesňák - doteraz sa ťažil len agát, čo je náletová drevina, nevysádza sa., nakoľko sa obnovuje
sám náletom. Oficiálna ťažba zatiaľ nie je plánovaná, až potom sa urobí výsadba nových stromov.
p. Hrubša – je to stále to isté, lesy nebudú vysádzať nové dreviny, je taký zákon.
p. Polesňák – na začiatok vypovieme zmluvu, budem si hospodáriť sami, ale náš urbár je tak malý, že
sa budeme musieť zlúčiť s niekým.
p. Chňupka – za pár rokov k tomu určite príde, že sa budeme skladať.
p. Hrubša – zaplatíš a tiež nebudeš mať z toho nič.
p. Chňupka – môžeš to predať členovi urbariátu, ak to člen nekúpi, po 30 dňoch to môže kúpiť niekto
cudzí.

p. Hrubša – celé to nie je komu predať tieto lesné pozemky, skúpi ich napr. p. Kmotrík alebo iné
väčšie spoločnosti.
p. Chňupka – bude tam len agát a špina
p. Polesňák – v rámci ťažobného plánu sa následne vysadia aj tie tvrdé dreviny , budeme mať z toho
len to, že urbárnici budú mať nárok na to drevo.
p. Rehák – mrzí ma, že my sme tu taký hromozvod, že štátne lesy takto hospodárili, stromy sú
sucháre, koná sa len náhradná ťažba. Lesný plán určuje, že len celoplošne vyťažené drevo, sa musí
zalesniť. Les nie je starý, do ťažobnej zrelosti chýba doba 30 rokov, aby bol lepší hospodársky
výsledok. Lesný plán je k nahliadnutiu u predsedu urbariátu. Poznám veľa firiem, nájdite lepšiu firmu,
ktorá zaplatí viac. Nie je to také jednoduché. Potom to môžeme zmeniť.

7. Ukončenie valného zhromaždenia
Po vyčerpaní všetkých bodov programu predseda Urbariátu Petrova Ves, Pozemkové
spoločenstvo Petrova Ves valné zhromaždenie ukončil.

V Petrovej Vsi 08. decembra 2016

Pavel Hrubša
predseda Urbariátu Petrova Ves, Pozemkové
spoločenstvo Petrova Ves 53

Zapísala: Mária Pochylá

Overovateľ: Milan Kumpan

