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            Zápisnica zo zasadnutia Valného zhromaždenia  

     Urbárskeho pozemkového spoločenstva Žilina-Trnové  

   konaného dňa 18.4.2015 v kultúrnom dome Žilina-Trnové 

 

1. Otvorenie a voľba návrhovej a  mandátovej  komisie, zapisovateľa, 

voľba pracovného predsedníctva, overovateľov. 
 

     Schôdzu otvoril a prítomných podielnikov privítal predseda Urbárskeho pozemkového 

spoločenstva pán Peter Lacko. 

Predseda UPS p. Lacko Peter prečítal kandidátku členov jednotlivých komisií. 

  

Mandátová  komisia: 
Predseda:  Sedliaček Karol  

Členovia:   Pekár Karol, Levčík Ján, Magoč Ladislav, Podhorec Pavol, Moravčík František. 

 

Návrhová komisia: 

Predseda:  Ďurnek Miroslav,   

Členovia:   Gjabel Dušan, Kríž Ľubomír 

Overovatelia: 
Valeria Danišková, Levčiková Irena 

 

Zapisovateľka: 

Riháková Helena 

 

Pracovné predsedníctvo: 

Peter Lacko, Elena Filipová, 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. Predseda Peter Lacko oboznámil 

prítomných podielnikov s § 15 ods.4 zákona 97/2013 o valnom zhromaždení a mimoriadnom 

valnom zhromaždení a ako je dôležité aby sa každý podielnik na ňom zúčastnil aby valné 

zhromaždenie bolo uznášania schopné. 

 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 

579 podielov čo predstavuje 52,1 % a konštatoval,  že VZ je uznášaniaschopné. 

 

    3. 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.  

           Keďže z pléna nebol daný žiadny doplňujúci alebo pozmeňujúci návrh dal predseda 

Peter Lacko hlasovať. Všetci prítomní podielnici boli za prečítaný program. Nik nebol proti 

ani sa nik nezdržal hlasovania. Keďže všetci vlastníci prítomných  podielov boli za prijatie 

predlože-ného programu , tak bol program Valného zhromaždenia schválený.  

 

4. Prednesenie hodnotiacich správ  
 

 Vyhodnotenie plnenia rozpočtu  za rok 2014 prečítal predseda UPS p. Lacko Peter. 

 Správu o činnosti výboru prečítal  predseda UPS p. Lacko Peter. 

 Doplnky a zmeny v registri podielnikov v roku 2014 prečítal p. Eduard Gjabel. 

 Správu o hospodárení v lese za rok 2014 prečítala p. Helena Rihaková. 

 Správu dozornej rady UPS Žilina-Trnové o kontrolnej činnosti za rok 2014 prečítala 

predsedkyňa DR Elena Filipová.   

                     

 

5.Návrh rozpočtu UPS Žilina-Trnove na rok 2015 
 

Návrh rozpočtu UPS Žilina-Trnove na rok 2015 prečítal predseda p. Peter Lacko. 

Po prečítaní sa spýtal pléna na doplňujúce alebo pozmeňujúce návrhy. Na jeho výzvu sa 

prihlásila p. Mgr.Smičíková s otázkami: 1. Kto bude zhotovovať účtovníctvo dodávateľským 

spôsobom.                                                2. Koľko to bude stáť. 

Predseda Peter Lacko na otázky odpovedal nasledovné : 

                                1.Účtovníctvo bude zhotovovať p. Ing. Majchrak na základe dodaných 

účtovných dokladov a taktiež bude mať styk s daňovým úradom na základe splnomocnenia.   .                               

2. Suma za zhotovovanie účtovníctva  dodávateľsky bude mesačne 50,-€ 

               Keďže neboli žiadne iné pripomienky k návrhu rozpočtu na rok 2015, predseda UPS 

p. Lacko Peter  dal hlasovať za jeho schválenie.  

                 Za prednesený rozpočet na rok 2015 bolo za 579 podielov, proti nikto, zdržal sa 

nikto. Rozpočet na rok 2015 bol schválený jednohlasne.  

 

6. Odčlenenie nehnuteľnosti od spoločnej nehnuteľnosti 

              a  návrh uznesenia č.1 

 
Návrh na oddelenie nehnuteľnosti od spoločnej nehnuteľnosti prečítal predseda p. Peter 

Lacko. 

