Zápisnica z čiastkovej schôdze zhromaždenia podielnikov
USPS v Žakarovciach zo dňa 22. 2. 2014
Dňa 22. 2. 2014 sa v sále miestneho hostinca v Žakarovciach konala čiastková schôdza
VZ podielnikov USPS s týmto programom:
1.Otvorenie
2.Voľba predsedajúceho, voľba overovateľov zápisnice,
voľba zapisovateľa zápisnice a voľba pracovných komisií
3.Správa výboru US o činnosti a hospodárení za rok 2013
4 Správa OLH
5.Správa DR a návrh na rozdelenie zisku
6.Doplňujúce voľby výboru USPS na nasledujúce obdobie, predloženie návrhu Zmluvy
o založení pozemkového spoločenstva a Stanov podľa Zákona č. 97/2013 Z.z.
7.Diskusia, Podnikateľský zámer
8.Výsledky volieb
9.Uznesenie
10.Záver
K bodu 1. 2./ Rokovanie otvoril a prítomných privítal predseda USPS p. Gustáv Medvec. V
mene výboru navrhol zloženie pracovných orgánov VZ takto:
predsedajúci VZ – Štefan Tomaško
zapisovateľ – Ing. Ondrej Lorinc
overovatelia zápisnice- Belušková Zdena, Langová Božena
mandátova, návrhová komisia – Emil Majlath, Milan Miženko, Mária Kontrošová
volebná komisia – Ing. Ján Mihalik, Mária Imrichová, Ing. Ján Majlath,
skrutátori – Ing. Imrich Jenčík, Štefan Vilčko, Marián Marcinko, Ján Beluško
K bodu 3./ Správu Výboru USPS o činnosti a hospodárení za rok 2013 predniesol predseda
Výboru USPS p. Medvec Gustáv.
.
K bodu 4./ Správu o činnosti odborného lesného hospodára podal Ing. Nemčík Štefan.
K bodu 5./ Správu DR-USPS a návrh na rozdelenie zisku vytvoreného v roku 2013 predniesol
Ing. Lorinc Ondrej.
K bodu 6./ Voľby prebehli tajným hlasovaním pomocou hlasovacích lístkov pod dohľadom
volebnej komisie. Výsledky volieb sú zahrnuté v uznesení ČS VZ. Návrh Zmluvy o založení
spoločenstva a Stanov predniesli Ing. Ondrej Lorinc a p. Štefan Tomaško.
K bodu 7./ V diskusii vystúpilo viacero podielnikov:
p. Zuzana Dirová vysvetlila podnikateľský zámer na r. 2014
Ing. Štefan Nemčík sa venoval vývoju USPS, hospodárskym podmienkam v roku 2014 a
upozornil na potrebu vysporiadania vlastníckych vzťahov k pôde.
Š. Tomaško sa venoval stavu vysporiadania vlastníctva.
Predseda výboru G. Medvec oboznámil VZ so žiadosťou obce o finančný príspevok vo výške
2.000,- EUR
.

K bodu 8./ Podľa správy mandátovej komisie sa na ČS VZ zúčastnili podielnici, ktorí vlastnia
2946 podielov, z celkového počtu 7343 podielov, čo je 40,12 % všetkých hlasov a 73,1 %
z počtu hlasov bez SPF. Výsledky doplňujúcich volieb do výboru USPS sú nasledovné:
1.
Miženková Emília - 2681 hlasov
2.
Lorinc Miroslav
2313 hlasov
3.
Belušková Zdenka 339 hlasov
4.
Mgr.Medvec Ľubomír - 303 hlasov
5.
Macejko Milan
- 291 hlasov
6.
Ing. Jenčík Imrich
54 hlasov
7.
Imrichová Mária
15 hlasov
K bodu 9.

