
                        Zápisnica z výročnej členskej schôdze 

 podielnikov  Pozemkového spoločenstva urbarialistov obce Lechnica  

                             konanej dňa 26 .7.2015                                     

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny /  t.j.268 podielov  čo predstavuje      

                     53,60% z 500 podielov / 

 

Program: 1.Prezentácia 

                    2. Otvorenie a schválenie rokovacieho programu 

                    3. Voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice 

                    4. Správa o činnosti PSU za rok 2014 

                    5.Kontrola plnenia uznesení  

                    6. Návrh na odsúhlasenie  nájomných zmlúv 

                    7. Schválenie ročnej závierky a schválenie  HV za rok 2014 

                    8. Schválenie  právomoci výboru PSU pri obhospodarovaní lesov 

                    9. Voľba predsedu  a výboru PSU 

                  10. Rôzne 

                  11. Diskusia 

                  12. Záver 

 

1. Prezentácia - bolo konštatované, že výročná členská schôdza je uznašaniaschopná  

2. Výročnú členskú schôdzu otvoril a  viedol predseda spoločenstva p. Ján Navalaný, ktorý 
privítal všetkých prítomných, prečítal program rokovania, vyzval prítomných na doplnenie 
programu v prípade potreby a nakoľko neboli zo strany prítomných žiadne návrhy na doplnenie 
programu dal ho verejne schváliť. 

                                                                 U1/2015    

                                                                 schválené  :Za:  všetci /268 podielov/ 

                                                                                            Proti: 0 

3. Zhromaždenie pokračovalo voľbou overovateľa a poverením zapisovateľa  zápisnice. Boli 
navrhnutí a schválení títo členovia: 

Overovateľ:  Jozef Musala 



Zapisovateľka: Mária Ovšonková 

                                                                 U2/2015  

                                                                 schválené: Za: všetci / 268 podielov/ 

                                                                                    Proti: 0  

4. Správu o činnosti PSU za rok 2014 predniesol OLH Ján Glevaňák, ktorý prítomných 
oboznámil s výsledkami prác v lese v roku 2014 a predložil plán ťažby, čistenie lesa ako aj 
pestovné činnosti  na rok 2015. Správa je priložená k zápisnici. 

                                                                  U3/2015  

                                                                  PSU berie na vedomie:  Za  všetci /268 podielov/ 

                                                                                                             Proti: 0 

5. Predseda PSU Ján Navalaný predniesol správu o kontrole uznesení a ich plnenie. PSU predložil 
smernicu č.1, v ktorej sú spracované postupy a podmienky pri hospodárení v lese a povinnosti 
a práva podielnikov a vedenia PSU. P. Musala vystúpil s návrhom, aby v smernici boli uvedené 
len maximálne ceny za jednotlivé služby . Zdôvodnil to tým, aby sa mohli akceptovať ponuky 
s nižšími cenami za služby. P. Grivalský informoval prítomných, že nižšie cenové ponuky budú 
akceptované a táto smernica rieši odmeňovanie za jednotlivé služby  a rozsah jednotlivých 
služieb je určený  podľa náročnosti ako je  vzdialenosť, dostupnosť, terén, množstvo. 

                                                                     U4/2015 

                                                                      Schválené:  Za:  21 / 250 podielov/ 

                                                                                          Proti: 2 /18 podielov/ 

6. Predseda PSU informoval prítomných  o nájomných zmluvách, ktoré sú priebežne zasielané 
súkromným vlastníkom lesov.  K nájomným zmluvám  neboli vznesené žiadne pripomienky. 

                                                                     U5/2015 

                                                                     Schválené: Za: všetci /268 podielov/ 

                                                                                          Proti: 0 

7. Správu o finančnom hospodárení PSU obce Lechnica za rok 2014 predniesla p. Furcoňová. 
Správa je prílohou zápisnice. Prítomní zobrali správu na vedomie a bolo odsúhlasené vyplatenie 
podielu  z  výsledku hospodárenia podľa veľkosti vlastníckeho podielu 

                                                                      U6/2015 

                                                                       Schválené: Za:  všetci  / 268 podielov/ 

                                                                                           Proti: 0                                                                                                                                                                                          

8. Na návrh výboru bola prednesená požiadavka na  schválenie , aby vykonané práce  boli 
prevzaté až po kontrole povereného člena výboru. Doporučené bolo , aby predseda spoločenstva 
v spolupráci s OLH mal pod kontrolou  rozsah vykonaných prác a dozorná rada priebežne 
skontrolovala  činnosť  a hospodárenie. 

