
Z á p i s n i c a 

zo zhromaždenia členov Urbárskej spoločnosti, pozemkové spoločenstvo Spišské Hanušovce,  

konaného dňa 21.06.2020 o 14.00 hod v kultúrnom dome v Spišských Hanušovciach. 

       _________________________________________________________________________ 

  

Prítomní: podľa prezenčnej listiny.                        

Priebeh: prezentácia od 13.00 hod. (pri prezentácii splnomocnenci odovzdali splnomocnenie a      

podpísali prezenčnú listinu za splnomocniteľa)  

1. Otvorenie  – predseda spoločenstva p. Peter Baka. Predseda spoločenstva na základe rozhodnutia 

výboru US PS bol poverený vedením celého zhromaždenia. Privítal všetkých prítomných na riadnom 

zhromaždení Urbárskej spoločnosti pozemkové spoločenstvo Spišské Hanušovce,  ktoré bolo pôvodne 

pozvánkou zvolané na 22.03.2020, ale pre pandémiu koronavírusu muselo byť odložené.  Predseda 

všetkých zúčastnených oboznámil s programom . Vyzval prítomných, aby sa k programu vyjadrili, 

príp. ho doplnili. Keďže neboli žiadne pripomienky, dal hlasovať za návrh programu. 

Hlasovanie:  

ZA:           12 992 hlasovv 

PROTI:              0 hlasov 

ZDRŽAL SA:    0 hlasov   

 
Predseda zhromaždenia konštatoval, že program bol  schválený. 

 

Pokračovanie zhromaždenia podľa schváleného programu : 

3.  Voľba mandátovej a návrhovej komisie, voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4.   Správa Výboru o činnosti PS za rok 2019 

5.   Správa o finančnom hospodárení za rok 2019 

6.   Správa Dozornej rady 

7.   Návrh plánu činnosti na rok 2020 

8.   Rôzne a diskusia 

9.  Návrh na uznesenie 

10.Záver 

 

3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Predseda spoločenstva predniesol   n á v r h  

na voľbu mandátovej a návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3.1. Mandátová komisia: 

1.  Róbert Babík, Matiašovce -predseda 

2.  Miroslav Grainda, Spišské Hanušovce                  

3.  Lukáš Budziňák, Spišské Hanušovce 

 
 
 



3.2. Návrhová komisia: 

 

1. Štefan Tomaľa, Spišské Hanuovce 

2. Marta Benediková, Spišské Hanušovce 

 

3.3. Zapisovateľ: 

 

1. Magdaléna Baková, Spišské Hanušovce 

 

3.4. Overovatelia zápisnice: 

 

1.  Monika Raková, Spišské Hanušovce 

2.  Andrej Veselovský, Spišské Hanušovce 

 

Predseda spoločenstva vyhlásil hlasovanie o horeuvedenom návrhu: 

 

ZA:            12 992 hlasov 

PROTI:               0 hlasov 

ZDRŽAL SA:     0 hlasov 

 

Predseda US konštatoval, že mandátová a návrhová komisia, zapisovateľ a overovatelia zápisnice boli 

jednomyseľne  a právoplatne zvolení. 

 

3.5.  Overenie uznášania schopnosti zhromaždenia: 

 

Mandátová komisia po sčítaní hlasov podľa prezenčnej listiny konštatovala, že zhromaždenie konané 

21.6.2020 je uznášania schopné, nakoľko z celkového počtu všetkých  22 739 hlasov /po odrátaní 

SPF/, bolo zúčastnených + splnomocnených 12 992 hlasov, čo  je 57,13 %  a tvorí nadpolovičnú 

väčšinu  hlasov.  

 
4. Správa o činnosti PS za rok 2019 

Správu výboru US PS o činnosti za rok 2019 predniesol predseda  US PS p. Peter Baka a tvorí prílohu 

zápisnice. 

5. Správa o finančnom hospodárení za rok 2019 

Správu o finančnom hospodárení  za rok 2019  predniesla p. Magdaléna Baková.    

6. Správa Dozornej rady 

Správu dozornej rady predniesol p. Peter Baka, ktorú vypracovala predsedníčka DR Mgr. Terézia 

Kostková a tvorí prílohu zápisnice. 

7. Návrh plánu činnosti na rok 2020 

Návrh plánu činnosti na rok 2020 predniesol odborný lesný hospodár Ing. František Babiar. Návrh 

plánu činnosti tvorí prílohu zápisnice. 

