Urbárske družstvo v Rejdovej , 049 26 Rejdová 77
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v odd. Dr., vložka č.1307/V
IČO: 36216321 DIČ: 2020037723 IČ DPH : SK 2020037723
Zápisnica č. 1/marec/2011
z výročnej členskej schôdze Urbárskeho družstva v Rejdovej

Dátum konania členskej schôdze: 25.3.2011
Miesto konania členskej schôdze: Kultúrny dom v Rejdovej
Vedením schôdze poverený: Ing. Ján Valentík
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1) Otvorenie
2) Voľba mandátovej, návrhovej komisie a zapisovateľa
3) Správa o činnosti Urbárskeho družstva za rok 2010
4) Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2010
5) Správa kontrolnej komisie za rok 2010
6) Úprava základného imania a stanov Urbárskeho družstva v Rejdovej
7) Diskusia
8) Návrh na uznesenie
9) Prijatie návrhu na uznesenie
10) Záver
K Bodu 1: Otvorenie
A/ Výročnú členskú schôdzu otvoril Ing. Ján Valentík, ktorý bol poverený vedením výročnej
členskej schôdze predstavenstvom UD ako člen UD zvolanú na 15,00 hod. Oboznámil prítomných
s programom výročnej členskej schôdze a vyzval prítomných na doplnenie. Vyzval predsedkyňu
Mandátnej komisie Zuzanu Garanovú o informáciu o počte prítomných členov. Predsedkyňa MK
Zuzana Garanová informovala výročnú členskú schôdzu, o počte prítomných členov: z celkových
940,65 ha členovia družstva vlastnia 530,711 ha, z toho je prítomných 224 ha. Vzhľadom na nízku
účasť, vyhlásil, že členská schôdza nie je uznášania schopná.
Na základe stanov ukončil členskú schôdzu zvolanú na 15,00 hod. na základe neuznášania sa.
Podľa článku VIII. odsek 9 ‐ pre platnosť uznesenia ČS sa vyžaduje okrem jej riadneho zvolania,
prítomnosť členov reprezentujúcich nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov a súhlas väčšiny
hlasov prítomných členov. Po zasadnutí predstavenstva, predstavenstvo zvolalo náhradnú výročnú
členskú schôdzu na 16,00 hod.
Konanie náhradnej výročnej členskej schôdze dňa 25.3.2011 o 16,00 hod.
V zmysle Stanov článok VIII, odsek 12 zvolal Ing. Miloš Golian, predseda predstavenstva UD
v Rejdovej náhradnú výročnú členskú schôdzu o 16,00 hod. s tým istým programom ako riadna
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výročná členská schôdza v súlade so stanovami UD v Rejdovej. Predsedkyňa MK oboznámila, že na
náhradnej členskej schôdzi je prítomných : 286,62 ha.
Ing. Ján Valentík privítal prítomných na náhradnej výročnej členskej schôdze a oboznámil prítomných
s programom náhradnej výročnej členskej schôdze. Vyzval prítomných na doplnenie alebo zmenu.
Nikto nemal návrh na doplnenie programu alebo zmenu.
Hlasovanie za to, aby náhradná členská schôdza sa riadila týmto programom a hlasovala spôsobom
tak, že člen družstva bude hlasovať podľa presnej výmery v hektároch na spoločnej nehnuteľnosti:
Za:
286,62 ha
Proti:
0 ha
Zdržal sa :
0 ha
K Bodu 2: Voľba mandátovej, návrhovej komisie a zapisovateľky
Ing. Ján Valentík navrhol členov :
do mandátnej komisie v zložení:

Predseda:
Členovia:

Zuzana Garanová
Márian Dovalovský
Ing. Ondrej Kračún
Juraj Valko Krišťak
Ján Krišťák
Z prítomných členov nemal nikto doplňujúce návrhy, preto dal hlasovať.
Za:
286,62 ha
Proti:
0 ha
Zdržal sa :
0 ha
do návrhovej komisie v zložení:

