
            Zápisnica zo zasadnutia Valného zhromaždenia  
     Urbárskeho pozemkového spoločenstva Žilina-Trnové  
   konaného dňa 12.4.2014 v kultúrnom dome Žilina-Trnové 
 

1. Otvorenie a voľba návrhovej ,  mandátovej   a  volebnej komisie, 
zapisovateľa, voľba pracovného predsedníctva, overovateľov. 

 
     Schôdzu otvoril a prítomných podielnikov privítal predseda Urbárského pozemkového 
spoločenstva pán Peter Lacko. 
Predseda UPS p. Lacko Peter prečítal kandidátku členov jednotlivých komisií. 
  
Mandátová a volebná komisia: 
Predseda:  Sedliaček Karol  
Členovia:   Ing. Paur Rudolf, Sahulčík Jozef, Pekár Karol, Sedliaček Vladislav, Magoč   
                    Marian, Ďurnek Ladislav 
 
Návrhová komisia: 
Predseda:  Kuba Ľuboslav   
Členovia:   Danišek Jaroslav, Magoč Ladislav 
 
Overovatelia: 
Valeria Danišková, Danišková Anežka 
 
Zapisovateľka: 
Riháková Helena 
 
Pracovné predsedníctvo: 
Peter Lacko, Ing. Viktor Kais, Eduard Gjabel, Riháková Helena 
 
     Keďže z pléna nebol daný žiadny doplňujúci alebo pozmeňujúci návrh dal predseda Peter 
Lacko hlasovať. Všetci prítomní podielnici boli za zvolenie navrhnutých členov jednotlivých 
komisií. Nik nebol proti ani sa nik nezdržal hlasovania. Potom predseda vyzval členov 
mandátovej komisie, aby sa ujali svojej funkcie. 
 

2. Správa mandátovej komisie 
 
     Predseda mandátovej komisie Sedliaček Karol oznámil, že z 1112 podielov je prítomných 
799,76 podielov čo predstavuje 71,92 % a konštatoval,  že VZ je uznášaniaschopné. 
 

  Program zasadnutia Valného zhromaždenia a jeho schválenie. 
 
          Po konštatovaní predsedu mandátovej komisie, že Valné zhromaždenie je 
uznášaniaschopné, predseda urbárskeho pozemkového spoločenstva pán Peter Lacko prečítal 
program schôdze .  
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          Po prečítaní programu Valného zhromaždenia predseda p. Lacko vyzval prítomných 
podielnikov, aby sa vyjadrili k prednesenému programu, prípadne navrhli jeho zmeny.  
           K návrhu predloženého programu Valného zhromaždenia sa prihlásil Ing. Sučík 
Roman, ktorý žiadal vypustiť z programu zasadnutia zmeny Zmluvy o založení spoločenstva, 
stanov a pravidiel hospodárenia UPS, nakoľko vraj niektoré body  odporujú zákonu 97/2013 
Z.z. Odpoveď mu podal predseda p. Lacko, že návrh stanov je v súlade s novým zákonom 
97/2013 a ak má VZ pokračovať, musia byť schválené tieto predložené dokumenty. Ináč musí 
byť VZ rozpustené.  Z toho dôvodu dal predsedajúci p. Lacko Peter hlasovať za zmenu 
predloženého programu Valného zhromaždenia. Za zmenu programu bolo 63,4hlasov 
z celkového počtu 799,76 prítomných hlasov. Keďže Väčšina všetkých  podielov bola za 
prijatie predloženého programu , tak bol program Valného zhromaždenia schválený.  

 
1. Návrh na úpravu Zmluvy o založení spoločenstva, stanov a pravidiel 

hospodárenia UPS na základe zákona č. 97/2013 Z.z. 
 
      Návrh na úpravu Zmluvy o založení spoločenstva prečítal predsedajúci p. Lacko Peter. 
Nakoľko neboli k Zmluve o založení žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy z pléna, 
predsedajúci p. Lacko Peter dal hlasovať za prijatie upravenej Zmluvy o založení 
spoločenstva v súlade so zákonom č. 97/2013. Za prijatie takto upravenej zmluvy  hlasovali 
všetci prítomní podielnici, t.j. 799,76 podielov, čo predstavuje 71,92%. Nakoľko nadpolovičná 
väčšina majetkových  podielov bola za úpravu Zmluvy o založení UPS Žilina-Trnové podľa zák. 
97/2013 z.z. úprava Zmluvy o založení UPS Žilina-Trnové bola prijatá. 
      Na základe hlasovania predseda p. Peter Lacko vyhlásil Uznesenie č. 1 o úprave Zmluvy 
o založení UPS Žilina-Trnové podľa zák. 97/2013 . 
 
