
Lesné pozemkové spoločenstvo Petija a spol. Orkucany, 083 01 Sabinov - Orkucany 

 

Zápisnica 

z Valného zhromaždenia (VZ) Lesnej pozemkovej spoločnosti (LPS) Petija a spol. Orkucany 

 

Dátum konania   : 15.03.2015 

Čas konania    : 14:00 hod. 

Miesto konania   : Kultúrny dom Orkucany – Sabinov 

Počet zúčastnených vlastníkov :  35 – 75,72 % - 963859,8772 m2 

1. Prezentácia  

2. Otvorenie zhromaždenia  

Valného zhromaždenia LPS zahájil a viedol podpredseda  Ing. Július Pavlovský. Valné zhromaždenie 

bolo zvolené v súlade so Zákonom č. 97/2013 ako aj v súlade s platnými stanovami spoločnosti LPS 

Petija a spol. Orkucany.  

3. Voľby komisií  

A. Mandátna komisia: Huk Miloslav , Palenčár Milan, Kišš Jozef  

  Za: 94,63 %  Zdržal sa: 5,37 %  Proti: 0 % 

B. Návrhová: Pavol Franko, Huk Miloslav, Kuižová Alžbeta 

 Za: 94,12 %  Zdržal sa: 5,88 % Proti: 0 % 

C. Volebná: Emil Matija, Rastislav Petija, Rastislav Matija 

 Za: 91,20 %  Zdržal sa: 8,80 % Proti: 0 % 

D. Zapisovatelia: Petija Peter, Ján Maťaš 

 Za: 96,64 %  Zdržal sa: 3,36 % Proti: 0 % 

E. Overovatelia zápisnice: Mikula Vincent, Matija Milan 

 Za: 88,90 %  Zdržal sa: 11,10 %  Proti: 0 % 
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4. Správa mandátovej komisie  

Miloslav Huk predseda mandátovej komisie predniesol správu mandátovej komisie s nasledovným 

výsledkom:  

Prítomní vlastníci 35, čo je 75,72 % - ná účasť – zhromaždenie je uznášania schopné. (viď príloha 1 

Správa mandátovej komisie.) 

5. Schválenie programu 

Pripomienky k programu:  

Ing. Július Pavlovský – predsedajúci VZ predniesol úpravu pôvodného programu VZ z dôvodu vzdania 

sa funkcie predsedu DR ako aj člena dozornej rady pána Franka zo zdravotných dôvodov. 

Kišš Jozef: Doplnenie programu o:  

1.odpredaj palivového dreva pre vlastníkov v roku 2014 

2. podanie správy o štátnej kontrole v lese okresného úradu - pozemkového a lesného odboru  

Ing. Július Pavlovský – predsedajúci VZ tento bod presunul do Diskusie 

Ing. Július Pavlovský – predsedajúci VZ prečítal a dal hlasovať na schválenie nasledujúci pozmenený 

program VZ: 

1.Prezentácia – M. Huk 

2.Otvorenie zhromaždenia – J. Pavlovský 

3.Voľba: 

a. Zapisovateľa zápisnice 

b .Overovateľov zápisnice 

c. Mandátovej komisie 

d. Návrhovej komisie 

e. Volebná komisia 

4.Správa mandátovej komisie – M. Huk 

5.Schválenie programu VZ – LPS – J. Pavlovský 

6.Kontrola uznesení z predošlých VZ-LPS – J. Pavlovský 

7.Správa finančného hospodára, rozpočet na rok 2015 – p. Hambaleková 

8.Plán činnosti na rok 2015 – OLH p. Palenčár 

9. a. Voľba – kooptácia 1. Člena do výboru LPS verejným hlasovaním + 1. člen do DR LPS 

 b. Voľba náhradníkov do DR a výboru LPS 

10.Správa volebnej komisie – predseda volebnej komisie 

11.Návrh na Uznesenie VZ – Miroslav Petija 

12.Diskusia – rôzne 

 a. Odpredaj palivového dreva pre vlastníkov v roku 2014 

 b. Podanie správy o štátnej kontrole v lese okresného úradu – pozemkového a lesného odboru 

