
 

 

 

Lesná skupina – pozemkové spoločenstvo  MALÝ SLAVKOV. 

      

Z Á P I S N I C A 
z  Valného zhromaždenia konaného dňa 20. Marca 2016 o 14.00 hod. v kultúrnom dome 

v Malom Slavkove 

 

Valné zhromaždenie sa začalo prezentáciou podielnikov, pri vstupe sa prezentovalo a podpísalo 

prezenčnú listinu 4 800 časti podielov z celkového počtu 8 520 podielov, takže valné zhromaždenie 

bolo uznášania schopné. 

Valné zhromaždenie sa riadilo programov, ktorý schválilo 100 % prítomných hlasujúcich 

podielnikov. 

 

Program:   

1. Otvorenie a prezentácia členov 

2. Určenie a schválenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa, skrutátorov, volebnej a mandátovej 

komisie 

3. Informácie predsedu o činnosti LS za rok 2015 

4. Informácia od lesného hospodára spoločnosti Ing. Michelčíka 

5. Správa dozornej rady o hospodárení za rok 2015 a schválenie ročnej účtovnej závierky 

6. Návrh a schválenie rozdelenia zisku hospodárenia 

7. Schválenie rozpočtu na rok 2016 

8. Diskusia 

9. Návrh na uznesenie 

10. Záver    

 

Určenie a schválenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa, skrutátorov, volebnej 

a mandátovej komisie 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a zvolení: p. Ján Groman, p. Ján Oravec 

Za zapisovateľa bol navrhnutý a zvolený: p. Jozef Hrebeňár 

Za skrutátorov, členov volebnej a mandátovej komisie nebol nikto navrhnutý z dôvodu 

nepotrebnosti. 

 

Informácie predsedu o činnosti LS za rok 2015 

Podielnici boli informovaní o činnosti pozemkového spoločenstva roku 2015. Ďalej predseda 

informoval valné zhromaždenie, že ak nejaký podielnik má záujem o predaj svojho podielu, tak 

musí predať celý podiel, nielen časť podielu. V prípade, že by chcel podiel predať osobe, ktorá nie 

je podielnikom, najprv musí osloviť podielnikov, pretože majú predkupné právo. Predseda ďalej 

informovať prítomných, že sme požiadali, aby lesy našej spoločnosti boli zaradené medzi lesy 

osobitného určenia. Ak budú pozemky zaradené do tejto kategórie lesov, to by mali byť, z dôvodu, 

že sa nachádzajú v TANAPe a tam sa nedá hospodáriť ako v hospodárskych lesoch, a má to aj svoje 

výhody, že za pozemky sa nemusí odvádzať daň z nehnuteľností. 

Uznesenie:  

Valné zhromaždenie berie na vedomie informácie predsedu o činnosti Lesnej skupiny za rok 2015. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Informácia od lesného hospodára spoločnosti Ing. Michelčíka 

Ing. Michelčík oboznámil valné zhromaždenie o vykonaných prácach v roku 2015. Ďalej 

informoval prítomných , že zatiaľ sme nedostali vyjadrenie o zaradení našej spoločnosti, t.j. lesov 

do kategórie lesov osobitného určenia, to je, že lesy sa nachádzajú v 3. stupni ochrany TANAPu, 

vyjadrenie by malo byť kladné. V správe spomenul potrebu vykonať prerezávku na 2 ha porastu, 

ktorá bola plánovaná ešte v starom programovacom období. 

Uznesenie:  

Valné zhromaždenie berie na vedomie informácie od lesného hospodára spoločnosti Ing. 

Michelčíka za rok 2015. 
 

Správa dozornej rady o hospodárení za rok 2015 a schválenie ročnej účtovnej závierky 

Správu dozornej rady o hospodárení LS za rok 2015 prečítal člen dozornej rady p. Ján Oravec.  

Uznesenie:  

Valné zhromaždenie schvaľuje ročnú účtovnú závierku za rok 2015. 
 

Návrh a schválenie rozdelenia zisku hospodárenia 

Predseda spoločnosti p. Bies navrhol rozdelene zisku, a to 35,00 eur na 1 akciu. Valné 

zhromaždenie návrh schválilo.  

Uznesenie:  

Valné zhromaždenie schvaľuje rozdelenie zisku 35,00 eur na 1 akciu. 

 

Schválenie rozpočtu na rok 2016 

Predseda LS p. Bies predniesol návrh rozpočtu na rok 2016, ktorý bol valným zhromaždením 

schválený bez pripomienok. 

Uznesenie:  

Valné zhromaždenie schvaľuje rozpočet LS na rok 2016. 

 

Záver    

Na záver predseda spoločnosti poďakoval prítomným za účasť a schôdzu ukončil. 

 

 

Overovatelia: 

Ján Groman 

 

Ján Oravec 

 

 

 

 

 

        František Bies 

         predseda LS 
  

 