Uznesenie ČS VZ USPS zo dńa 22.2.2014

A./ ČS VZ berie na vedomie:
1.Správu výboru US o činnosti a výsledkoch hospodárenia v roku 2013
2.Správu OLH
3.Správu DR a stanovisko k účtovnej uzávierke za rok 2013
4. Informáciu Ing. Štefana Nemčíka o odstúpení z funkcie OLH k 28.02.2014
B./ ČS VZ schvaľuje:
1.voľbu pracovných orgánov – predsedajúceho, zapisovateľa, overovateľov,
skrutátorov a pracovných komisií vo vyššie uvedenom zložení
2.Ročnú účtovnú závierku za rok 2013s hospodárskym výsledkom 20.285 EUR a návrh na
rozdelenie zisku tak, že dotácia rezervného fondu bude vo výške 285,- EUR a medzi podielnikov
v závislosti od výšky ich podielu sa rozdelí 20.000,- EUR
3.Návrh Zmluvy o založení pozemkového spoločenstva a Stanov podľa Zákona č.97/2013Z.z.
4.Výsledky doplňujúcich volieb – za ďalších členov Výboru USPS boli zvolení p. Miženková Emília
s počtom hlasov 2681 a p. Lorinc Miroslav s počtom hlasov 2313.Funkčné obdobie volených
orgánov Spoločenstva začína dňom 22.02.2014 v zmysle Stanov USPS
5.Podnikateľský zámer pre rok 2014
6.Žiadosť obce Žakarovce na zakúpenie stoličiek do hodnoty 2.000,-EUR s DPH, ktoré ostanú
majetkom USPS Žakarovce
D./ VZ ukladá
1.Výboru USPS zrealizovať druhú čiastkovú schôdzu VZ a zmeny v orgánoch USPS, Zmluvu
o založení spoločenstva a Stanovy zaregistrovať príslušným orgánom štátnej správy
do 28.02.2014
2.Výboru USPS dôsledne sa venovať realizácii podnikateľského zámeru na rok 2014.
Prítomní podielnici uznesenie tak, ako bolo predložené, schválili všetkými hlasmi vo verejnom
hlasovaní, to znamená, že za uznesenie hlasovali podielnici vlastniaci 2946 hlasov, čo z celkového
počtu všetkcýh hlasov predstavuje 40,12%.

Po vyčerpaní programu predseda p. Medvec Gustáv rokovanie ukončil a prítomným
poďakoval za účasť.
V Žakarovciach, 22.02.2014
Zapísal: Ing. Lorinc Ondrej
Overovatelia zápisnice:
Belušková Zdenka
Langová Božena

Zápisnica z čiastkovej schôdze podielnikov
Urbárneho spoločenstva, pozemkového spoločenstva Žakarovce
zo dňa
Dňa sa konala čiastková schôdza podielnikov Urbárneho spoločenstva, pozemkového
spoločenstva Žakarovce s týmto programom:
1.Otvorenie
2.Úprava Zmluvy o založení pozemkového spoločenstva a úprava Stanov podľa Zákona
č. 97/2013 Z.z.
3.Uznesenie, záver

K bodu 2./ Úprava Zmluvy o založení pozemkového spoločenstva a úprava Stanov podľa
zákona 97/2013 Z.z. predniesol p. Gustáv Medvec
Na ČS VZ sa zúčastnili podielnici, ktorí vlastnia
3313 podielov, z celkového počtu 7343 podielov, čo je 45,12 % všetkých hlasov.
K bodu 3./ Uznesenie čiastkovej schôdze Urbárneho spločenstva, pozemkového spoločenstva
zo dńa
Čiastková schôdza schvaľuje:
1.Úpravu Zmluvy o založení pozemkového spoločenstva a úpravu Stanov podľa Zákona
č.97/2013Z.z. tak, ako boli predložené.
Prítomní podielnici uznesenie tak, ako bolo predložené, schválili všetkými hlasmi vo verejnom
hlasovaní, to znamená, že za uznesenie hlasovali podielnici vlastniaci 3313 hlasov, čo z celkového
počtu všetkcýh hlasov predstavuje 45,12%.

V Poprade,
Zapísal: Ing. Lorinc Ondrej
Overovatelia zápisnice:
Gustáv Medvec
Zuzana Dirová

