
UZNESENIE č.5 z VZ – UPS ZO DŇA 12.04.2014 KONANÉHO V KULTÚRNOM 
DOME V ŽILINE – TRNOVOM 
VALNÉ ZHROMAŽDENIE NA ZÁVER JEDNANIA PRIJALO UZNENSENIE č.5: 
 

I. Valné zhromaždenie schvaľuje: 
 

1. Správu mandátovej komisie, ktorá konštatuje, že z celkového počtu 1112 majetkových 
         podielov je prítomných 799,76 majetkových podielov UPS Trnové, čo predstavuje 
          71,92% účasť na zhromaždení UPS a konštatuje uznášania schopnosť VZ dnes dňa 
          12.04.2014.         
2. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu VZ – UPS z 16. 04. 2013 
3. Správu o činnosti výboru UPS za rok 2013 
4. Správu o lesnom hospodárskom pláne a jeho plnení v lesných porastoch Svrčiník a  
            Dúbravy za rok 2013. 
5.     VZ splnomocňuje výbor spoločenstva urobiť zmeny v registre na základe prevodu 
          a prechodu majetku podielnikov medzi valnými zhromaždeniami. 
6. Odmenu výboru vo výške 5,3% v roku 2014 a 2015 z finančného kapitálu získaného 
         ťažbou dreva, z  úrokov z uloženého kapitálu, z nájomného, z nákladov spojených  
        s údržbou nového lesa, z nákladov na investičnú činnosť,  z nákupu a predaja HIM,  
         z predaja podielov  nehnuteľného majetku členov a ostatného príjmu podielnikov, ale 
         z odpočítaním nákladov za ťažbu dreva. 
7. Odmenu DR vo výške 0,8% z rovnakého základu ako v bode č.6 
8. Výplatu podielu zo zisku za rok 2013 vo finančnom objeme 11.120,-€   
         Výplatu podielu z predaja nehnuteľnosti len podielnikom, ktorí svoje podiely predali 
         urbarskému spoločenstvu Žilina – Trnove . 
9. Stratné pre rok 2014 pri ťažbe a predaji dreva vo výške 3% 
10. Plat ekonómky za rok 2014vo výške 250,-€  od 01. 05. 2014 do VZ 2015 
11. Podpora Trnovských hodov r. 2014 v sume 1500,-€ 
12. Navrhovaný rozpočet v úhrnnej výške v jednotlivých položkách rozpočtu na rok 2014. 
13. Náklady na VZ – UPS za občerstvenie a ostatné vo výške 1100,€- dňa 12.04.2014 
14. Schvaľuje všetky uzavreté kúpno-predajné zmluvy v roku 2013 a 2014 nájomné a  
         kúpne zmluvy uzavreté s inými subjektmi v roku  2013, 2014 a zmluvy o budúcich  
        zmluvách za rok 2013-2014 ako: nájom Eurotel, nájom Gryf, nájom ARTON, nájom  
       RABAKA,  nájom Mesto Žilina, nájom Gjabel, nájom občania Mojšová Lúčka, zmluva 
       s požiarnikmi, dlhodobé nájomné zmluvy na odpredané nehnuteľnosti k.ú. Stráňavy . 
15.  Výplatu nájomného s  novými členmi po právoplatnom ukončení dedičských konaní 
       realizovať so spiatočnou platnosťou 3 kalendárne roky. 
16.  Mandát štatutárnym zástupcom výboru v roku 2014 do VZ 2015 na prenájom nehnuteľ-   
       nosti vo vlastníctve spoločenstva. 
17.  Mandát štatutárnym zástupcom výboru v roku 2014 do VZ 2015 na predaj  nehnuteľ- 
       nosti vo vlastníctve UPS Trnové a na nákup nehnuteľnosti do majetku UPS Trnove. Na 
        základe uznesení o oddelení nehnuteľnosti. 
18.   Zhotovovanie projektov na ktoré sa dostávajú fin. prostriedky z EU.   

   19.  Hospodársky výsledok pred zdanením za rok 2013 vo výške 3782,-€  
20.  Nákup nehnuteľnosti z čistého zisku spoločenstva. 
21. 1% z hrubého príjmu v roku dávať na sponzorskú činnosť. 

 
 
II.   Valné zhromaždenie berie na vedomie: 

 



1. Správu dozornej rady za hospodársky rok 2013 
2. Ročný lesný plán hospodárenia . 

3. Zmeny v zozname podielnikov v počte 3 členov  uvedených v dodatku k registru.Prijíma 
ich do spoločenstva bez pripomienok ako nových členov UPS Trnové. 

