
Zápisnica 
 

z výročnej členskej schôdze Urbárskeho družstva v Rejdovej, ktorá sa konala  
dňa 25.apríla 2008 so začiatkom o 14.00 hod. v kultúrnom dome v Rejdovej . 
 
Prítomní podľa prezenčnej listiny: 
 
Program: 1. Otvorenie 
                2. Voľba orgánov schôdze 
                3. Kontrola uznesení  
                4. Správa o činnosti UD za rok 2007 
                5. Schválenie ročnej účtovnej závierky za r. 2007 
                6. Správa KRK za rok 2007 
                7. Diskusia 
                8. Návrh na uznesenie 
                9. Záver 
 
 
     S poverenia predstavenstva Urbárskeho družstva v Rejdovej VČS viedol  Ondrej Brdiar – 
podpredseda družstva. Menovaný otvoril VČS , prítomných privítal a oboznámil s programom 
a podal návrh na schválenie mandátovej, návrhovej komisie, zapisovateľky a overovateľov 
zápisnice.   
     Mandátová komisia pracovala po schválení v tomto zložení:  
 predseda: Ing. Ondrej Hric  Rejdová 11 
členovia:   Elena Chalupková, Ing. Ondrej Kračún 6 
Návrhová komisia pracovala v zložení:  
Predseda : Mária Virgalová , Dobšiná 
Členovia: Ján Mihók Vyšná Slaná, Dušan Tešlár Rožňava 
Zapisovateľka: Mária Molčanová  ekonómka UD 
     Predsedajúci vyzval predsedu mandátovej komisie Ing. Ondreja Hrica, aby informoval 
prítomných s účasťou. Tento konštatoval , že  je prítomných 225,24 hlasov a VČS nie je 
uznášania schopná. Z toho dôvodu sa VČS bude konať s hodinovým posunom so začiatkom 
o 14.00 hod. z nezmeneným programom. Po uplynutí hodiny bolo prítomných 264,99  hlasov 
čo je 29,3%  a v zmysle stanov UD sa môže konať náhradná  VČS s tým istým programom.   
 
Overovatelia zápisnice: predstavenstvo UD v Rejdovej 
     Uvedený členovia do komisií a činností boli jednohlasne prijatí. 
Jednohlasne bol prijatý i program VČS. 
     Predsedajúci vyzval predsedu UD Slavomíra Tomášika, aby previedol kontrolu uznesení 
prijatých na VČS 2006. Uznesenia uložené VČS 2006 predstavenstvu a predsedovi sú 
splnené. Chata nebola prenajatá, pretože predstavenstvo nesúhlasilo s podmienkami so strany 
nájomcov.  
  Po kontrole uznesení vyzval predsedajúci predsedu UD , aby predniesol správu o činnosti 
ako aj správu o ekonomike za r. 2007 a rozpočet na r. 2008. 
 Slavomír Tomášik predseda UD prečítal správu o činnosti a ekonomike za r. 2007 a rozpočet 
na r. 2008. V správe podrobne zhodnotil všetky činnosti, ktoré boli prevádzané v roku 2007  
v zmysle LHP.  Po stránke ekonomickej oboznámil prítomných s výkonmi a nákladmi, 
podrobne podľa jednotlivých položiek a s ročnou účtovnou závierkou. Nájom v roku 2007 bol 
vyplatený vo výške 1.422 tis Sk.  



V ďalšej časti svojho vystúpenia predniesol návrh rozpočtu na r. 2008. Rozpočet bol robený 
na základe plánu ťažby dreva na r. 2008 a predpokladaných cien. A navrhuje za rok 2008 
vyplatiť nájom vo výške 2000,- Sk/ha do konca roku 2008. V rozpočte počíta s opravou 
budovy, ktorá je vo vlastníctve UD.  
     Ing. Ondrej Hric poďakoval predsedovi za vystúpenie a vyzval p. Ondreja Goliana 
predsedu KRK, aby predniesol správu o činnosti za r. 2007. 
     O. Golian predseda KRK oboznámil s činnosťou za r. 2007. Komisia pracovala podľa 
plánu práce. Kontroly boli zamerané na predaj dreva a to na fakturáciu čo sa týka množstva, 
ako aj zatriedenie podľa jednotlivých sortimentov. Boli prevádzané námatkové kontroly v lese 
ako i pri predaji. Komisia prevádzala kontroly vyplácania miezd, pokladne, finančnej 
hotovosti ako aj ostatných ekonomických činností.  
Konštatoval že tieto boli prevádzané v zmysle platných predpisov a neboli zistené nedostatky. 
Činnosť vedenia, predstavenstva ako aj pracovníkov je robená s cieľom zveľaďovať majetok 
a dodržiavať predpísané normy a zákony. V závere poďakoval členom KRK za prevedenú 
prácu.  
Predsedajúci poďakoval za informácie a keďže program bol vyčerpaný otvoril diskusiu. 

V diskusii vystúpil Tibor Balázs, Ing. Ján Krišták , Ján Bezek . Tibor Balázs informoval 
členov o stave lesných porastov , upozornil ČS na prednostné spracovanie kalamity 
a navrhol prizvať viac ťažobných partií na jej rýchle spracovania aby sa ďalej 
nerozširovala. Ostatný sa zaujímali o predaj a cenu dreva najmä paliva.   
 
Na diskusné príspevky vyčerpávajúco odpovedal Slavomír Tomášik predseda UD.  Po 
skončení diskusie predsedajúci  Ondrej Brdiar vyzval predsedu návrhovej komisie pani 
Virgalovú, aby predniesla návrh na uznesenie s jednania VČS.  
 
 
 
 

 
Návrh na uznesenie  

 
z VČS Urbárskeho družstva v Rejdovej konanej 25.4.2008. 

 
Členská schôdza:  
 
A, berie na vedomie : 1. Správu o činnosti UD za r. 2007 
                                   2. Správu KRK za r. 2007 
 
B, schvaľuje:              1. Ročnú účtovnú závierku za r. 2007 
                                   2. Rozpočet na r. 2008 a navrhovaný minimálny nájom za jeden ha 

v sume 2.000,- Sk 
                                    
 
C, ukladá:    1. vyplatiť nájom za rok 2008 vo výške min. 2000,- Sk/ha   
 
Predsedajúci dal hlasovať za návrh na uznesenie z VČS, ktorý bol jednohlasne prijatý. 

Keďže bol vyčerpaný program VČS - poďakoval prítomným za účasť a schôdzu ukončil. 
 
Zapísala : Mária Molčanová 
  



V Rejdovej dňa 25.4.2008 
 
Overovatelia zápisnice:  Slavomír Tomášik           ________________________________ 
 
                                       Ondrej Brdiar                  ________________________________ 
 
                                       Ing. Ondrej Hric              ________________________________ 
 
                                       Ing. Ondrej Kračún         ________________________________ 
 
                                       Ing. Ján Valentík             ________________________________ 
 
                                       Ján Valentík                    ________________________________ 
 
                                       Michal Delia                   ________________________________ 
 
 
                                                             


