URBÁRSKA SPOLOČNOSŤ, pozemkové spoločenstvo Becherov
086 35 Becherov
___________________________________________________________________________
Zápisnica
z Valného zhromaždenia Urbárskej spoločnosti, pozemkové spoločenstvo Becherov
a Súkromných lesov Becherov konaného dňa 01.08.2021 o 14.00 hod v KSB Becherov
______________________________________________________________________
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny.

1) Zasadnutie otvorila a viedla predsedníčka US PS Becherov Helena Šurkalová, ktorá
prítomných privítala a prečítala prítomným návrh na členov jednotlivých komisií,
zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
2) Pre toto valné zhromaždenie boli navrhnuté pracovné komisie v zložení :
Mandátová komisia : Ing. Ján Banický, Ing. Stanislav Prexta
Návrhová komisia: Ing. Ivan Popovič, Mgr. Daniela Janečková, Anna Geciová
Valná hromada schválila návrhovú a mandátovú komisiu všetkými prítomnými hlasmi,
nikto sa nezdržal, nikto nebol proti.
3) Za zapisovateľa bol navrhnutý pán Jozef Gmiterko a za overovateľov zápisnice boli
navrhnutí Jozef Lazorík a Marián Tančín. Zapisovateľ aj overovatelia zápisnice boli
schválení valným zhromaždením všetkými prítomnými hlasmi. Nikto sa nezdržal, nikto
nebol proti.
4) Predsedajúci bal prítomným hlasovať o programe valného zhromaždenia. Pred hlasovaním
bolo navrhnuté doplniť bod 9. o návrh cien stavebného dreva a vymazať bod 10., ktorý bol
v návrhu programu napísaný omylom. Program s navrhovanými zmenami bol schválený
všetkými prítomnými hlasmi.
5) Predsedníčka US informovala prítomných, že odstúpil jeden člen dozornej
rady a jeden člen Výboru US. Člen dozornej rady bol nahradení nasledujúcim v poradí p.
Ľubošom Leškom. Člen Výboru US zatiaľ nebol nahradení nikým, z dôvodu, že
nasledujúci v poradí je p. Andrej Petričko, ktorý sa momentálne dlhodobo zdržiava
v Česku. Preto predsedníčka navrhla bývalému OLH p. Štefanovi Fedorkovi, aby na
uvoľnené miesto nastúpil on. Pán Fedorko sa voči návrhu ohradil, že musí sa najprv
vyjadriť p. Petričko.
6) Nasledovala kontrola plnenia uznesení z minulej valnej hromady. P. Fedorko vysvetlil
prítomným, že zámena posunutých pozemkov so ŠL SR sa neuskutočnila. Okresný úrad
v Bardejove, katastrálny odbor odmietol predmetnú zámenu zapísať do katastra
nehnuteľností. Svoje zamietavé stanovisko odôvodnil, že na takúto zámenu nie je dohoda
dvoch strán dostatočný argument a právny základ na zápis do katastra nehnuteľností. Ďalší
vývoj v tejto veci je otázny.
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7) Z dôvodu, že mandátová komisia ešte počítala hlasy, predsedajúci navrhol zmenu
poradia bodov programu. Tento návrh bol prijatý všetkými prítomnými členmi.
8) Predsedníčka US p. Helena Šurkalová preniesla prítomným správu o činnosti za rok
2020. V správe boli informácie o finančnej analýze, o tržbách, o nákladoch,
o najdôležitejších aktívach a pasívach a o výsledku hospodárenia za rok 2020. Na
základe týchto informácií navrhla predsedajúca výsledok hospodárenia ponechať na účte
a nevyplácať dividendy. O tomto svojom návrhu dala hlasovať. 5 hlasov sa zdržalo,
ostatný boli za tento návrh.
9) P. Štefan Fedorko predniesol prítomným plán činnosti na rok 2021, hospodársky
a ekonomický plán a hospodársku činnosť na rok 2021. Ospravedlnil neprítomnosť
nového OHL, ktorý sa valnom zhromaždení nemohol zúčastniť kvôli chorobe.
10) Člen dozornej rady p. Ľuboš Leško predniesol správu dozornej rady.
11) Mandátová komisia predniesla správu o výsledku spočítania hlasov prítomných
s výsledkom, že prítomných je 50,5 % podielnikov. Z tohto vyplýva, že doterajšie
hlasovania sú platné.
12) Návrh cien palivového dreva a stavebného dreva. Všetkými hlasmi bolo odsúhlasené
nasledovné. Cena palivového dreva ostáva trhová, ako v tomto roku. Ihličnaté drevo
išlo cenou o 100% hore, z tohto dôvodu sa prítomní uzniesli o pozastavení výdaja
stavebného dreva do budúceho roku s výnimkou potreby dreva z dôvodu havarijných
stavov, alebo živelnej kalamity.
13) Ing. Ján Banický prečítal plán hospodárskej činnosti na rok 2021.
14) V rôznom p. Helena Šurkalová vysvetlila prečo sa zmenil systém výdaja palivového
dreva. Drevo meria ťažbár v dĺžkach a na sklade ho ťahá na oddelené hromady.
Následne sa zmanipuluje a odvezie záujemcom. Tento systém bol zavedený z dôvodu,
že nikto nechce vydávaj drevo, aj keď táto činnosť je finančne odmenená. Nikto
nevyslovil námietky na nový systém výdaja palivového dreva. P. Štefan Fedorko
vyslovil námietku k Výboru US, že sa dostatočne nevenujú tabuly US. Je potrebné ju
aktualizovať a pravidelne do nej dávať nové informácie. Ďalej upozornil, že je potrebné
spracovávať aj kalamitné drevo, nie len to, ktoré sa ťaž iná základe Programu
starostlivosti o les. Prítomní uložili Výboru US obnoviť tabuľu US.
Predsedníčka p. Helena Šurkalová sa prítomným poďakovala za účasť a pozvala ich na
malé občerstvenie.

Zapisovateľ: Jozef Gmiterko

Overovatelia zápisnice: Marián Tančin
Jozef Lazorik
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