
ZÁPISNICA 

z výročnej členskej schôdze podielnikov  Pozemkového 

spoločenstva  urbarialistov  obce Lechnica  

 

konaného dňa 04.03.2018 v obci Lechnica 

 
 

 

Prítomní:     Podľa prezenčnej listiny, z celkového počtu podielov 500/500 bolo na  výročnej             

                      členskej schôdzi platných  354,05 podielov. Prezenčná listina tvorí prílohu   

                          zápisnice-účtovníčka p.Furcoňová 
 

 

Program:   1. Prezentácia 

                    2. Otvorenie a schválenie rokovacieho programu    

                    3.Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

                    4. Správa o činnosti   PSU a správa OLH 

                    5. Kontrola plnenia uznesení  z predchádzajúceho zasadnutia 

                    6. Schválenie ročnej závierky a schválenie HV za rok 2017 

                    7. Rôzne 

                    8. Diskusia 

                    9. Záver 

                       

                    

 

K bodu č. 1.  Prezentácia – bolo konštatované , že výročná členská schôdza je 

uznášaniaschopná  

K bodu č. 2. a/  Výročnú členskú schôdzu zahájil a viedol  p. Ján Birošík- predseda  

spoločenstva, ktorý privítal všetkých prítomných, predniesol program rokovania. Predseda dal 

hlasovať prítomným členom za prijímanie nových členov-podielnikov  spoločenstva  s tým, 

aby aj noví členovia mohli hlasovať . 

 

 

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                U1/2018 

 

                                                                                Schválené: Za:354,05 

                                                                                 Proti: 0 

                                                                                 Zdržal sa : 0      

 

 b/ Predseda vyzval prítomných na doplnenie programu v prípade potreby. Nakoľko neboli zo 

strany prítomných  žiadne návrhy na doplnenie  programu, dal ho verejne schváliť. 

                                        

                                                                                U2/2018 

 

                                                                                Schválené: Za : 354,05    

                                                                                Proti: 0 

                                                                                Zdržal sa : 0      



 

K bodu č. 3. Za zapisovateľku  bola schválená Viera Oravcová, za overovateľov zápisnice 

boli  navrhnutí a schválení : Jozef Musala a Milan Grivalský  

 

                                                                                 U3/2018 

 

                                                                                Schválené: Za: 354,05  

                                                                                 Proti: 0 

                                                                                 Zdržal sa : 0      

 

K bodu  č.4. Predseda  urbariátu  p. Birošík  predniesol Správu o činnosti PSU za rok 2017.  

Správu o vykonaných prácach za uplynulé obdobie predniesol  OLH  Ján Glevaňák-tvorí 

prílohu zápisnice. V správe je zohľadnený aj plán činnosti na rok  2018.  Spoločenstvo  

zobralo na vedomie  obidve správy a schválilo plán činnosti na rok 2018. 

                                                                                                                                                                                                

                                                                                U4/2018 

                                                                                           

                                                                                 Schválené: Za:  354,05   

                                                                                  Proti: 0        

                                                                                 Zdržal sa : 0      

 

 

K bodu č. 5. p. Ján Birošík- predseda spoločenstva predniesol kontrolu plnenia  uznesení  

z predchádzajúceho zasadnutia. Spoločenstvo  berie na vedomie  kontrolu plnenia  uznesení  

z predchádzajúceho zasadnutia. 

 

                                                                                U5/2018 

 

                                                                                Berie na vedomie:Za: 354,05  

                                                                                Proti: 0 

                                                                                Zdržal sa : 0                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                   

                                                                                 

                                                                                                             

 

K bodu č. 6. a/ Hospodárenie za rok 2017- vyhodnotenie príjmov a výdavkov predniesla                

                      účtovníčka p. Furcoňová. Urbáriát schvaľuje  ročnú  závierku a Hospodársky  

                      výsledok  urbáriátu  za rok  2017-tvorí prílohu zápisnice.  

                                                                                           

                                                                                                                                                                    

                                                                                U6/2017 

 

                                                                                Schválené: Za: 354,05       

                                                                                 Proti: 0                                                                            

                                                                                 Zdržal sa : 0      

 

b/  Ján Birošík- predseda spoločenstva predniesol Návrh na rozdelenie  

      prebytku hospodárenia spoločenstva   za rok 2017 s tým, že  

      na rozdelenie medzi  podielnikov   3 533,97 € po zdanení.  

                            Rezerva na  pestovnú činnosť vo výške :    8 500,00 €           



                                                                                                                                                                                  

                                                                                 U7/2018 

                                                                                 Schválené: Za: 354,05 

                                                                                 Proti: 0 

                                                                                 Zdržal sa : 0      

 

                                                                                                                                                                                                                

                                                                                         

K bodu č.7 a/   Predseda Ján Birošík  informoval, že  zakúpenie GPS prístroja na 

zameriavanie parciel  a porastov nebolo výhodne a preto tento prístroj zakúpený nebol.Budú 

sa hľadať iné možnosti zameriavania parciel, napr. nájom prístroja,zakúpenie prístroja neskôr-

finančne výhodnejšie,prípadne zakúpenie zosilovača na presnejšie zameranie k MT.. 