13.Prestávka 

14.Schválenie uznesenia zo zhromaždenia 

15.Ukončenie zhromaždenia 
Za: 100 %  Zdržal sa: 0 %  Proti: 0 % 
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6. Kontrola uznesení z predošlých VALNÝCH ZHROMAŽDENÍ za rok 2014 

Podpredseda spoločnosti Ing. Pavlovský Július oznámil VZ informácie o transformácii 

spoločenstva na právnu subjektivitu a o zápise do registra pozemkových spoločenstiev. Vyjadril svoju 

chybu z VZ konaného dňa 23.02.2014 na ktorom neboli presunuté body z Uznesenia VZ z 19.01.2014 do 

Uznesenia VZ z 23.02.2014. Z tohto dôvodu dal hlasovať o spätnom prijatí dodatku k Uzneseniu VZ 

z 23.02.2014. 

Na hlasovanie o prijatí dodatku zareagoval p. Kišš Jozef, ktorý informoval, že retroaktívne 

nemožno prijať dodatok a že VZ nemôže spätne prijímať žiadne rozhodnutia. 

Podpredseda spoločnosti Ing. Pavlovský Július na návrh VZ vypustil tento bod, ale pre plnenie 

úloh, ktoré vyplývali z predošlých uznesení pristúpil ku kontrole všetkých Uznesení VZ v roku 2014 a to 

z 19.01.2014, 23.02.2014, 28.12.2014. Informoval taktiež o 18-stich zasadnutiach výboru. (viď príloha 2 

Kontrola uznesení z predošlých VALNÝCH ZHROMAŽDENÍ za rok 2014.) 

Po kontrole plnenia všetkých Uznesení VZ z roku 2014 podal správu o súdnom konaní s LD 

HRUN Bodovce. (viď príloha 2 Kontrola uznesení z predošlých VALNÝCH ZHROMAŽDENÍ za rok 

2014.)  

Záverom správy poďakoval všetkým zúčastneným na prácach LPS, výboru, DR, ekonomickej 

hospodárke, OLH a bývalým predsedom lesnej spoločnosti Ing. Vincentovi Mikulovi, Ing. Milanovi 

Matijovi a p. Jozefovi Kiššovi za pomoc pri činnosti spoločnosti.  

7. Správa finančného hospodára, rozpočet na rok 2015 (viď príloha 3) 

Pani Hambaleková informovala zúčastnených o hospodárení za rok 2014, čo si mohli všetci vlastníci 

preštudovať doma z priložených dokumentov ku pozvánkam a vyzvala na otázky zúčastnených na 

finančnú správu. Na otázku nikto nezareagoval. 

Upovedomila zúčastnených, že ešte stále nemá čísla účtov všetkých vlastníkov na ktoré má uhrádzať 

práce za brigády a dividendy. Informovala tiež o pohľadávke zo strany p. Majerníka a že v najbližšej 

dobe bude táto čiastka uhradená a o vrátení peňazí 6eur/1m3 zo zálohy 20eur/1m3 za palivové drevo pre 

vlastníkov v roku 2014.  

Prednesené návrhy finančnej hospodárky: 

- brigádnické práce v lese LPS zabezpečiť prostredníctvom externej skupiny, ktorá za vykonanú prácu 

vyfakturuje spoločnosti sumu za odvedenú prácu. 