Predseda:
Členovia:

Viera Rižková
Mgr. Mária Liptáková,
Ing. Jana Švedová
Z prítomných členov nemal nikto doplňujúce návrhy, preto dal hlasovať.
Za:
286,62 ha
Proti:
0 ha
Zdržal sa :
0 ha
za zapisovateľku : Ing. Lackovú Helenu
Z prítomných členov nemal nikto doplňujúce návrhy, preto dal hlasovať.
Za:
286,62 ha
Proti:
0 ha
Zdržal sa :
0 ha
za overovateľov zápisnice a uznesenia:

členovia predstavenstva a Juraj Valko Krišťák /Vyšná
Slaná/
Z prítomných členov nemal nikto doplňujúce návrhy, preto dal hlasovať.
Za:
286,62 ha
Proti:
0 ha
Zdržal sa :
0 ha

K Bodu 3: Správa o činnosti Urbárskeho družstva za rok 2010
Ing. Miloš Golian, predseda predstavenstva UD v Rejdovej informoval prítomných o výsledkoch
hospodárenia za ROK 2010 v členení za obdobie od januára do 31.7.2010 a za obdobie od augusta
k 31.12.2010 a sumár za celý rok 2010. Prečítal údaje zo Správy o hospodárení za rok 2010.
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Informoval o majetku evidovanom v účtovníctve, o stave finančných hodnotách na účte a hotovosti
v pokladni, o výške pohľadávok a záväzkoch, o nákladoch a výnosoch, ťažbe dreva v m3, o predaji
dreva a priemernom speňažení za 01 až 07/ 2010 vo výške: 29,03 €/m3 a o predaji dreva
a priemernom speňažení za august a december vo výške: 45,01 €/m3, o výsledku hospodárenia
dosiahnutého družstvom 31.12.2010.
Táto Správa je uverejnená aj na webovej stránke UD a každý člen sa má možnosť s ňou oboznámiť.
Prílohou tejto zápisnice je Správa o hospodárení UD za ROK 2010.
K bodu 4: Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2010
Informáciu o účtovnej závierke za rok 2010 prečítala Ing. Helena Lacková.
K bodu 5 : Správa kontrolnej komisie za rok 2010
Správu o činnosti kontrolnej komisie prečítal predseda kontrolnej komisie RSDr. Ján Kubásky – Pavlík.
Prílohou tejto zápisnice je aj prečítaná správa. Zhodnotil činnosť kontrolnej komisie od svojho
zvolenia od júla 2010.
K bodu 6 : Úprava základného imania a stanov Urbárskeho družstva v Rejdovej
P. Sklenár informoval prítomných, že zatiaľ nie je prevedený zápis v obchodnom registri o splatenom
základnom imaní, nakoľko dochádza k zmenám a to z dôvodu predaja podielov jednotlivých členov.
Nie je potrebné stále zapisovať zmeny. Hodnota zapisovaného základného imania družstva nie je
totožná s hodnotou vstupných vkladov.
Predniesol návrh na úpravu stanov, o ktorých sa rokovalo aj na predchádzajúcej schôdzi dňa
17.9.2010 a 5.11.2010.
Predsedajúci Ing. Ján Valentík navrhol, aby sa hlasovalo po každom jednom bode zmeny. Prítomní
členovia UD s tým súhlasili.
Návrh:
Dopĺňa sa článok V. ods. 3, v bode bod 3.1:
Čl. V. ods.3.1 Prevodom spoluvlastníckeho podielu na spoločnej nehnuteľnosti
spravovanej Spoločenstvom urbárnikov Rejdová
Hlasovanie :
Za
286,62 ha
Proti
0
Zdržal sa :
0
Dopĺňa sa článok V. ods. 3, o bod 3.7:
Čl. V. ods.3.7 Členstvo fyzickej osoby v družstve zaniká dňom nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia Katastrálneho úradu v Košiciach, Správa katastra Rožňava
o prevode vlastníctva podielu spoločnej nehnuteľnosti Spoločenstva
urbárnikov Rejdová, 049 26 Rejdová, evidované na Obvodnom lesnom úrade
pod. č. 3/98, ako spoločenstvo bez právnej subjektivity z člena družstva na
nového vlastníka podielu spoločnej nehnuteľnosti.
Hlasovanie :
Za
286,62 ha
Proti
0
Zdržal sa :
0
Mení sa článok VIII. ods. 4 stanov, ktorý po zmene znie:
Čl. VIII. ods. 4.
Členská schôdza musí byť zvolaná, ak o to písomne požiadajú členovia
družstva reprezentujúci aspoň 5% všetkých hlasov alebo kontrolná komisia.
Pôvodný článok VIII. ods. 4 stanov:
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Čl. VIII. ods. 4
Hlasovanie :
Za
Proti
Zdržal sa :