                                                                                                                                                                                                         

                                                                                  

                                                                                                                                                                                        

                                                                                  U8/2018 

 

                                                                                   Schválené: Za:  354,05 

                                                                                   Proti: 0                                                                        

                                                                                   Zdržal sa : 0      

 

                                   

 

b/ Podielnikom bol prednesený návrh  ohľadom  vydržania v prospech PSU Lechnica 

 LV 1020 a LV 1030  kú Lechnica s tým, či by nebolo možné  darovať alebo inou formou  

zapísať  podiel v PSU  na jedného člena rodiny a aby sa pokračovalo v  procese vydržania 

týchto LV v prospech podielnikov,ktorí boli zapísaní pri vzniku urbariatu obce Lechnica   

                                                                                         

                                                                                 U 9/2018 

 

                                                                                Schválené:Za: 354,05  

                                                                                Proti: 0                                                                                

                                                                                Zdržal sa : 0      

c/ Informatívna správa o stave  Žiadosti o vydanie vlastníckých práv na  Štátne lesy TANAP 

Tatranská Lomnica (v PIENAPe  – nevydané parcely)..  

 

                                                                               U 10/2018 

 

                                                                                Berie na vedomie:Za: 354,05 

                                                                                Proti: 0 

                                                                                Zdržal sa : 0      

 

d/Ján Birošík- predseda spoločenstva informoval spoločenstvo  o Výzve s finančnou  

podporou 50% nákladov - zakúpenie lesných strojov  pre PSU .Konštatoval,že  na tak malý 

urbár, ako je PSU Lechnica je neaktuálne žiadať o túto podporu 

  

 

                                                                                                                  

                                                                               U 11/2018 

 



                                                                                Berie na vedomie:Za:  354,05 

                                                                                Proti: 0 

                                                                                Zdržal sa : 0      

 

 

e/   Spoločenstvo schvaľuje prihlášku PSU Lechnica  do Únie registrovaných vlastníkov 

neštátnych lesov.                                                                                                                                                                                                         

                                                                                U12/2018 

                                                                                           

                                                                                 Schválené: Za:  354,05 

                                                                                 Proti: 0 

                                                                                 Zdržal sa : 0      

       

  

f/   Spoločenstvo schvaľuje  navýšenie odmien za pestovnú činnosť a miezd o 30%.                                                                                                                                                                                                         

 

                                                                                                                                                                                

                                                                                 U13/2018 

                                                                                           

                                                                                 Schválené: Za:  354,05 

                                                                                 Proti: 0 

                                                                                 Zdržal sa : 0      

 g/. Predseda Ján Birošík  predložil návrh, že  by bolo potrebné  zakúpiť staršie auto pre 

potreby PSU.  Spoločenstvo schvaľuje zakúpenie staršieho auta pre potreby PSU      

                                                                                                                 

                                                                                 U14/2018 

                                                                                           

                                                                                 Schválené: Za:  354,05 

                                                                                 Proti: 0 

                                                                                 Zdržal sa : 0      

      

h/. Starosta obce Jozef Musala podal informatívnu správu ohľadom budúcej výstavby mosta 

v obci, čo by znamenalo pre PSU určité obmedzenia. 

Ďalej informoval o budúcej  možnej investícii v obci - vyhliadkovej veži, čo sa týka hlavne 

pozemkov.  Starosta obce predniesol žiadosť o súhlas PSU  na výstavbu Singletrackovej trate  

v lokalite Smerdžonka,okolo vleku,mimo lesných porastov 

                                                                                  U15/2018 

                                                                                           

                                                                                 Schválené: Za:  354,05 

                                                                                 Proti: 0 

                                                                                 Zdržal sa : 0      

i/. Starosta obce predniesol žiadosť o súhlas PSU  na výstavbu Singletrackovej trate , smerom 

z griftofu dole .  

                                                                                                                                                                         

                                                                                 U16/2018 

                                                                                           

                                                                                 Schválené: Za:  213   

                                                                                 Proti: 82,25  

                                                                                 Zdržal sa : 58,8      

 



  j/. Starosta obce predniesol návrh na vyplatenie odmien za rok 2017 v čistom  : 

                               

                             predseda PSU  Ján Birošík:                 300,- € 

                             p.Pavol Želonka :                                 200,- € 

                             ostatní členovia výboru a ekonóm       100 ,-€      

                                                                                       

                                                                                 U17/2018 

                                                                                           

                                                                                 Schválené: Za:  354,05 

                                                                                 Proti: 0 

                                                                                 Zdržal sa : 0      

  

 k/./Ján Birošík- predseda spoločenstva návrhol ,aby podielnici splnomocnili a zaviazali výbor 

PSU obce Lechnica,aby v prípade potreby konal v priebehu roka vo veciach prospešných pre 

PSU a na najbližšom zhromaždení podielnikov  o tom informoval 

 

                                                                                  U18/2018 

                                                                                           

                                                                                 Schválené: Za:  354,05 

                                                                                 Proti: 0 

                                                                                 Zdržal sa : 0      

   

 

 

 K bodu č.8.  P. Jozef Trebuňa navrhol kúpiť nátery  pri poškodení stromov počas zbližovania 

dreva.P. Pavol Želonka  podal návrh, aby osobné autá mali zákaz vjazdu k skládkam dreva, 

lebo často prekážajú pri odvoze dreva. Starosta obce informoval,že už sa v tom podnikli určité 

kroky 

 

                                                                                                                                                                 

                                                                                U 19/2018 

 

                                                                                Berie na vedomie:Za: 354,05 

                                                                                Proti: 0 

                                                                                Zdržal sa : 0      

 

 

 

K bodu č.9.   Na záver predseda urbáru  poďakoval prítomným za účasť a spoluprácu. 

 

 

  Overovatelia zápisnice :  

          Jozef Musala......................... 

              Milan Grivalský ......................  

   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