- úhrada dane za jedno motorové vozidlo vo spoločnosti, ktoré bude účtované  

Záverom správy poďakovala bývalému predsedovi p. Kiššovi a podpredsedovi p. Pavlovskému. 
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8. Plán činnosti na rok 2015 (viď príloha 4) 

OLH informoval, že ani jeho neobišla pokuta za prekročenú ťažbu 40 eur, ospravedlnil sa za to 

a vysvetlil, že táto skutočnosť vyšla z nesprávneho kubíkovania brezy výborom a taktiež z nedôsledného 

prebratia agendy po bývalom OLH p. Malíkovi. 

Ako ďalšie predniesol a vysvetlil plán na rok 2015, ktorý činní 500 m3 drevnej hmoty na rok 2015, 

pričom sa ťažba bude realizovať na štyroch porastoch, dva  na približovanie k hornej skládke a dva na 

približovanie k dolnej skládke v lese, aby sa nezopakovala situácia z tohto roka. (viď príloha 4 Plán 

činnosti na rok 2015) 

Prednesené návrhy OLH: 

- Zapísanie do zápisnice napr. výška ťažby za 10 rokov, kubíkovanie dreva a ostatné veci, ktoré je 

potrebné prebrať na výboroch LPS. 

OLH navrhol potrebu dokončenia čistenia lesa a čím skôr začať s uhladzovaním haluziny po 

minuloročnej ťažbe.  

Na záver poďakoval za dobre vykonanú prácu v LPS.   

9. a. Voľba – kooptácia 1. člena do výboru LPS verejným hlasovaním a 1. člena do DR LPS 

Ing. Július Pavlovský podpredseda LPS predniesol návrh kooptácie jedného člena do výboru LPS 

z dôvodu, že pán Jozef Kišš sa vzdal funkcie predsedu LPS a člena výboru z dôvodu prevedenia svojho 

vlastníckeho podielu na svojho syna. Podotkol, že je nepísaným pravidlom, že náhradníkom by mal byť 

niekto z rovnakého LV ako bol pán Kišš čiže 185/4. Vzhľadom k tomu, že Ing. Mikula Vincent je 

z rovnakého LV 185/4 a ponúkol sa, že prejde všetkých vlastníkov z ich LV a v prípade, že nikto nebude 

mať záujem bude kandidovať. Preto výbor LPS navrhol Ing. Vincenta Mikulu na kooptáciu do výboru 

LPS.  

Následne Ing. Július Pavlovský ešte vyzval, či má ešte niekto iný záujem stať sa členom výboru 

LPS nech sa prihlási. Nikto z prítomných sa neprihlásil, preto dal hlasovať o schválení kooptácie Ing. 

Vincenta Mikulu do výboru pozemkového spoločenstva Petija a spol Orkucany. 

Za: 87,79 %  Zdržal sa: 12,21 %  Proti: 0 % 

Ing. Július Pavlovský informoval, že Ing. Vincent Mikula bol kooptovaný do výboru LPS Petija 

a spol. Orkucany a  schválený Valným zhromaždením. 
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Ing. Július Pavlovský podpredseda LPS predniesol návrh kooptácie jedného člena do DR LPS 

z dôvodu, že predseda DR p. Pavol Franko sa vzdal funkcie predsedu DR a člena DR zo zdravotných 

dôvodov. Informoval, že výbor navrhol p. Petra Petiju a následne vyzval, či má ešte niekto iný záujem 

stať sa členom DR LPS nech sa prihlási. Nikto z prítomných sa neprihlásil, preto dal hlasovať o schválení 

kooptácie p. Petra Petiju do DR pozemkového spoločenstva Petija a spol Orkucany. 

Za: 96,64 %  Zdržal sa: 3,36 %  Proti: 0 % 

Ing. Július Pavlovský informoval, že p. Peter Petija bol kooptovaný do DR LPS Petija a spol. 

Orkucany a  schválený Valným zhromaždením. 

9. b. Voľba náhradníkov do DR a výboru LPS 

Ing. Július Pavlovský podpredseda LPS informoval o vzniknutej situácii odstupovania členov 

výboru a DR LPS. Preto výbor pristúpil k voľbe náhradníkov do výboru a DR LPS v prípade, ak niektorý 

z členov z dôvodov, ktoré mu nebudú dovoľovať vykonávať činnosť v LPS Petija a spol. Orkucany.  