Po prečítaní sa spýtal pléna na doplňujúce alebo pozmeňujúce návrhy. 

Keďže neboli žiadne iné pripomienky k návrhu na odčlenenie nehnuteľnosti, predseda UPS p. 

Lacko Peter  dal hlasovať za jeho schválenie.  

       Za oddelenie nehnuteľnosti od spoločnej nehnuteľnosti bolo za 579 podielov, proti nikto, 

zdržal sa nikto.  

Na základe hlasovania prečítal uznesenie č.1 

 

7.Diskusia 
 

 Do diskusie sa prihlásil p.Rafa s otázkou, že sú premnožené diviaky ako to chce UPS 

riešiť. Ďalšou otázkou sa spýtal kto robil v Dúbravách preriezku, lebo podľa jeho názoru 

je táto časť hory zničená.  
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 Na tieto jeho otázky hneď odpovedal predseda p. Peter Lacko a podal informáciu o tom, 

že  poškodenia diviačou zverou môžeme len nahlásiť na Okresný úrad Žilina lesný odbor, 

že diviaci sú premnožení, aby ich poľovníci mohli strieľať. Viac sa z našej strany robiť 

nedá. Na otázku preriezky odpovedal, že toto konštatovala aj dozorná rada a preto výbor 

a DR UPS urobila obhliadku  s odborným lesným hospodárom Ing. Tomašovičom na 

mieste samom, kde lesný hospodár prítomným vysvetlil spôsob a účel preriezky. 

Konštatoval, že táto bola urobená správne, že do takto prerezaných porastov sa už nemusí 

zasahovať, stromy dorastú  a keby bola urobená menej za pár rokov by sme preriezku 

museli opakovať. Takto  je urobená dlhodobo. 

 Do diskusie sa prihlásila Mgr.Smičíková s otázkou, kde sa budúci kandidáti môžu 

nahlasovať keďže na budúci rok je voľba výboru a ešte by chcela aby všetci kandidáti do 

výboru boli uvedení v pozvánke, že by všetci vedeli kto kandiduje, keďže sa už vymenili 

generácie a aby dopredu vedeli kto kandiduje, aby neboli v chaose a dobre si mohli 

premyslieť koho budú voliť.  

  Na tieto otázky reagoval predseda Peter Lacko a povedal že preto otázku volieb spomenul 

aj vo svojom referáte aby podielnici mali dostatok času na navrhovanie kandidátov do 

výboru UPS, avšak každý kandidát ktorého niekto navrhne musí s kandidatúrou súhlasiť. 

Spomenul ako sa to robilo v minulosti a že tieto voľby chceme urobiť takým spôsobom že 

kandidátov dáme na webovú stránku Trnove a volebný lístok sa urobí takým spôsobom že 

sa naň napíšu všetci prihlásení kandidáti a na druhú stranu volebného lístka sa napíšu 

pravidlá volieb.T.j. že sa zakrúžkuje sedem kandidátov a volebná komisia na základe 

sčítania hlasov vyberie nových členov výboru podľa počtu získaných hlasov. 

A ešte doplnil že o tomto chcel v diskusii hovoriť on, no  keďže s ním vystúpila pani 

Smičiková už len odpovedal. Kandidátov treba nahlasovať buď osobne alebo písomne na 

výbor UPS. Na kandidátke budú všetci kandidáti do volieb výboru táto bude vystavená na  

internetovej stránke www.Trnové sekcia UPS Trnove, tak ako sú na nej vystavené 

stanovy, pravidlá hospodárenia, zmluva o založení, odčlenené nehnuteľnosti a.i.  v určitý 

čas pred voľbami výbor určí   uzávierku kandidátov aby mal dostatočný čas na spracova-

nie. Do pozvánky sa nebudú písať kandidáti, len v programe „voľba výboru“ bude 

v zátvorke uvedené /volebná listina je uverejnená na www.Trnové. /nakoľko prístup 

k internetu má dnes už praktický každý.     