 
      Návrh Stanov spoločenstva prečítal predseda p. Peter Lacko. Po prečítaní požiadal plénum 
o doplňujúce alebo pozmeňujúce návrhy:  
  Prihlásila Ing. Šimková a p. Ing. Súčik s návrhmi zmien a opráv. Zmeny a opravy sa týkali: 

- bod 710.40 po úprave  “Nakupovať a predávať majetkové podiely UPS Trnové 
môžu členovia spoločenstva“ /§9 ods.7 zákona č. 97/2013 Z.z./ zmenu žiadala 
p.Šimková/ 

- bod 710-50 – ostáva v pôvodnom znení /zmenu žiadala p. Šimková/ 
- bod 720.20 – ostáva v pôvodnom znení / zmenu žiadala p. Šimková/  
- bod 920.13 – pôvodne“ Tento podiel je zaokrúhlený na dve desatinné miesta“,  

mení sa na „jedno desatinné miesto“ opravil predseda  p. Lacko počas čítania 
stanov.   

- bod 920.15 – vypúšťa sa slovo „mimoriadne VZ“, ostáva len „VZ“ / zmenu žiadal 
p. Súčik/ 

- bod 1080.00 – o zrušenie tohto žiadal p. Súčik. /ostáva v platnosti v pôvodnom 
znení/ 

- bod  540.00 – článok sa dáva do súladu s pravidlami hospodárenia UPS časť 5 ods. 
05.30/ „zodpovedá za svoje záväzky celým svojím hnuteľným majetkom“ / zmenu 
a opravu žiadal p.Súčik/    

- bod 930.67 - vypúšťa sa text „a patria do kompetencie VZ.“, odstavec končí slo-
vami „ktoré presahujú obvyklú právomoc“. / zmenu žiadala p. Šimková/ 

- bod 930.88 – nahrádza sa text „rodné číslo“ s textom „dátum narodenia“. / opravil 
predseda  p. Lacko počas čítania stanov./    
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- bod 940.20 – nahrádza sa text „volená je nadpolovičnou väčšinou prítomných 
podielov“ na „volená je nadpolovičnou väčšinou všetkých podielov“ už opravil 
predseda  p. Lacko počas čítania stanov.   

 
 
            Nakoľko sa s ďalšími zmenami stanov neprihlásil nikto, predseda p. Lacko Peter 
            uviedol,  že  v uvedených stanovách neboli až také rozpory so zákonom ako to prezen-

toval pri schvaľovaní programu p. Súčík , tieto boli podaním návrhov na opravy a 
zmeny stanov  odstránené. Predseda dal hlasovať za úpravu Stanov UPS Žilina-
Trnove podľa zákona č. 97/2013 Z.z.  . 

                 Za schválenie stanov po úprave hlasovalo  všetkých prítomných 799,76 podielov, 
čo predstavuje 71,92% z celkového počtu podielov. 

                Na základe hlasovania predseda vyhlásil Uznesenie  č. 2 o prijatí Stanov UPS Žilina 
–  Trnové podľa Zákona č. 97/2013 Z.z. 

             
 
             Návrh Pravidiel hospodárenia UPS podľa zákona č. 97/2013 prečítal predseda p.  
             Lacko Peter. Nakoľko k pravidlám hospodárenia nebol podaný žiaden pozmeňujúci  
            ani doplňujúci návrh, dal predseda  p. Lacko hlasovať za úpravu pravidiel hospodáre- 
            nia UPS Žilina-Trnove podľa zákona č. 97/2013 Z.z.  
               Za schválenie pravidiel hospodárenia UPS po úprave hlasovalo  všetkých prítom- 
            ných 799,76 podielov, čo predstavuje 71,92% z celkového počtu podielov.  
                Na základe hlasovania predseda vyhlásil Uznesenie  č. 3 o prijatí Pravidiel hospodá-

renia UPS Žilina – Trnové podľa Zákona č. 97/2013 Z.z. 
 
                 Ako ďalší bod programu predseda p. Lacko Peter predložil na schválenie  
           „Oddelenie od spoločných nehnuteľností na základe zhotovených GP a  zákona č. 97 
          /2013Z.z.“ Nakoľko k oddeleniu od spoločných nehnuteľností /novovytvorených C-KN  
          Parciel/nebo podaný žiaden pozmeňujúci ani doplňujúci návrh, dal predseda  p. Lacko 
          hlasovať za oddelenie prečítaných nehnuteľností od spoločných nehnuteľnosti . 
                Za schválenie oddelenia nehnuteľnosti od  spoločných nehnuteľností hlasovalo   
         Všetkých prítomných799,76 podielov, čo predstavuje 71,92% z celkového počtu podie- 
         lov.  
             Na základe hlasovania predseda vyhlásil Uznesenie  č. 4 „Oddelenie nehnuteľnosti od  
         spoločných  nehnuteľností na základe zhotovených GP a  zákona č. 97/2013. 
           Z.z.“   

