Zápisnica
z riadneho zhromaždenia Pozemkového spoločenstva – Urbárskej spoločnosti Kováčová,
konaného dňa 7.3.2015 v Kováčovej

Program:
Otvorenie – schválenie programu rokovania
Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesenia z posledného riadneho zhromaždenia
Správa výboru o činnosti od posledného riadneho zhromaždenia
Správa o hospodárení, schválenie účtovnej závierky za rok 2014 a návrh na rozdelenie
zisku za rok 2014
6. Správa o plnení úloh vyplývajúcich z Programu starostlivosti o les, plán na ďalšie
obdobie
7. Správa o činnosti dozornej rady
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Schválenie uznesenia
11. Občerstvenie
12. Záver – vyplatenie podielov zo zisku LV 865, 969, 1016
1.
2.
3.
4.
5.

Prítomní: 73,80% členov, 16 430,67 podielov
1. Riadne zhromaždenie otvoril predseda výboru PS–US Vladimír Biba. Privítal
prítomných a podľa účasti podielnikov vyhlásil RZ za uznášaniaschopné.
2. Tajomníčka výboru PS-US PaedDr. Marta Ličková prečítala program rokovania. Po
odhlasovaní, pokračovalo RZ bodmi schváleného programu. Prítomní podielnici
jednomyseľne schválili členov návrhovej komisie v zložení: Mgr. A. Čechová, A.
Švecová, M. Belička a overovateľov zápisnice: D. Mišurdovú, E. Diechovú.
3. Podielnici boli informovaní o splnených uzneseniach z posledného riadneho
zhromaždenia.
4. Správu o činnosti výboru PS-US Kováčová za rok 2014 predniesla tajomníčka výboru
PaedDr. Marta Ličková. Informovala podielnikov o plnení úloh uznesenia
predchádzajúceho riadneho zhromaždenia a načrtla plán práce výboru na rok 2015.
5. Ing. D. Brachna predniesol správu o stave finančných prostriedkov PS-US Kováčová.
Oboznámil prítomných o tržbách za predaj a nájom pozemkov a palivového dreva
a o ročnej závierke za uplynulý rok 2014.
6. Správu OLH o hospodárení v lesoch PS-US Kováčová, o plnení úloh vyplývajúcich
z LHP Kováčová k 31.12.2014 a o plánoch na rok 2015 predniesol lesný hospodár Ing.
Igor Trnka.

7. Správu o činnosti dozornej rady predniesla Mgr. Anna Čechová. Vyhodnotila prácu
výboru PS-US Kováčová a osvedčila správu o hospodárení. Na základe výsledkov
hodpodárenia v roku 2014 dozorná rada odporučila schváliť:
a, Vyplatenie podielov vlastníkom na LV 865 vo výške 0,30€/1 podiel
LV 969 vo výške 0,10€/1 podiel
LV 1016 vo výške 0,60€/1 podiel
b, Finančnú odmenu lesnému hospodárovi za záslužnú prácu v roku 2014 vo výške
630€, odmenu hospodárovi a hlavnému účtovníkovi PS-US Kováčová za záslužnú
prácu za rok 2014 vo výške 300€, členom výboru a dozornej rady v celkovej výške
1770€ a odmenu dobrovoľnému hasičskému zboru za rok 2014 vo výške 125€.
c, Príspevok na občerstvenie na valnom zhromaždení konanom 7.3.2015 vo výške
150€.
Podrobnú a prehľadnú správu o čerpaní finančných prostriedkov PS-US Kováčová
predniesla p. Darina Ferienčíková. Informovala o stave finančných prostriedkov podľa
jednotlivých listov vlastníctva.
8. Tajomníčka výboru PS-US PaedDr. Marta Ličková oboznámila podielnikov
s aktuálnou situáciou ohľadom sporného pozemku p. Cvečkovej.
9. Do diskusie sa nezapojil nikto z prítomných podielnikov.
10. Uznesenie z riadneho zhromaždenia prečítala predsedníčka návrhovej komisie Mgr. A.
Čechová. Prítomní členovia počtom 73,80% – počet podielov 16 430,67 uznesenie
z riadneho zhromaždenia schválili. Proti nebol nikto, rovnako sa nikto nezdržal
hlasovania.
11. Prítomným bolo podané občerstvenie podľa uznesenia riadneho zhromaženia.
Tajomníčka výboru PS-US poďakovala podielnikom za účasť a ukončila rokovanie
riadneho zhromaždenia.
12. Hospodárka výboru PS-US vyplatila podielnikom príslušné finančné čiastky vo výške
schválenej uznesením riadneho zhromaždenia.
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