 Do diskusie sa prihlásil predseda p. Lacko  a oboznámil prítomných že na budúci týždeň 

sa budú v Trnovom konať hody sv. Juraja, že UPS je ich spoluorganizátorom a oboznámil 

ich s programom. V piatok hasičský ples. Sobota: športový a kultúrny program na 

školskom ihrisku. Nedeľa: slávnostná omša, o 14,00 program v kultúrnom dome, ktorý 

bude pokračovať do večerných hodín na školskom ihrisku a všetkých prítomných na tieto 

hody  pozval s prianím dobrej zábavy a aby nám počasie vydržalo. 

   Do diskusie sa prihlásila p. Rihákova s prosbou na podielnikov,  že nakoľko v minulom 

roku bola dokončená ROEP a všetci podielnici majú svoje podiely zapísané na LV a tým 

že dochádza k majetkovým prevodom medzi rodinami a dedičskými konaniami apeluje na 

všetkých že pokiaľ budú nejaké zmeny aby tieto zmeny nahlásili na výbor, pretože sa 

o týchto zmenách nemáme ako dozvedieť až pri kontrolách LV ak zmeny už kataster 

realizoval. Ale aj tak je to len základná informácia. Je potrebné aby ste sa noví vlastníci 

prihlásili na UPS Trnove aj s právoplatnými kópiami dedičských konaní alebo zmlúv. 

Toto nám veľmi pomôže pri ďalšej práci aby sme jednotlivé veci dávali do súvislosti aj pri 

dotazoch od notárov. Taktiež každý nový člen je povinný podpísať zmluvu o založení 

spoločenstva.  

 Predseda p. Lacko ešte doplnil a citoval §9 ods. 3 zákona 97/2013zz „nadobúdateľ 

vlastníckeho práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti vstupuje do práv a povinnosti člena 

spoločenstva v rozsahu nadobúdaného podielu a je povinný do dvoch mesiacov odo dňa 

http://www.trnov�/
http://www.trnov�/
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nadobudnutia vlastníckeho práva pristúpiť k zmluve o spoločenstve. A že zmenou zákona 

sa musela naša zmluva o spoločenstve prispôsobiť zneniu nového zákona a každý člen je 

povinný túto podpísať. 

    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. 

Predseda p. Lacko ešte spresnil že na VZ sa zúčastnilo celkom 579 podielov čo predstavuje 

52,1% všetkých zúčastnených podielov. 

Zároveň vyzval predsedu návrhovej komisie aby prečítal návrh uznesenia č.2 

 

 

       8.    Návrh uznesenia č.2 z VZ UPS  
    

Pán Ďurnek Miroslav prečítal návrh uznesenia z VZ UPS Žilina Trnove č.2 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 uznesenia bolo 579 hlasov, čo je 52,1 % z celkového počtu 1112 podielov 

a hlasovania za zdržalo 0 hlasov. Návrh uznesenia z Valného zhromaždenia UPS č.2, 

konaného dňa 18.4.2015 bol prijatý. 

 

 

  9. Záver 
 

     Predseda pán Peter Lacko konštatoval že dnešné VZ bolo uznášania schopné len na 52,1% 

ale keby na budúci rok, keď budú voľby do nového výboru a nebolo by prítomných aspoň 

50% všetkých podielov spoločenstva voľby nebudú, nakoľko VZ nebude uznášaniaschopne. 

A keďže ma výbor funkčné obdobie max. 5 rokov a VZ aj keď včas zvolané by sa nemohlo 

uskutočniť, výbor skončí a uvedenú skutočnosť musí ohlásiť na Okr.úrad v Žiline lesný odbor  

a oni by museli zvolávať ďalšie VZ a všetko by sa preťahovalo. Takže keď sa bude zvolávať 

VZ, tento oznam Vám príde pozvánkou a bude aj na www.Trnové, bol by som rád aby ste 

v čo najväčšom počte prišli aby voľby prebehli tak ako si to predstavujeme a boli by 

právoplatné..   

Ďalej poďakoval prítomným za účasť a pozval ich na  občerstvenie. Týmto ukončil VZ UPS 

Žilina Trnove. 

 

 

 V Žiline-Trnovom dňa 18.4.2015 

 

  Predseda UPS Peter Lacko                                   ..................................................... 

 

Zápisnicu napísala Riháková Helena                     ..................................................... 

 

 Overovatelia: Danišková Valéria                           .................................................... 

 

                        Levčiková Irena                              ................................................... 
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