                                                                       U7/2015 



                                                                       Schválené Za: všetci  /268 podielov/ 

                                                                                          Proti: 0 

9.Na návrh výboru a predsedu PSU bol prítomným prednesený návrh  kandidáta  na  predsedu 
PSU, doplnenie kandidátov  do výboru a dozornej rady. Boli navrhnutí : 

Výbor PSU: 

1. Ján Birošík, ktorý  funkciu predsedu PSU prijal a bol jednomyseľne schválený 

                                                                                      Za: 268 podielov z 268 podielov 

2. Pavol Žemba, ktorý funkciu člena výboru prijal a bol jednomyseľne schválený 

                                                                                       Za: 268 podielov z 268 podielov  

3. František Hamraček, ktorý funkciu člena výboru prijal a bol jednomyseľne schválený 

                                                                                       Za :268 podielov z 268 podielov    

4. Pavol Želonka, ktorý funkciu člena výboru prijal  a bol jednomyseľne schválený 

                                                                                       Za:  268 podielov z 268 podielov                

5. Jozef Grivalský, ktorý funkciu člena výboru prijal a bol jednomyseľne schválený 

                                                                                        Za: 268 podielov z 268 podielov  

6. Ján Navalaný, ktorý funkciu člena výboru prijal a bol schválený v  počte  podielov 

                                                                                         Za :164 podielov z 268 podielov          

Dozorná rada PSU: 

1. Ján Grich, ktorý funkciu prijal a bol jednomyseľne schválený 

                                                                                          Za: 268 podielov z 268 podielov 

2. Milan Grivalský, ktorý funkciu prijal a bol jednomyseľne schválený 

                                                                                         Za:268 podielov z 268 podielov  

3. Ján Roldžák, ktorý funkciu prijal a bol jednomyseľne schválený 

                                                                                         Za: 268 podielov z 268 podielov      

Ako doplňujúci člen výboru bol navrhnutý: 

1. Vladimír Hadidom, ktorý funkciu prijal a bol jednomyseľne schválený 

                                                                                           Za :268 podielov z 268 podielov 

Ako doplňujúci člen dozornej rady bol navrhnutý: 

1. Štefan Oravec- nebol prítomný -nehlasovalo sa 

2. Anna Glejdurová, ktorá funkciu prijala a bola jednomyseľne  schválená 



                                                                                           Za : 268 podielov z 268 podielov 

Novozvolený predseda zabezpeči  návrh  na zápis zmeny údajov do registra PSU Lechnica na 
základe výsledku volieb. 

                                                                                             U/8/2015 

9. Rôzne- Jozef Musala vystúpil s pripomienkou  k návrhu členov  v dozornej rade, ktorí nie sú 
podielníkmi . Výbor sa bude touto otázkou zaoberať na najbližšej schôdzi, nakoľko navrhnutí 
členovia majú súkromné lesy v PSU a  pracovali vo výbore aj predošle obdobie.  Zápisnica  bude 
vyvesená na obecnej tabuli a na web stránke obce so súhlasom starostu obce.  

10 Diskusia - Novozvolený predseda p. Ján Birošik  poďakoval  prítomným a  požiadal OLH p. 
Glevaňáka  a predsedu PSU o predloženie  materiálov  s ktorými bude nasledujúce obdobie 
pracovať,aby zabezpečil potrebné úkony  na Lesnom úrade v Kežmarku na základe výsledku 
volieb do vedenia PSU Lechnica. Diskusia bola ukončená, nakoľko nevystúpil nikto z 
prítomných so žiadnou požiadavkou. 

12. Na záver p. Ján Navalaný poďakoval prítomným za účasť a schôdzu ukončil. 

 

Zapísala: Mária Ovšonková 

Overil: Jozef Musala 

 

                                                                               

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


