
Zápisnica 
 z XXVIII. zhromaždenia vlastníkov  Urbárskeho pozemkového

spoločenstva  Liptovský Peter 76, konaného dňa 11.07.2020.

Program zasadnutia :

1. Otvorenie  zhromaždenia a schválenie programu
2. Voľby  mandátovej a návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľov zápisnice
3. Správa mandátovej komisie
4. Kontrola uznesenia XXVII zhromaždenia vlastníkov r.2019
5. Správa o činnosti  spoločenstva za rok 2019
6. Správa o hospodárení spoločenstva za rok 2019 
7. Správa o hospodárení v lesných porastoch za rok 2019
8. Správa dozornej rady, schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2019
9. Návrh plánu práce a hospodárenia na rok 2020
10. Návrh  rozpočtu na rok 2020
11. Diskusia 
12. Návrh uznesenia a schválenie uznesenia
13. Záver

K bodu 1:
Zasadnutie  otvoril  a prítomných  privítal  p.  Mojžiš.  Následne  bol  prečítaný  a  schválený
program ďalšieho rokovania.

K bodu 2:
Do návrhovej, mandátovej  a  volebnej  komisie,  zapisovateľa  boli   navrhnutí  a jednohlasne
prítomnými schválení:

Mandátová komisia:                     Návrhová komisia:                               Zapisovateľ:
Ing. Pavol Slabej                           Ing. Tibor Uličný                                 Ing. Pavol Mojžiš
Oľga Vongrejová                          Ing. Peter Kompiš                                  Darina Orfánusová
Miroslava Borošová Ing.                      Ján Hyben
                                                       

Za overovateľa zápisnice boli  navrhnutí a jednohlasne prítomnými schválení:
Milan Bakalár a Ľubomír Čatloš

K bodu 3:
Správu mandátovej komisie predniesol Ing. P. Slabej.  Zhromaždenia  je prítomných podľa 
prezenčnej listiny 15 191  hlasov z celkového počtu   25 912   hlasov, čo znamená, že je 
prítomných 58,62 % hlasov  a zhromaždenie  je v zmysle zákona č.97/2013Z.z. uznášania 
schopné.- príloha č.1  tejto zápisnice.

K bodu 4:
Kontrolu  uznesenia  XXVII  zhromaždenia  vlastníkov  predniesol  predseda  p.  Krivoš.
Konštatoval, že úlohy boli splnené, alebo sa priebežne plnia.
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K bodu 5:
Správa o činnosti výboru spoločenstva za rok 2019 predniesol predseda p. Milan Krivoš–
príloha č. 2 tejto zápisnice.

K bodu 6:
Správa o hospodárení spoločenstva za rok 2019  predniesol ekonóm Ing. Slabej  - príloha č.3
tejto zápisnice.

K bodu 7:
Správa o stave lesa spoločenstva - predniesol odborný lesný hospodár p. Róbert Sporínsky –
príloha č.4  tejto zápisnice. 

K bodu 8:
Správa  dozornej  rady,  schválenie  ročnej  účtovnej  závierky  za  rok  2019  –  predniesol
Ing.Vladimír Uličný – príloha č. 5  tejto zápisnice.

K bodu 11:
Návrh plánu práce a hospodárenia na rok 2020 predniesol Ing. Pavol Mojžiš – príloha č.6
tejto zápisnice. 

K bodu 12:
Návrh  rozpočtu na rok 2020 predniesol   Ing. Pavol Mojžiš  –  príloha č. 7  tejto zápisnice.

K bodu 13:
Diskusia
V diskusii  vystúpil  predseda  p.  Krivoš  podrobne  objasnil  problémy,  s ktorými  sa  stretáva
výbor pri svojej činnosti pri likvidácii kalamít predaji drevnej hmoty, zalesňovaní a ochrane
lesných  porastov,  pri  vybavovaní  vyjadrení  štátnych  orgánov  k zámeru  rozšírenia
záhradkárskej  osady  v lokalite  Kaleník,  navrhol  zastupovanie   predsedom,  alebo  členom
výboru tých vlastníkov – členov UPS L. Peter, ktorých  pozemky spravujú iné pozemkové
spoločenstvá  (Vavrišovo,  Pribylina)  na  ich  Zhromaždení  vlastníkov,  podal  informáciu
o vyberaní parkovného  pred ústím Úzkej doliny
p.Dušan Kompiš súhlasil so zastupovaním, ponúkol svoje skúsenosti pri zefektívnení práce
výboru  zavedením  riadenia  kvality,  v zmysle  normy  ISO  9 000  a systému  SMK,
predchádzania a eliminácie rizík
P.  Kubovčíková  –  žiadala  informáciu  o rozdelení  zisku,  prečo  sa  nevyplácajú  podiely,
vysvetlenie podal ekonóm Ing Slabej a predseda p. Krivoš
p.Jányová -  prečo sa prednostne vysádza smrek keď monokultúry smreka sú poškodzované
kalamitami vysvetlenie podal OLH p. Sporínsky
p.  Tibor  Uličný  –  aká  je  cena  pozemkov  na  uvažovanej  záhradkárskej  osade  Kaleník
odpovedal predseda p. Krivoš
p. Vongrej vyslovil poďakovanie výboru za odvedenú prácu v predchádzajúcom roku 
p. Mojžiš-  upozornil na sceľovanie pozemkov, ktoré už prebieha v susedných UPS, na možné
rizká, na prebiehajúcu petičnú akciu na záchranu lesa, vody v procese klimatických zmien a
odstránenie ohrozenia človeka v prírode.
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K bodu 14:
Schválenie uznesenia.
 Predseda  návrhovej  komisie  p.Tibor  Uličný  predniesol  návrh  na  uznesenie,  ktorý  bol
prítomnými jednohlasne schválený, tvorí prílohu č. 8 tejto zápisnice.

K bodu 15:
Zhromaždenie  vlastníkov  ukončil  p.  Mojžiš  poďakoval  všetkým zúčastneným  za  účasť  a
konštruktívny prístup.

 V Liptovskom Petre 11.7.2020

Zapísal: Ing. Pavol Mojžiš, Darina Orfánusová     .............................       .................................

Overovatelia : ...........................................                        .......................................................
         Milan Bakálár            Ľubomír Čatloš

Dozorná rada: .................................. Predseda UPS: ......................................

Ing. Vladimír Uličný         Milan Krivoš
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