Členská schôdza musí byť zvolaná, ak to požiada písomne aspoň 1/3
všetkých členov družstva alebo kontrolná komisia.
286,62 ha
0
0

Mení sa článok VIII. ods. 7 písm. i) stanov, ktorý po zmene znie:
Čl. VIII. ods. 7 písm. i/ nakladanie s finančnými hodnotami družstva nad 5.000 € vrátane
nákupu a predaja vecí schvaľuje členská schôdza.
Do hodnoty sa započítava aj hodnota:
príslušenstva veci, s ktorým sa nakladá samostatne,
súboru vecí, ak sa s vecami patriacimi do súboru nakladá samostatne,
vecí rovnakého druhu, s ktorými sa nakladá v čiastkach v rozsahu kratšom
ako 6 mesiacov
‐ tovarov ako aj služieb, ak spolu súvisia, aj keď sa účtujú samostatne
Pôvodný článok VIII. ods. 7 písm. i) stanov:
Čl. VIII. ods. 7 písm. i) / nakladanie s finančnými hodnotami družstva nad 250.000 Sk vrátane
nákupu a predaja vecí schvaľuje členská schôdza.
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
Hlasovanie :
Za
Proti
Zdržal sa :

Do hodnoty sa započítava aj hodnota:
príslušenstva veci, s ktorým sa nakladá samostatne,
súboru vecí, ak sa s vecami patriacimi do súboru nakladá samostatne,
vecí rovnakého druhu, s ktorými sa nakladá v čiastkach v rozsahu kratšom
ako 6 mesiacov
tovarov ako aj služieb, ak spolu súvisia, aj keď sa účtujú samostatne
286,62 ha
0
0

Mení sa článok VIII. ods. 9 stanov, ktorý po zmene znie:
Čl. VIII. ods. 9 Pre platnosť uznesenia riadnej členskej schôdze sa vyžaduje okrem jej
riadneho zvolania prítomnosť členov reprezentujúcich nadpolovičnú
väčšinu hlasov všetkých členov družstva a súhlas nadpolovičnej väčšiny
hlasov všetkých členov družstva.
Pôvodný článok VIII. ods. 9 stanov:
Čl. VIII. ods. 9 Pre platnosť uznesenia členskej schôdze sa vyžaduje okrem jej riadneho
zvolania prítomnosť členov reprezentujúcich nadpolovičnú väčšinu hlasov
všetkých členov a súhlas väčšiny hlasov prítomných členov.
Hlasovanie :
Za
286,62 ha
Proti
0
Zdržal sa :
0
Mení sa článok VIII. ods. 10 stanov, ktorý po zmene znie:
Čl. VIII. ods. 10 Pri hlasovaní má každý člen družstva t.j. každá právnická alebo fyzická
osoba jeden hlas. O spôsobe hlasovania rozhodne členská schôdza.
Pôvodný článok VIII. ods. 10 stanov:
Čl. VIII. ods. 10 Pri hlasovaní má každý člen družstva taký počet hlasov, aký
veľký podiel v hektároch má na spoločnej nehnuteľnosti
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spravovanej Spoločenstvom urbárnikov Rejdová, pričom platí
jeden hlas za každý celý ha, 0,5 hlasu za 0,50 ha. O spôsobe
hlasovania rozhodne členská schôdza.
Hlasovanie :
Za
Proti
Zdržal sa :

