Zápisnica
z rokovania výboru Urbárskeho spoločenstva Sološnica,
konaného dňa 2. 5. 2014, na OÚ Sološnica, o 19.00 hod.
Prezencia: prítomní – podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie.
2. Voľba predsedu UPS Sološnica. Voľba predsedu DR.
3. Prerokovanie rozdelenia funkcii členov novozvoleného výboru UPSS.
4. Prejednanie organizácie prípravy vyplácania dividend členom UPSS dňa 18.5.2014
5. Kontrola zabezpečovania uznesení valného zhromaždenia.
6. Prejednanie podania žiadosti na PPA Trnava na dotácie EU na LUEV v piatom stupni
ochrany.
7. Informácia o vybavovaní žiadosti na opätovné vrátenie lesa z LESY SR, š.p., OZ Šaštín 8.
Rôzne
9. Záver..
Bod 1. Schôdzu otvoril, oboznámil s programom a viedol Ján Čermák, doterajší predseda
UPSS. Privítal novozvolených členov výboru a dozornej rady. Pána Otu Blažíčka a Alojza
Dinuša,
Bod 2. VZ dňa 30. 3. 2014 v zmysle ustanov. § 14 zák. č. 97/2013 ods. 4, písmeno c) zvolilo
členov výboru UPSS na nové päťročné obdobie a to: Čermák Ján, Pápežová Ľudmila, Polák
Kamil, Čermák František, Poláková Valéria, Ing. Šíra Ladislav, Blažíček Oto.
Podľa § 16 ods. 3. predsedu spoločenstva volí výbor zo svojich členov.
Novozvolený výbor verejným hlasovaním, jednohlasne zvolil do funkcie predsedu UPSS
doterajšieho predsedu, p. Čermáka Jána a do funkcie podpredsedu p. Poláka Kamila.
VZ zvolilo aj DR v zložení: Šišková Jana, Dinuš Alojz, Kaňka Jaroslav.
Podľa § 17 odst. 3 na čele dozornej rady stojí predseda DR. Predsedu DR volí dozorná
rada z členov DR.
Rada si zvolila za predsedu p. Janu Šiškovú.
Bod 3. Prerokovanie rozdelenia funkcii členov novozvoleného výboru UPSS.
Členovia výboru sa dohodli, že funkcie hospodára, ekonóma a tajomníka budú vykonávať p.
Poláková Valéria, Ľudmila Pápežová a Čermák František.
Ing. Šíra Ladislav a p. Blažíček Oto budú zabezpečovať operatívne úlohy podľa potreby
UPSS a riadiť sa budú pokynmi predsedu spoločenstva.
Bod 4. Prejednanie organizácie prípravy vyplácania dividend členom UPSS dňa 18.5.2014
Ekonóm UPS Sološnica p. Pápežová Ľudmila predložila výboru návrh na konkrétny postup a
spôsob vyplácania dividend. Dohodla s výborom organizačné zabezpečenie celého priebehu
výplaty dividend. Uviedla jednotlivé úlohy, ktoré budú potrebné zabezpečiť: Zopakovať
verejné oznámenie o vyplácaní v obecnom rozhlase, vyvesiť oznam na obecnej tabuli,
objednať a vybrať hotovosť, zabezpečiť priestor na vyplácanie, určiť osoby a úlohy na
plnenie zabezpečenia výplaty dividend. Informovala výbor UPSS, že má už spracovanú
mincovku výplat všetkých členov UPSS. Podľa takto spracovaných podkladov bude
potrebné dohodnúť s príslušným bankovým domom výber hotovosti potrebnej na výplatu.
Zodpovedný za výber hotovosti – Poláková Valéria, Čermák Ján. Koordinátor styku s bankou
Ing. Ladislav Šíra. Nasáčkovanie a samotné vyplácanie dividend – p. Pápežová, Poláková,
Šišková. Zabezpečenie a príprava priestoru v KD na vyplácanie dividend – podpredseda p.
Kamil Polák, Čermák Ján.
Dohodnuté a rozdelené konkrétne úlohy súvisiace s výplatou budú operatívne telefonicky
vzájomne koordinované medzi členmi výboru tak, aby k termínu výplaty 18. 5. 2014 bolo

všetko

pripravené na zdarný priebeh výplaty dividend.