   
 6. Prednesenie hodnotiacich správ  

 
• Vyhodnotenie plnenia rozpočtu  za rok 3013 prečítal predseda UPS p. Lacko Peter. 
• Správu o činnosti výboru prečítal  predseda UPS p. Lacko Peter. 
• Doplnky a zmeny v registri podieľnikov v roku 2013 prečítal p. Eduard Gjabel. 
• Správu o hospodárení v lese za rok 2013 prečítala p. Helena Rihaková. 
• Správu dozornej rady UPS Žilina-Trnové o kontrolnej činnosti za rok 2013 prečítal 

predseda DR p.Ing. Viktor Kais.   
• Voľba dozornej rady 
 

7. Voľba dozornej rady UPS Žilina - Trnové 
Slova sa ujal predseda p. Peter Lacko: 
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Na Valnom zhromaždení v roku 2013 bola do dozornej rady navrhnutá p. Elena Filipová. 
Nakoľko žiadne ďalšie návrhy na členov DR výbor UPS neobdržal, bola výborom navrhnutá 
3- členná kandidátka v zložení: Danišková Valéria, Filipová Elena a Beľaník Štefan. V tomto 
znení boli vyhotovené aj volebné lístky, kde podieľnici mali aj možnosť dopísať ďalšieho 
kandidáta a vyčiarknuť pôvodne navrhnutého.   
     Volebná komisia po spočítaní všetkých hlasovacích lístkov konštatovala, že tajným 
hlasovaním boli do dozornej rady UPS Žilina – Trnové zvolení títo členovia: 

- Danišková Valéria – počet hlasov 717,9, čo predstavuje 89,76% 
- Filipová Elena        - počet hlasov 672,9, čo predstavuje 84,13% 
- Belaník Štefan        - počet hlasov 641,5, čo predstavuje 80,21%.  

     Ako ďalší sa umiestnili: Ing. Šimková Renáta s počtom hlasov 43,19, čo je 5,49% 
                                            Ing. Súčik Roman s počtom hlasov 37, čo je 4,63%.             
                 
                     
 

8. Návrh rozpočtu UPS Žilina-Trnove na rok 2014 
 
Návrh rozpočtu UPS Žilina-Trnove na rok 2014 prečítal predseda p. Peter Lacko. 
Po prečítaní sa spýtal pléna na doplňujúce alebo pozmeňujúce návrhy. Na jeho výzvu sa 
neprihlásil s pozmeňujúcimi návrhmi nikto.                 
               Keďže neboli žiadne pripomienky k návrhu rozpočtu na rok 2014, predseda UPS p. 
Lacko Peter  dal hlasovať za jeho schválenie.  
                 Za prednesený rozpočet na rok 2014 bolo za 799,76 podielov, proti nikto, zdržal sa 
nikto. Rozpočet na rok 2014 bol schválený jednohlasne.  
 
 

9. Diskusia 
 
• Do diskusie sa prihlásil Ing. Súčik Roman s otázkou, ako prebieha výpočet výšky 

reštitučného podielu pre jednotlivého podieľnika a z akého základu sa tento výpočet 
prevádzal.  

• Na tento jeho dotaz hneď odpovedal predseda p. Peter Lacko a podal všeobecnú 
informáciu o tom, čo sú to reštitučné podiely a z akého základu sa pri ich výške 
vychádzalo.    

•   Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, predseda UPS p. Lacko Peter dal hlasovať 
za  jej ukončenie.  

      Hlasovanie bolo jednohlasné, nezdržal sa nikto, ani nikto nebol proti. 
 
 
       10.    Návrh uznesenia z VZ UPS  
Pán Kuba Ľuboslav prečítal návrh uznesenia z VZ UPS Žilina Trnové č.5 a po jeho prečítaní 
sa predseda opýtal, či má niekto pozmeňujúci alebo doplňujúci návrh. Keďže nikto nemal, dal 
predseda pán Peter Lacko hlasovať za prečítaný návrh uznesenia. Za schválenie návrhu uzne-
senia bolo 799,76 hlasov, čo je 71,92 % z celkového počtu 1112 podielov a hlasovania za 
zdržalo 0 hlasov. Návrh uznesenia z Valného zhromaždenia UPS č.5, konaného dňa 12.4.2014 
bol prijatý. 
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  11. Záver 
     Predseda pán Peter Lacko poďakoval prítomným za účasť, vyzval ich na prevzatie 
finančných prostriedkov zo zisku a občerstvenie. Týmto ukončil VZ UPS Žilina Trnové. 
 
 

 V Žiline-Trnovom dňa 12.4.2014 

 
  Predseda UPS Peter Lacko                                   ..................................................... 
 
Zapisnicu napísala Riháková Helena                     ..................................................... 
 
 Overovatelia: Danišková Anežka                         .................................................... 
 
                        Danišková Valéria                          ................................................... 
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