286,62 ha
0
0

Mení sa článok VIII. ods. 11 stanov, ktorý po zmene znie:
Čl. VIII. ods. 11
Člen družstva môže splnomocniť len člena družstva, aby ho na členskej
schôdzi zastupoval a to na základe písomnej plnej moci s úradne
overením podpisom. Úradne overený podpis na plnej moci sa nevyžaduje
v prípade, ak člen splnomocní na zastupovanie na schôdzi iného člena
družstva, ktorý je jeho rodinným príslušníkom. (Rodinným príslušníkom
sa rozumie príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel.)
Pôvodný článok VIII. ods. 11 stanov:
Čl. VIII. ods. 11
Člen družstva môže písomne splnomocniť iného člena družstva, alebo inú
plnoletú osobu, aby ho na členskej schôdzi zastupoval.
Hlasovanie :
Za
Proti
Zdržal sa :

284,74 ha
0
1,88 ha

Mení sa článok IX. ods. 5 stanov, ktorý po zmene znie:
Čl. IX. ods. 5 Predstavenstva družstva má 5 členov.
Pôvodný článok IX. ods. 5 stanov:
Čl. IX. ods. 5 Predstavenstva družstva má 7 členov.
Hlasovanie :
Za
286,62 ha
Proti
0
Zdržal sa :
0
Dopĺňa sa článok IX. , ktorý sa dopĺňa o ods. 14 stanov, ktorý znie:
Čl. IX. ods. 14. Predstavenstvo družstva rozhoduje o finančných hodnotách
družstva do výšky 5000 € jednorazovo, vrátane sa nákupu
a predaja vecí.
Hlasovanie :
Za
286,62 ha
Proti
0
Zdržal sa :
0
Dopĺňa sa článok X. , ktorý sa dopĺňa o ods. 3 stanov, ktorý znie:
Čl. X. ods. 3 Predseda družstva rozhoduje o finančných hodnotách družstva do výšky 2 000
€ jednorazovo, vrátane nákupu a predaja vecí.
Hlasovanie :
Za
286,62 ha
Proti
0
Zdržal sa :
0
Mení sa článok XI. ods. 1 stanov, ktorý po zmene znie:
Čl. XI. ods. 1 Kontrolná komisia má 3 členov.
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Pôvodný článok XI. ods. 1 stanov:
Čl. XI. ods. 1 Kontrolná komisia má 5 členov.
Hlasovanie :
Za
286,62 ha
Proti
0
Zdržal sa :
0
Člen UD p. Ján Molčan prečítal postup technického zabezpečenia volieb. Je prílohou tejto zápisnice.
Uviedol, že návrh kandidátky na predsedu a predstavenstvo pripraví a schváli predstavenstvo. Návrh
na predsedu a členov kontrolnej komisie pripraví kontrolná komisia. Mgr. Mária Liptáková navrhla,
aby ku pozvánke na členskú schôdzu, na ktorej sa uskutočnia voľby boli pripojené aj pravidlá tykajúce
sa volieb a aj kandidáti, ak už budú známi.
Ing. Ján Valentík dal hlasovať o tomto návrhu:
Hlasovanie : Kto je za prijatie technických pripomienok k organizácii volieb.
Za prijatie:
286,62 ha
Zdržal sa 0
Proti 0
K bodu7 / Diskusia
1/ Ing. Miloš Golian informoval, že vzhľadom k tomu, že prebieha predaj podielov a dochádza aj
k zmene počtu členov predstavenstva a kontrolnej komisie. Jeden člen predstavenstva požiadal
o uvoľnenie. Z toho dôvodu sa znížil počet členov na 6 a z dôvodu predaja sa zníži na 5. Pri
kontrolnej komisii je to podobne. Z dôvodu predaja sa znížil stav členov kontrolnej komisie na 3. Na
zasadnutí predstavenstva bolo prijaté uznesenie , že predstavenstvo a kontrolná komisia bude
pracovať v tom zložení, ktoré je teraz.
2/ p. Viera Rižková – reagovala na doplnky stanov. Stanovy sú najdôležitejším dokladom. Požaduje,
aby boli zaslané, doplnené a uverejnené na internete, aby sa členovia UD oboznámili so znením
stanov.
3/ Ing. M. Golian – sú zverejnené na internetovej stránke a budú zverejnené aj doplnky.