Následne vyzval Ing. Milana Matiju, či príjme kandidatúru na náhradníka do výboru LPS Petija 

a spol. Orkucany.  

Ing. Milan Matija prijal kandidatúru. 

Ing. Július Pavlovský podpredseda LPS navrhol ako náhradníka do výboru LPS Ing. Milana 

Matiju a následne vyzval, či má ešte niekto iný záujem stať sa náhradníkom výboru LPS nech sa prihlási. 

Nikto z prítomných sa neprihlásil, preto dal hlasovať o schválení Ing. Milana Matiju za náhradníka do 

výboru pozemkového spoločenstva Petija a spol Orkucany. 

Za: 91,79 %  Zdržal sa: 8,21 %  Proti: 0 % 

Ing. Július Pavlovský informoval, že Ing. Milan Matija bol schválený za náhradníka do výboru 

LPS Petija a spol. Orkucany Valným zhromaždením. 

Ing. Július Pavlovský podpredseda LPS vyzval, či má niekto záujem stať sa náhradníkom do DR 

LPS nech sa prihlási. 

p. Milan Petija zareagoval, či voľba náhradníkov výboru a DR LPS nieje v rozpore so stanovami 

LPS Petija a spol. Orkucany. 

Ing. Július Pavlovský informoval, že stanovy LPS o náhradníkoch do výboru a DR LPS 

nehovoria. 

p. Milan Petija navrhol najprv úpravu stanov a zapracovanie do nich bod o voľbe náhradníkov do 

výboru a DR LPS. 
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Ing. Mikula Vincent informoval, že návrhová komisia nech si pripraví dodatok stanov na 

schválenie do Uznesenia so zapracovaným bodom o voľbe náhradníkov do výboru a DR LPS. Navrhol 

taktiež nech sa pokračuje v ďalšom bode programu a po schválení dodatku sa hlasovanie náhradníkov 

bude akceptovať. 

10.Správa volebnej komisie 

 Ing. Július Pavlovský vyzval predsedu volebnej komisie p. Rastislava Matiju, aby predniesol 

správu volebnej komisie. 

 p. Rastislav Matija predniesol správu volebnej komisie. (viď príloha 5 Správa volebnej komisie) 

11.Návrh na Uznesenie VZ 

Ing. Július Pavlovský vyzval p. Miroslava Petiju, aby predniesol návrh výboru LPS na schválenie 

do Uznesenia VZ 15.marca 2015. 

p. Miroslava Petiju predniesol návrh výboru LPS na schválenie do Uznesenia VZ 15.marca 2015 

(viď príloha 6 Návrh výboru LPS na schválenie do Uznesenia VZ 15.marca 2015) v nasledujúcom znení: 

1. V prípade ak dôjde k potrebe čistenia lesa a realizáciu väčších brigád výbor LPS výberovým 

konaním zrealizovaným počas roka zabezpečí spoločnosť, ktorej sa za realizáciu prác vystaví 

jednotná faktúra. 

Ing. Július Pavlovský dal hlasovať o schválení daného návrhu výboru do Uznesenia VZ 

pozemkového spoločenstva Petija a spol Orkucany. 