 
III. Valné zhromaždenie ukladá: 

 
1. Priebežne štvrťročne pripraviť plán schôdzkovej činnosti výboru UPS                                

termín:  kvartály roku         zodpovedný: Tajomník UPS 
 
2. Spracovať závery z diskusie a začleniť ich obsah do činnosti výboru                                

termín: 30.5.2014        zodpovedný: Predseda UPS 
 

3. Zabezpečiť realizáciu zmien nových vlastníkov v registri vlastníkov majetkových 
podielov                                                                 
      termín:31.12.2014        zodpovedný: Predseda UPS 

 
4. Upresňovať a aktualizovať menoslov podielnikov UPS Trnové pre rok 2014                              

termín: 31.12.2014          zodpovedný: ekonóm + prac. zodp. za evidenciu UPS 
 

5. Zabezpečovať evidenciu, priebeh a uzatváranie  kúpno-predajných zmlúv a vyplatenie 
čiastok  jednotlivým osobám a celú agendu s tým spojenú                                
      termín: Priebežne do VZ 2015       zodpovedný: Výbor UPS 

 
6. Z výnosu v roku 2014 zaistiť podiel na zisku podľa hospodárskych výsledkov 

                                     
      termín: Do VZ 2015      zodpovedný: Výbor UPS 

 
7. Previesť ročnú inventúru  DHM a HIM  k 31. 12. 2014 a ukončiť ju s vysporiadaním  

rozdielov a konečným zápisom                           
      termín: 31.1.2015        zodpovedný: Výbor UPS 

 
8. Vybavovať agendu reštitúcii a zabezpečovať majetkové záujmy  podielnikov na náklady 

spoločenstva na všetkých úradov, včetne katastra nehnuteľnosti.                                                                   
termín: Trvalý         zodpovedný: Výbor UPS 

 
9. Priebežne prevádzať kontrolu ťažby  a predaja dreva a min. 4x ročne urobiť zápis 

z inventúry                                                  
      termín:4x ročne          zodpovedný: Výbor UPS 
 

10. Priebežne prevádzať kontrolnú činnosť UPS pri hospodárení s finančnými prostriedkami 
a najmenej 4x ročne urobiť kontrolu pokladne a plnenie rozpočtu v roku 2014 

         termín: Trvalý                              zodpovedný: Dozorná rada a predseda UPS 
 

11. Realizovať  výsadbu na novovzniknutých lesných pozemkov podľa možnosti v maxi-
málnej miere z prostriedkov EU. 
       Termín: Do  VZ 2015                                            Zodpovedný: Výbor UPS   
                                                                                        

12. Zabezpečiť zápisy oddelených spoločných nehnuteľnosti na Okresnom úrade v Žiline 
katastrálny odbor  



      termín: Do 31.12.2016        zodpovedný: Predseda UPS 
13. Zabezpečiť zápis odstúpenia člena výboru p.Kubovej a zápis novozvolenej Dozornej rady  

na Okresnom úrade v Žiline pozemkový a lesný odbor  
      termín: Do 30.6.2014        zodpovedný: Predseda UPS 

 
14.  Mandát výboru na prenájom a predaj a zámeny nehnuteľnosti vo vlastníctve podielnikov 

a UPS Trnové medzi valnými zhromaždeniami. 
      Termín: Do VZ UPS 2015                                    Zodpovedný: Výbor UPS   

 
15. V priebehu roka sledovať výzvy PPA a dávať zhotovovať na náklady spoločenstva  

      projekty pre  „rozvoj vidieka“ na ktoré sa dostávajú fin. prostriedky z EU. 
      Termín: Do VZ UPS rok 2015                                             Zodpovedný výbor UPS  

 
16.  Aby  2% z dani poskytli ZŠ a MŠ Trnove za daňové obdobie r. 2014 

      Termín Podanie daňového priznania                               Zodpovedný výbor UPS    
 

 
IV. Valné zhromaždenie uvoľňuje a volí  

 
1 Uvoľňuje starú  DR na základe ukončenia volebného obdobia- menovite Ing. Viktora 
Kaisa, Štefana Belanika, Pavla Filipka.. 

       2.Schvaluje výsledky volieb dozornej rady . Za členov dozornej rady sú zvolení: 
 
1. Štefan Belanik           získal hlasov      641,5         t.j.   80,21  % 
 
2. Elena Filipová          získal hlasov       672,9        .t.j.   84,13 % 

 
3. Valeria Danišková     .získal hlasov    717,9         t.j.    89,74% 

               
 
 

Predseda UPS:   Peter Lacko                              Predseda DR: Ing. Viktor Kais 
 
 
    
    Predseda mandátovej komisie:                             Predseda návrhovej komisie: 

                                              
 
 

Overovateľ 1 :                                                         Overovateľ 2 : 
  
 
 
  Dňa   12.4.2014                                 Žilina-Trnové 
 
 
 
 
 