4/ Ing. Miloš Golian – vyjadril sa k pripomienkam zo správy z kontrolnej komisie – vykonanie auditu –
prečo sa vybrala audítorka . Mali sme viac mien, ale v takom krátkom čase nebol nikto ochotný to
vykonať pre krátkosť času.
‐ Čo sa týka trestného oznámenia na predchádzajúce vedenie, to bolo podané – vzhľadom
k tomu, že bola podaná námietka zo strany členov UD na neplatnosť uznesenia z ČS.
17.92010 – podalo sa trestné oznámenie, až po uskutočnení nasledujúcej schôdze 5.11.2010.
Dali sme podnet na prokuratúru a zároveň na súd
‐ pripomenul, že ešte aj teraz prichádzajú dotazy čo sa týka predchádzajúceho vedenia, /p.
Kračun, Banská Bystrica poslal upozornenie – výzvu na zaplatenie nájomného aj za
predchádzajúce roky, nakoľko nedostal nájomné, ani po urgenciách u predchádzajúceho
predsedu. Dodávateľ prác Milan Doro zaslal výzvu na zaplatenie neuhradenej faktúry za rok
2009./ Predstavenstvo UD prijalo uznesenie , bol vyzvaný predchádzajúci predseda
a ekonómka UD na vysvetlenie týchto záležitosti.
‐ Informoval, že je vypracovaný Mzdový poriadok UD, ktorý bol vypracovaný na základe
schválených mzdových podmienok z členskej schôdze zo dňa 23.7.2010 a je schválený
predstavenstvom UD. Prečítal znenie Mzdového poriadku UD.
‐ Je vypracovaný cenník prác a služieb pre dodávateľov ‐ informoval o jeho znení. Aj tento
dokument je schválený predstavenstvom UD.
5/ Mgr. Mária Liptáková – navrhla zvýšiť odmenu pre predsedu KK.
6/ P. Sklenár – navrhuje zmeniť u predsedu pružný pracovný na týždenný pracovný čas – a nie
denný. Predseda oznámil, že má úväzok 5 hodín denne a prúžný pracovný čas, odporučil to
preformulovať na 25 hod. pružný týždenný pracovný čas.
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7/ Viacerí prítomní navrhli zvýšiť odmenu pre predsedu KK a predsedu predstavenstva.
8/ Mgr. Ž.Valentikova . – navrhla odmenu za rok 2010 pre predsedu UD a ekonómku UD– vo výške
jedného mesačného platu a predsedovi KK odmenu 100 €.
Ing. Ján valentík poverený vedením VČS dal hlasovať za tento návrh:
Hlasovanie :
Za udelenie navrhovaných odmien: 286,62 ha
Zdržal sa 0
Proti 0
9/ P. Viera Rižková ‐ pýtala sa prečo nie je v majetku chata UD Stodolka – nie je na liste vlastníctva
10/ Predseda Ing.. M. Golian – odpovedal, že nie je na liste vlastníctva – ale aj napriek tomu je
potrebné urobiť opravu strechy. Urobí sa všetko preto, aby sa stavba zlegalizovala, preveria sa
možnosti zápisu v katastri na list vlastníctva.
11/ Juraj Krišťák mal dotaz podľa čoho sa vyberajú odberatelia dreva.
12/ Odpovedal predseda M. Golian – predáva sa drevo, tým, ktorí platia. Na začiatku to bolo
okamžite pri odbere dreva, ale postupne sme prešli na splatnosť do 7 dní. V prípade, že by niekto
nezaplatil za odber , ďalšiu dodávku už nedostane.
13/ Členovia mali dotaz na zdaňovanie nájomného za rok 2011. Navrhli preveriť možnosti, aby
členovia nemuseli platiť daň.
14/ Ing. Ján Valentík dal hlasovať za schválenie nasledovných dokumentov, z ktorými oboznámil
členov UD predseda UD Ing. Miloš Golian:
Hlasovanie za : Cenník služieb a prác
Plán na rok 2011
Mzdový poriadok UD
Za :
286,62 ha
Zdržal sa 0
Proti 0
Ing. J. Valentík , vyzval návrhovú komisiu, aby pripravila a predniesla návrh na uznesenie.
Zapísala: Ing. Helena Lacková
V Rejdovej: 25. 3.2011