Za: 96,59 %  Zdržal sa: 3,41 %  Proti: 0 % 

2. Predaj palivového dreva pre vlastníkov LPS „Petija a spol. Orkucany“ na rok 2015 formou 

dividend za 1 EURO / 1m3. Platí sa iba za odvoz dreva z lesa na vlastné náklady. Prideľovanie 

palivového dreva bude podľa výmery na LV (liste vlastníctva) pre vlastníkov lesa LPS. Pre jeden 

LV pripadá spolu 10m3 palivového dreva okrem spoločných LV t.j. LV 248 a LV 483. Ak 

niektorý vlastník chce kúpiť drevo za zľavnenú cenu za celý podiel z LV, musí mať písomný 

súhlas ostatných členov z príslušného LV. Za vzájomné vyrovnanie medzi vlastníkmi LPS 

nezodpovedá, ale odporúča predajnú cenu medzi vlastníkmi v rámci LV za ťažbu a priblíženie 

cca 13 eur / m3 pre vlastníka, ktorý palivové drevo nezobral, ale dal písomný súhlas inému 

vlastníkovi a ten sa s ním finančne vyrovnal. Ak písomný súhlas od ostatných členov z LV nemá, 

dostane za zľavnenú cenu iba svoj podiel z LV. 

Ing. Július Pavlovský sa opýtal prítomných, či porozumeli danému návrhu a vysvetlil celú 

stratégiu návrhu. 
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Ing. Július Pavlovský dal hlasovať o schválení daného návrhu výboru do Uznesenia VZ 

pozemkového spoločenstva Petija a spol Orkucany. 

Za: 89,84 %  Zdržal sa: 1,95 %  Proti: 8,21 % 

p. Milan Petija pripomienkoval, že dané návrhy mali byť prečítané až počas diskusie alebo po 

diskusii. 

Ing. Vincent Mikula obhajoval daný návrh s pripomienkou, že daný návrh je zaužívaný 20 rokov 

a že je najspravodlivejší a dal za pravdu p. Milanovi Petijovi, že dané návrhy mali byť v rámci diskusie 

a navrhol prečítať celé uznesenie, diskutovať o ňom a následne ho to dať schváliť. 

Na návrh Ing. Vincenta Mikulu p. Miroslav Petija prečítal posledné tri body z návrh výboru LPS 

na schválenie do Uznesenia VZ 15.marca 2015 (viď príloha 6 Návrh výboru LPS na schválenie do 

Uznesenia VZ 15.marca 2015). 

12. Diskusia 

a. Odpredaj palivového dreva pre vlastníkov v roku 2014 

p. Kišš Jozef – povedal, že podľa schválených uznesení z predošlých bodov je tento bod neaktuálny 

b. Podanie správy o štátnej kontrole v lese okresného úradu – pozemkového a lesného odboru 

p. Kišš Jozef – vyjadril nespokojnosť s poskladaním sa všetkých vlastníkov na pokutu 350 eur, 

informoval z finančnej správy z 9.3.2013 o rozdieloch medzi vyťaženým drevom a odpredaným drevom 

o 170 m3 kubíkovaných breza ako buk. Navrhol do budúcna, aby ťažobná skupina po ťažbe mala 

označené kmene a kontrolovať koľko sa predalo a koľko sa vyťažilo a aby nedochádzalo 

k nezrovnalostiam v dokumentoch, ktoré sa posielajú na pozemkový a lesný odbor. Taktiež informoval 

o nezaplatení pokuty ťažobnej skupiny a že je potrebné, aby ju výbor vymáhal.  

p. Matija Milan – hovoril, že ako bývalý predseda neexistuje, aby daný rozdiel predstavoval 170 m3 

p. Mikula Vincent – navrhol pracovnú skupinu v zložení Jozef Kišš, Ing. Milan Matija, aby ohľadom 

daného problému ťažby za rok 2012 vypracovali správu do najbližšieho VZ. 

p. Petija Milan – hovoril o neprekročení ťažby za 10 ročné plánované obdobie. 