Bod 5. Kontrola zabezpečovania uznesení valného zhromaždenia.
Uznesenie VZ č. 17/.
VZ ukladá novozvolenému výboru zabezpečiť hlasovanie SPF podľa schváleného spôsobu
hlasovania VZ „per rollam“ vo veci odsúhlasených zmien zmluvy o založení a stanov UPSS.
Úloha bola zabezpečená a splnená. Tajomník doručil SPF žiadosť a všetky podklady
potrebné k odsúhlaseniu zmien zmluvy o založení a zmeny stanov. V žiadosti vysvetlil stav
a dôvod v spôsobe zmeny hlasovania formou na odsúhlasenie zmien VZ „per rollam“.
SPF Bratislava akceptoval našu žiadosť a rozhodnutie o zmene hlasovania. UPSS dostalo
písomné vyjadrenie SPF potvrdzujúce kladné rozhodnutie vo veci našej žiadosti a poverenie
Ing. Zdenka Žideka na zastupovanie SPF na zhromaždeniach UPSS.
Uznesenie VZ č. 18/.
VZ ukladá novozvolenému výboru konať v zmysle ustanovenia § 25 zákona č. 97/2013
a podať návrh na zápis zmeny údajov v registri pozemkových spoločenstiev na Okresnom
úrade Malacky , pozemkový a lesný odbor, podľa zmien schválených VZ UPSS konaného
30.03.2014
Na splnenie tohto uznesenia potrebovalo UPSS aj vyjadrenie a súhlas SPF Bratislava.
Písomné stanovisko prišlo 28.4.2014.
Zabezpečenie tejto úlohy predstavuje podanie žiadosti na zmeny v registri pozemkových
spoločenstiev, tak aby tieto zmeny spĺňali zosúladenie s novým zákonom o pozemkových
spoločenstvách č. 97/2013 Z.z. Návrh zmeny v zmysle uvedeného zákona podáva
navrhovateľ, ktorým je predseda spoločenstva a najmenej jeden člen výboru. Zmeny musia
byť odsúhlasené VZ a doložené príslušnými dokladmi. Zápisnicou VZ, Uznesením VZ,
Listami vlastníctva, Súhlasom SPF, Upravenými stanovami a zmluvou o založení,
aktualizované zoznamy členov spoločenstva , podiely SPF, Zoznam členov výboru a DR, ich
nacionálie a funkcie vo výbore a DR.
Výbor UPS Sološnica poveruje Čermáka Františka spracovať a pripraviť vyše uvedené
podklady pre Okresný úrade Malacky , pozemkový a lesný odbor tak, aby toto uznesenie
bolo splnené v stanovenom termíne. T: 31. 5. 2014.
Bod 6. Prejednanie podania žiadosti na PPA Trnava na dotácie EU na LUEV v piatom stupni
ochrany.
V termíne do 15.5.2014 je potrebné osobné odovzdanie žiadosti o EU dotácie s príslušnými
podkladmi na PPA Trnava. Potrebné tlačiva žiadosti a identifikačného listu zabezpečil
tajomník a doručil Ing. Mathému s ktorým má UPS Sološnica uzatvorenú dohodu o vykonaní
práce ešte aj na rok 2014. Žiadosť na potvrdenie identifikácie parciel v piatom stupni
ochrany, ktorú robí KÚŽP Bratislava bola na vybavenie zaslaná predsedom UPSS začiatkom
apríla. Je preto potrebné urgovať vybavenie tejto žiadosti na KÚŽP a koordinovať postup
s vypracovaním žiadosti s agentúrou SORBUS – Ing. Mathé.
Bod 7. Informácia o vybavovaní žiadosti na opätovné vrátenie lesa z LESY SR, š.p., OZ
Šaštín
Žiadosť na opätovné vrátenie lesa UPSS od ŠL Šaštín je podľa telefonického vyjadrenia
Ing. Hulku , referent správy pozemkov a reprivatizácií, vybavená. Je však potrebné doložiť
doklad o novej registrácii podľa nového zákona. Tú však zatiaľ nemáme urobenú, lebo
nadväzovala na rozhodnutie SPF. Tajomník predpokladá, že kompletnú žiadosť na Okresný
Úrad Malacky , odbor pozemkovo lesný dodá UPSS asi do polovice mája. Je predpoklad, že
nová registrácia bude na OÚ Malacky hotová do konca mája 2014. Následne novú
registráciu predložíme do ŠL Šaštín.
Bod 8. Rôzne.
Podpredseda p. Kamil Polák podal informáciu, že na zasadnutí obecnej rady intervenovala p.
Pavlíková za Prof. Remišovú vo veci zrezania stromov, ktoré podľa jej vyjadrenia ohrozujú

bezpečnosť na jej pozemku.