..................................................

Overil:
Juraj Valko Krišťák, ..................................... Marian Dovalovský ................................
Zuzana Garanová .................................. Ján Jánošík
Ing. Ondrej Kračún.....................................

............................................

Juraj Valko Krišťák ...................................
/Vyšná Slaná/

Dňa: .............................
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Viera Rižková, predsedkyňa návrhovej komisie predniesla návrh na uznesenie z náhradnej výročnej
členskej schôdze Urbárskeho družstva v Rejdovej konanej dňa 25. 3.2011
Náhradná výročná členská schôdza konaná dňa 25.3.2011 o 16,00 hod.
Urbárskeho družstva v Rejdovej, IČO: 36216321 so sídlom 049 26 Rejdová 77. Spoločnosť je
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v odd. Dr., vložka č.1307/V, prijíma
nasledovné:
/Náhradná výročná členská schôdza je uznášania schopná v zmysle článku VII bod 12 stanov a § 239
ods. 8 Obchodného zákonníka/
UZNESENIE
č. 1/ 25‐III/2011

1/ B E R I E N A V E D O M I E:
1.1. Správu o činnosti Urbárskeho družstva v Rejdovej za rok 2010
1.2. Správu kontrolnej komisie za rok 2010
1.3. Návrh plánu činnosti na rok 2011
1.4. Vyplatenie minimálneho nájomného za rok 2011 vo výške 70,‐ €
2/ S C H V A Ľ U J E :
2.1. Program členskej komisie
2.2. Mandátnu komisiu v zložení:

2.3. Návrhovú komisiu v zložení:

2.4. Za zapisovateľku:

Zuzana Garanová, predseda MK
Márian Dovalovský, člen MK
Juraj Valko Krišťák, člen MK
Ing. Ondrej Kračún, člen MK
Ján KrIšťák, člen MK
Viera Rižková, predseda NK
Mgr. Mária Liptáková, člen NK
Viera Rižková, člen NK
Ing. Helenu Lackovú

2.5. Overovateľov zápisnice a uznesenia VČS :. Juraj Valko Krišťák
Zuzana Garanová,
Ing. Ondrej Kračún
Márian Dovalovský
Ján Jánošik
Juraj Valko Krišťák /V.Slaná/
2.6. Ročnú účtovnú závierku Urbárskeho družstva za rok 2010
2.7. Rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2010 vo výške 70,52 € nasledovne:
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1/ 35 € ‐ tvorba rezervného fondu družstva
2/ 35,52 € ‐ tvorba nedeliteľného fondu družstva
2.8. Cenník prác a služieb Urbárskeho družstva v Rejdovej nasledovne:
1. Ťažba dreva:
5,52 €/ Nh
2. Približovanie UKT, LKT:
12,28 €/Nh
3. Približovanie koňmi:
9,21 €/Nh
4. Manipulácia:
4,91 €/Nh
5. Zhotovenie zbližovacej linky širokej 3 m :
3,98 €/1 bm
6. Časová mzda:
2,65 €/ hod. / 7.5 hod max/
‐ čistenie odrážok, zvodníc, priepustov, ručné kosenie okolo chaty,
upratovanie chaty, príprava palivového dreva pre UD, oprava a výstavba feromónových
lapačov
7. Chemické postreky proti podkôrnemu hmyzu: 3,65 €/hod.
8. Kúrenie v budove UD:
30 €/mesačne paušál
9. Zalesňovanie:
0,16 €/1 sadenica
10. Uhadzovanie:
1,33 €/m3
11. Vyžínanie:
116 €/ha pomiestne
12. Náter proti ohryzu:
53 €/ha
13. Prerezávka:
106 €/ha
14. Výsek okolo cesty:
0,27 €/bm cesty
15. Výstavba novej odrážky:
20 €/ 1 ks