OLH Palenčár Vincent – problém nastal, že výbor za rok 2012 dal správu o vyťažení až v priebehu 

marca, ale OLH musel podať výkaz na úrad do konca januára. Informoval, že sme neprekročili ťažbu za 

10 ročné plánované obdobie, ale prekročili sme ťažbu na danom poraste nad povolených 15 %. Navrhol 

realizovať Valné zhromaždenie do konca Januára. 
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p. Matija Vincent – ohľadom pokuty ťažobnej skupine Novický, ktorý za ním bol dvakrát a informoval 

ho, že dostal celú sumu za ťažbu a nemal odpočítanú pokutu. 

p. Kišš Jozef – informoval o platnosti uznesenie výboru o pokute a že keď nebude pokuta uhradená bude 

sa vymáhať. 

p. Vincent Mikula – hovoril o veľkých rozdieloch medzi súčasnou finančnou správou a správou 

z 28.12.2014 a nespokojnosťou, že sa p. Jozef Kišš vzdal funkcie predsedu LPS a člena výboru. 

p. Milan Petija – mrzí ho úcta k stanovám a, že neakceptuje anarchiu, ktorá vládne v spoločnosti. 

Vyjadril sa aj k súdnemu konaniu a nespokojnosti s mimosúdnym vyrovnaním a nutnosti právne 

dotiahnuť danú vec.  

p. Pavlovský Július – zareagoval na vyjadrenie p. Milana Petiju sklamaním z toho, čo všetko si o tom 

myslí a že mu je ľúto, že si to myslí. Dané problémy k stanovám ohľadom náhradníkov do výboru a DR 

boli zle pripravené, ale anarchia je keď člen výboru alebo dozornej rady si z dňa na deň povie, že končí 

a už viac nepríde. A k problému súdneho konania informoval, že keby výbor pri prvých dvoch 

stretnutiach mal so sebou právneho zástupcu nebola by diskusia ohľadom premlčacej lehoty a dávno by to 

bolo vyriešené a je smutné keď si niekto myslí, že sa nesnažíme. 

p. Mikula Vincent – informoval, že bol za všetkými z ich čiastky okrem ľudí z Humenného a že cíti 

zodpovednosť za p.Kišša a že sa na výborovej schôdzi dohodli kým mu to zdravie dovolí tak bude 

kandidovať do výboru. Pochválil zato, čo výbor urobil počas tohto roka a predošlého, ale že pán Kišš 

nemal takýmto spôsobom z výboru odísť. 

p. Matija Milan – vyjadril sa o potrebe pomoci výboru s funkčnosťou spoločnosti, ale netreba sa takto 

zle vyjadrovať o výbore skôr mu je potrebné pomôcť. 

p. Petija Milan – vyjadril svoje rozčarovanie nad tým, že každý chce len peniaze. 

p. Miloslav Huk – reagoval, že je spolu s podpredsedov vo výbore už druhý rok a za prácu, ktorú robíme 

pre výbor sme zatiaľ nedostali ani cent a robíme všetko dobrovoľne a nikto nechce ísť do výboru. 

Navrhol doplnenie stanov o bod ohľadom doplnenia náhradníkov DR a výboru. 

p. Matija Vincent -  vyjadril sa na tému doplnenia stanov o náhradníkov DR a výboru a taktiež, že na 

chybu ktorá sa stala nikto nemyslel až kým nenastala a potrebe zapracovania ju do stanov. 

p. Marczel – opýtal sa na otázku poľovného revíru a ako to vyzerá so zmluvou. 

p. Pavlovský Július – informoval, že podpisy ohľadom poľovného revíra sú už zrealizované, ale pre 

neprítomnosť splnomocneného p. Pagurka nebolo ešte realizované stretnutie s poľovným združením. 
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p. Matija Rastislav – upozornil na potrebu vytvorenia tlačiva na ktorom budú podpísaný splnomocnený 

za jednotlivé LV. 

p. Huk Miloslav – vyzval na vyjadrenie sa VZ ku kúpe motorového vozidla 

p. Mikula Vincent – proti návrhu kúpy auta a navrhol, že jeden z LV, aby využil svoje auto formou 

kolovania v rámci LV. 