 

 

8.  Rôzné a diskusia. 

 
Predseda p. Peter Baka predniesol návrh, ktorý predložil Výbor US PS Sp. Hanušovce  a ktorý sa týkal 

úpravy ceny a spôsobu výdaja palivového dreva členom a to takto: Za každý začatý 1 ha výmery  



1 priestorový meter paliva po 15,- € každý rok. Uviedol príklad: Ak máte výmeru svojho podielu v 

pozemkovom spoločenstve 4,2 ha /420 hlasov/ dostanete každý rok 5 prm palivového dreva po 15,- €, 

ale ak máte výmeru len 0,2 ha /20 hlasov/ dostanete len 1 prm paliva po 15,- €. Člen spoločenstva 

nemusí ten 1 prm paliva brať každý rok, ale zoberie po piatich rokoch 5 prm paliva po 15,- €. Ak 

potrebuje podielnik viac paliva ako môže dostať, tak môže zobrať podiel aj na iného člena, ak sa tento 

písomne vzdá svojho palivového podielu, alebo si ho môže zakúpiť po 20,- € z prerezávky. Aj naďalej 

sa budú robiť poradovníky a to na palivové drevo po 15,- €, čiže na podiel a palivové drevo po 20,- €.  

Predseda ďalej pripomenul, že len ťažobné náklady na 1 prm sú 13,- €. Táto úprava ceny by bola 

platná až od 1.1.2021, dovtedy sa bude palivo vydávať po starom a prednosť majú tí, ktorí ešte vôbec 

nebrali, ev. nebrali v roku 2019. 

 

Predseda vyzval prítomných, aby sa vyjadrili k uvedenému návrhu, alebo predniesli iný návrh. 

P. Lukáš Budziňák povedal, aby cena za 1 prm paliva bola na úrovni ťažobných nákladov.  

Predseda povedal, že 15,- € navrhujú preto,. aby sa cena nemenila zas každý rok. 

 

K uvedenej úprave sa už nikto nevyjadril, len p. Jozef Kostka poznamenal, že niekedy je to palivo 

zahnité. P. predseda poznamenal, že nestáva sa to často a keď už, tak preto je to palivové drevo. 

 

K uvedenému návrhu, ktorý predniesol predseda bolo    ZA:                 12 992 hlasov 

                                                                                          PROTI:                    0 hlasov 

                                                                                          ZDRŽAL SA:         0 hlasov 

 

Predseda ešte prítomných informoval ohľadom súkromných lesov, ktoré obhospodaruje Urbárska 

spoločnosť  podľa platného Plánu starostlivosti o les a ktoré nie sú v Zmluve o pozemkovom 

spoločenstve. Tých súkromných lesov je cca 57 ha, z toho na ploche známych vlastníkov 49 ha  a 8 ha 

na ploche neznámych. Ostatné lesy súkromných vlastníkov obhospodarujú Štátne lesy SR. Je 

vypracovaná nájomná zmluva s vlastníkmi týchto lesov, ktorá prítomným bola prečítaná. Je  

pripravená na podpisovanie a k nahliadnutiu v kancelárii Urbárskej spoločnosti PS Spišské 

Hanušovce.  

 

Predseda prítomným pripomenul, aby si naďalej právne vysporiadali svoje majetkové pomery v 

pozemkovom spoločenstve, lebo po pozemkových úpravach je stále cca 40 %  neznámych  

spoluvlastníkov.        

   
Keďže už nebol žiaden príspevok do diskusie pokračoval ďalší bod. 

 
9. Návrh na uznesenie 

 

Člen návrhovej komisie Štefan Tomaľa  predniesol návrh na uznesenie a to:  

 
 
 

Návrh na uznesenie 

zo zhromaždenia Urbárskej spoločnosti, pozemkové spoločenstvo Spišské  Hanušovce, konaného v 

Spišských Hanušovciach dňa 21.6.2020   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A. Zhromaždenie  berie na vedomie : 

1. Správu Výboru o činnosti  Urbárskej spoločnosti pozemkové spoločenstvo Spišské Hanušovce 

za rok 2019  



2. Správu o finančnom hospodárení Urbárskej spoločnosti pozemkové spoločenstvo Spišské 

Hanušovce za rok 2019 

3. Správu Dozornej rady Urbárskej spoločnosti pozemkové spoločenstvo Spišské Hanušovce za 

rok 2019  

  

 

B.  Zhromaždenie schvaľuje : 

 
1. Ročnú účtovnú závierku za rok 2019 

2. Návrh plánu činnosti na rok 2020  

3. Predaj palivového dreva členom pozemkového spoločenstva po 15,- € za každý začatý 1 ha 

výmery každý rok počnúc od 1.1.2021 

 

Predseda spoločenstva vyhlásil hlasovanie o návrhu uznesenia. 

 

ZA:           12 992 hlasov 

PROTI:              0 hlasov 

ZDRŽAL SA:    0 hlasov 

 

Predseda konštatoval, že hlasovanie o uznesení bolo  jednomyseľne schválené. 

 
 

10. Záver 

 

Predseda spoločenstva poďakoval prítomným za účasť,  za dodržiavanie hygienických a 

epidemiologických opatrení, za ktorých sa zhromaždenie konalo. Po jej ukončení sa vyplácal podiel na 

zisku za rok 2018.   

 

 
 
 
V Spišských Hanušovciach, dňa 21.06.2020 

 

 

 

 

 

Zapisovateľ:  Magdaléna Baková           ............................................ 

 

Overovatelia:  Monika Raková               ........................................... 

 

                        Andrej Veselovský         ........................................... 

 

 