2.9. Zmenu stanov nasledovne:
Dopĺňa sa článok V. ods. 3, v bode bod 3.1:
Čl. V. ods.3.1 Prevodom spoluvlastníckeho podielu na spoločnej nehnuteľnosti
spravovanej Spoločenstvom urbárnikov Rejdová
Dopĺňa sa článok V. ods. 3, o bod 3.7:
Čl. V. ods.3.7 Členstvo fyzickej osoby v družstve zaniká dňom nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia Katastrálneho úradu v Košiciach, Správa katastra Rožňava
o prevode vlastníctva podielu spoločnej nehnuteľnosti Spoločenstva
urbárnikov Rejdová, 049 26 Rejdová, evidované na Obvodnom lesnom úrade
pod. č. 3/98, ako spoločenstvo bez právnej subjektivity z člena družstva na
nového vlastníka podielu spoločnej nehnuteľnosti.
Mení sa článok VIII. ods. 4 stanov, ktorý po zmene znie:
Čl. VIII. ods. 4.
Členská schôdza musí byť zvolaná, ak o to písomne požiadajú členovia
družstva reprezentujúci aspoň 5% všetkých hlasov alebo kontrolná komisia.
Mení sa článok VIII. ods. 7 písm. i) stanov, ktorý po zmene znie:
Čl. VIII. ods. 7 písm. i/ nakladanie s finančnými hodnotami družstva nad 5.000 € vrátane
nákupu a predaja vecí schvaľuje členská schôdza.