p. Franko Pavol – auto sa bude využívať len pri kubíkovaní v lese, pretože na brigády budeme mať 

skupinu takže nieje potreba kúpy auta. 

p. Petija Milan – vyjadril sa vyjadril k potrebe spoločnosti 1eura za 1 m3 od vlastníkov. 

p. Pavlovský Július – informoval, že je to symbolická suma len z dôvodu, že je potrebné zaúčtovanie do 

spoločnosti, aby to bolo legálne.  

p. Hambáleková Renáta – zareagovala prečo je cena 1eura za 1 m3, aby to bolo zaevidované, zúčtované 

a aby sa nám ponížili dane. 

p. Rastislav Matija – vyjadril sa ku kúpe auta, že to je všetko z dôvodu zlej cesty a ak to nieje územie 

katastra obce Bodovce, aké je možné riešenie úpravy cesty. 

p. Pavlovský Július – informoval, o možnosti úpravy cesty, ale len v tom prípade ak by obecný úrad 

zvolal všetky spoločnosti, ktoré tam sú a tie by súhlasili s úpravou cesty a taktiež štátne lesy.  

p. Mikula Vincent – jednoznačne trval na tom, aby starostu obce Bodovce každý rok vyzvali listom 

k úprave cesty. 

p. Pavlovský Július – navrhol, že ak sa schváli skupina, ktorá bude čistiť konarinu po ťažbe auto do 

spoločnosti nieje až tak potrebné, ale dobre by bolo ako navrhovala finančná hospodárka mať na jednom 

aute zaplatenú cestnú dať, ktoré by sme moli zúčtovať.  

p. Hambáleková Renáta – zareagovala v prípade ak chceme účtovať cestovné nebude porušovať zákon. 

p. Mikula Vincent – navrhol mať za každý LV mať jedného zodpovedného a aby každý z vlastníkov 

vedel, kto je jeho zodpovedný na LV. 

p. Matija Vincent -  informoval, že mi daný zoznam zodpovedných za jednotlivé čiastky máme 

a vymenoval zodpovedných za jednotlivé čiastky.  

p. Matija Rastislav – upozornil na to, že v stanovách ani v zmluve niesú zakomponované čiastky, ale 

jednotlivý vlastníci a keď chceme vystupovať podľa čiastok musíme to doplniť.  
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p. Mikula Vincent – navrhol zakomponovať to do domáceho poriadku a nie do stanov z dôvodu, že 

stanovy je potrebné každú zmenu evidovať na pozemkovom a lesnom úrade. 

p. Kišš Jozef – informoval o rozdelení podielu na vlastníka a nie na čiastky a z každého vlastníka sa 

platia odvody podľa veľkosti. 

p. Mikula Vincent – navrhol mať jedného zodpovedného za LV, ktorý preberie peniaze za LV a ten 

podiely rozdelí.  

p. Pavlovský Július – informoval o tom, že daný model spomínaný p. Mikulom momentálne funguje, len 

je na zodpovednosti, že sa peniaze k vlastníkovi dostanú.  

p. Matija Milan – informoval, že boli situácie keď vznikla situácia, keď daný zodpovedný za LV 

nevyplatil podiely a on to ako predseda musel potom riešiť. 

p. Petija Peter – navrhol, aby každý vlastník dal číslo účtu hospodárke a peniaze by sa mu tam posielali. 

p. Huk Miloslav – prečítal návrh rozdelenia zisku pre vlastníkov navrhovaný výborom 

p. Mikula Vincent – nesúhlasil a navrhol nechať 500 eur v pokladni na zaplatenie daní a zvyšok rozdeliť 

OLH Palenčár Vincent – informoval o potrebe nechania rezervy na účte a plánovania podľa rozpočtu na 

rok 2015, ktorý bol priložený ako dodatok ku každej pozvánke na VZ 

p. Petija Milan – navrhol nájsť nejakú strednú cestu pre rozdelenie dividend. 

p. Matija Milan – navrhol schváliť aj odmenu pre výbor za svoju činnosť. 

p. Pavlovský Július – informoval o tom, že odmenou výboru a DR za prácu je zahrnuté vo výdavkoch na 

telefonovanie. 

13.Prestávka 

Július Pavlovský vyhlásil krátku 10 – 15 minútovú prestávku počas ktorej sa zíde nový výbor a zvolí si 

nového predsedu. 

p. Pavlovský Július – zahájil pokračovanie Valného zhromaždenia a dal hlasovať o rozdelení zisku 

nasledovne: 

Hospodársky výsledok za rok 2014, rozdeliť zisk pre jednotlivých vlastníkov podľa návrhu výboru LPS 

Uznesenie č.12/2014 za 10000 m2 (1ha) dostane vlastník 10.- EUR v hrubom. 

Za: 96,07 %  Zdržal sa: 0,52 %  Proti: 3,41 % 
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p. Pavlovský Július – prečítal návrh výboru do uznesenia : 

Predaj úžitkového dreva pre vlastníkov LPS „Petija a spol. Orkucany“ na rok 2015 za cenu 10% nižšiu 

oproti cene trhovej. Prideľovanie úžitkového dreva bude podľa výmery na LV (liste vlastníctva) pre 

vlastníkov lesa LPS. Pre jeden LV pripadá spolu 5m3 úžitkového dreva okrem spoločných LV t.j. LV 

248 a LV 483. Ak niektorý vlastník chce kúpiť drevo za zľavnenú cenu za celý podiel z LV, musí mať 

písomný súhlas ostatných členov z príslušného LV. Za vzájomné vyrovnanie medzi vlastníkmi LPS ne-

zodpovedá. Ak písomný súhlas od ostatných členov z LV nemá, dostane za zľavnenú cenu iba svoj po-

diel z LV. 

Za: 99,48 %  Zdržal sa: 0,52 %  Proti: 0 % 

p. Doležalová Anna – sa dopytovala ako sa bude kontrolovať právoplatnosť podpisu 

p. Kišš Jozef – navrhol ku tlačivu s podpisom na preberanie podielu uviesť telefonický kontakt a ten kto 

bude vydávať drevo overí pravosť podpisu zavolaním vlastníkov, ktorý súhlas dal. 

p. Mikula Vincent – navrhol vytvorenia vlastného vnútorného poriadku z dôvodu implementovania ná-

hradníkov DR a výboru LPS. 

p. Pavlovský Július – dal hlasovať o vytvorení vlastného vnútorného poriadku. 

Za: 99,48 %  Zdržal sa: 0,52 %  Proti: 0 % 

p. Pavlovský Július – pristúpil k prvému bodu vlastného vnútorného poriadku a dal hlasovať 

o náhradníkovi do výboru LPS a to rovnako ako v bode 9.b, kde bol schválený Ing. Milan Matija za 

náhradníka do výboru LPS.  

p. Pavlovský Július – pristúpil k hlasovaniu o náhradníkovi do DR LPS kde navrhovaný výborom ako 

náhradník za člena DR bol p. Rastislav Petija. Vyzval, aby sa prihlásil niekto iný kto má záujem. Nik iný 

sa neprihlásil, preto dal hlasovať o schválení:  

Za: 95,08 %  Zdržal sa: 4,92 %  Proti: 0 % 

  

14. Schválenie uznesenia zo zhromaždenia 

p. Huk Miloslav – prečítal uznesenie (viď príloha 7 Uznesenie VZ) 

p. Huk Miloslav – dal hlasovať o prečítanom Uznesení z VZ  

Za: 99,48 %  Zdržal sa: 0,52 %  Proti: 0 % 

15. Ukončenie zhromaždenia 

p. Pavlovský Július  – zúčastneným poďakoval za prítomnosť  

– o 18:00 hod ukončil VZ 
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