‐
‐
‐
‐

Do hodnoty sa započítava aj hodnota:
príslušenstva veci, s ktorým sa nakladá samostatne,
súboru vecí, ak sa s vecami patriacimi do súboru nakladá samostatne,
vecí rovnakého druhu, s ktorými sa nakladá v čiastkach v rozsahu kratšom
ako 6 mesiacov
tovarov ako aj služieb, ak spolu súvisia, aj keď sa účtujú samostatne
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Mení sa článok VIII. ods. 9 stanov, ktorý po zmene znie:
Čl. VIII. ods. 9 Pre platnosť uznesenia riadnej členskej schôdze sa vyžaduje okrem jej riadneho
zvolania prítomnosť členov reprezentujúcich nadpolovičnú väčšinu hlasov
všetkých členov družstva a súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých
členov družstva.
Mení sa článok VIII. ods. 10 stanov, ktorý po zmene znie:
Čl. VIII. ods. 10 Pri hlasovaní má každý člen družstva t.j. každá právnická alebo fyzická
osoba jeden hlas. O spôsobe hlasovania rozhodne členská schôdza.
Mení sa článok VIII. ods. 11 stanov, ktorý po zmene znie:
Čl. VIII. ods. 11
Člen družstva môže splnomocniť len člena družstva, aby ho na členskej
schôdzi zastupoval a to na základe písomnej plnej moci s úradne
overením podpisom. Úradne overený podpis na plnej moci sa nevyžaduje
v prípade, ak člen splnomocní na zastupovanie na schôdzi iného člena
družstva, ktorý je jeho rodinným príslušníkom. (Rodinným príslušníkom
sa rozumie príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel.)
Mení sa článok IX. ods. 5 stanov, ktorý po zmene znie:
Čl. IX. ods. 5 Predstavenstva družstva má 5 členov.
Dopĺňa sa článok IX. , ktorý sa dopĺňa o ods. 14 stanov, ktorý znie:
Čl. IX. ods. 14. Predstavenstvo družstva rozhoduje o finančných hodnotách
družstva do výšky 5000 € jednorazovo, vrátane sa nákupu
a predaja vecí.
Dopĺňa sa článok X. , ktorý sa dopĺňa o ods. 3 stanov, ktorý znie:
Čl. X. ods. 3 Predseda družstva rozhoduje o finančných hodnotách družstva
do výšky 2 000 € jednorazovo, vrátane nákupu a predaja vecí.
Mení sa článok XI. ods. 1 stanov, ktorý po zmene znie:
Čl. XI. ods. 1 Kontrolná komisia má 3 členov.
2.10. Mzdový poriadok Urbárskeho družstva v Rejdovej nasledovne:
‐ predseda družstva je odmeňovaný mesačnou mzdou vo výške platnej minimálnej
mzdy pre daný rok,
‐ má 25 hod. pružný týždenný pracovný čas,
‐ predsedovi družstva ako členovi predstavenstva prináleží mzda pri inom druhu
práce vo výške 4,‐ € / hod. nad rámec mesačnej mzdy
‐ predseda kontrolnej komisie má mesačný paušál vo výške 25 € / mesiac
‐ členovia predstavenstva majú mesačne paušál vo výške 16,60 €,
‐ členovia kontrolnej komisie majú mesačne paušál vo výške 13,30 €.
‐ členom predstavenstva, predsedovi kontrolnej komisie, členom KK za účasť
pri výdaji dreva pre odberateľov patrí mzda vo výške 4,‐ € / hod.
‐ mzda ekonómky a účtovníčky je vo výške 5,‐ €/ odpracovanú hodinu
‐ pracovný čas ekonómky je nasledovný : utorok a štvrtok : od. 7,00 hod. do
16,30 hod. s prestávkou od 11,30 do 13,00 hod., v piatok od 7,00 do 12,00
hod.
‐ mzda upratovačky je 4,‐ € / odpracovanú hodinu.
‐ členom predstavenstva, kontrolnej komisie , zamestnancom prináleží
odmena vo výške 50 % z hrubej mzdy a mesačného paušálu za výkon funkcie.
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2.11. Plán Urbárskeho družstva na rok 2011
2.12. Jednorazovú odmenu pre predsedu UD a ekonómku vo výške jedného
mesačného platu za dosiahnuté výsledky v roku 2010
2.13. Odmenu pre predsedu kontrolnej komisie vo výške 100,‐ €
3/ U K L A D Á P R E D S T A V E N S T V U:
3.1. Odovzdať Účtovnú závierku za rok 2010 na Daňový úrad do 31.3.2011
3.2. Uložiť Účtovnú závierku v Zbierke listín v obchodnom registri do 30 dní od
schválenia
3.3. Do 31.3.2011 dať zaregistrovať úplné znenie stanov v obchodnom registri
3.4. Priložiť k pozvánke na členskú schôdzu UD, na ktorej budú prebiehať
voľby, technický postup priebehu volieb.

Hlasovanie za navrhované uznesenie:
za prijatie prečítaného uznesenia ČS:

152,21 ha z celkového počtu 286,62 ha

Zdržal sa :
Proti :

0 ha
0 ha

Návrhová komisia:
Viera Rižková
Mgr. Mária Liptáková
Ing. Jana Švedová
Na záver konania členskej schôdze predseda družstva poďakoval prítomným za účasť a konanie
členskej schôdze ukončil.

Zapísala: : Ing. Helena Lacková
V Rejdovej: 25.3.2011

.................................................

Overil:
Juraj Valko Krišťák..............................

Zuzana Garanová........................................

Márian Dovalovský..............................

Ján Jánošik

Juraj Valko Krišťák, ...............................

Dňa: ............................
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