
Zápisnica 
 

Z  členskej schôdze Urbárskeho družstva v Rejdovej, ktorá sa konala  
dňa 9.júla 2010 so začiatkom o 15.00 hod. v kultúrnom dome v Rejdovej . 
 
Prítomní podľa prezenčnej listiny: 
 
Program: 1. Otvorenie 
                2. Voľba orgánov schôdze 
                3. Kontrola uznesení                  
                4. Schválenie ročnej účtovnej závierky za r. 2009 

         5.  Predaj spoluvlastníckych podielov na nehnuteľnostiach v  k.ú. Rejdová,     
zapísaných na LV č.1401,1649,1653,1810,1862,2485,2549,2584, 2590 a 2591,Správa 
katastra v Rožňave 
         6.  Informácia o predkupnom práve §140 občianskeho zákonníka 

                7. Diskusia 
                8. Návrh na uznesenie 
                9. Záver 
 
 
     S poverenia predstavenstva Urbárskeho družstva v Rejdovej ČS viedol  Slavomír Tomášik 
– predseda družstva. Menovaný otvoril ČS , prítomných privítal a vyzval Jána Valentíka, 
ktorý sa zúčastnil prezentácie, aby oboznámil prítomných s účasťou.  
 
Tento konštatoval , že  je prítomných je 519,83 hlasov čo je z celkového počtu 54,83% a tým 
sa ČS  uznášania schopná a tým sa môže začať.  
    Oboznámil prítomných s programom.  Po prečítaní programu sa začala nekontrolovateľná 
diskusia. Ing O. Mihók vystúpil s tým, že táto schôdza bola zvolaná účelovo ohľadne predaja 
majetku. Kritizuje neprítomnosť lesníka a OLH,  ktorý mali podať správu o stave lesa. 
Navrhuje zvoliť nové predstavenstvo a predložiť výročnú správu, kritizuje hospodárenie 
v UD. Dr.  Kubaský upozornil ČS, že predseda , predstavenstvo a KRK stratili mandát 22.5 
toho roku. Taktiež kritizuje termín ČS, pretože uzávierka mala byť schválená do 31.3. ,jeho 
postoj k vedeniu a hospodáreniu UD je negatívny. PhDr. Zuzana Šándriková kriticky hodnotí 
hospodárenie v družstve, čím je aj nízky nájom za ha. Takisto žiada podať informáciu 
o účtovnej závierke. Neadresne hovorila o strete záujmov majiteľov gátra a zamestnancov UD 
čím v jej očiach strácajú dôveru v predaji dreva. PhDr. Zuzana Dovalovská žiada písomné 
oboznamovanie ohľadne ekonomiky a stave lesa. Ján Mihók Vyšná Slaná sa ospravedlnil, že 
nehovorí k veci, ale upozornil členov, aby zvážili predaj, urbár ako taký bol v jeho začiatku 
nápomocný členom, po požiari dediny poskytol drevo a zásluhou urbáru bola elektrifikovaná 
dedina. Ondrej Lacko Dobšiná navrhuje na tejto schôdzi zvoliť nové vedenie. Dr.  Kubaský 
navrhuje zvoliť nútenú správu. Keďže diskusia sa neustále točila okolo hore uvedených 
problémov Ing. Golian navrhol aby sa prezentovali záujemcovia o kúpu urbárskych podielov . 
Diepold s.r.o., Banská Bystrica , JESOD Bratislava a Dr. Vladimír Molčan Rejdová sa 
prezentovali, každí s nich navrhol ponúkanú sumu za ha a v prípade kúpy o svojich 
podnikateľských zámeroch. JuDr. Miroslav Sklenár oboznámil prítomných so zákonmi, ktoré 
platia ohľadne predaja spoločného majetku o predkupnom práve. K tejto prezentácii 
záujemcov bola znovu búrlivá diskusia.  
Na diskusné príspevky odpovedal S. Tomášik, účtovná uzávierka a ročná správa je 
pripravená. Orgány družstva strácajú mandát dňom volieb a zápisom do obchodného registra. 



Je na ČS kedy určí konanie VČS na ktorej prebehnú voľby a dúfa, že táto schôdza sa bude 
riadiť bodmi ktoré sú na pozvánke. Písomné informácie o účtovnej závierke ako i ostatných 
činnostiach spoločnosti sa poskytujú a sú zverejnené na internetovej stránke spoločnosti 
www.urbar-rejdova.sk . vzhľadom k tomu, že v roku 2008 došlo k anonymnému udaniu 
ohľadne predaja dreva KRK s plným nasadením kontrolovala fakturáciu, porovnávala 
odvozné lístky priložené k faktúram s evidenciou horára. Neboli kontrolované len faktúry,  ale 
aj jednotlivé položky uvedené na faktúrach a to akostné zaradenie dreva, množstvo a cena. 
Ani v jednej položke nebol rozdiel a konštatovali že fakturácia je presne podľa odvozných 
lístkov a ceny v jednotlivých sortimentoch platia pre všetkých odberateľov. Od termínu tejto 
kontroly sa drevo vydáva za účasti horára resp. predsedu a za účasti jedného člena 
predstavenstva alebo KRK. Čo je potvrdené podpisom na odvozných lístkoch. 
Na kritiku pani PhDr. Šándrikovej odpovedal Marian Molčan, ktorý podniká v drevovýrobe 
a vystúpil preto ,aby nebol zbytočne osočovaný a tým aj jeho mama ktorá je účtovníčkou UD. 
Keď jej nestačí výdaj dreva ako sa prevádza doteraz nech navrhne komisiu, aby výdaj bol 
podľa nej vierohodnejší a nedochádzalo k podobných napádaniam.  
Keďže po prečítaní programu sa rozvinula diskusia jednanie ČS bolo zmarené nebol prijatý 
program, neboli zvolený členovia komisii a zapisovateľka a overovatelia zápisnice.  
Návrh na uznesenie z jednania ČS pripravil Ing. Sklenár.     
 

 
 

Návrh na uznesenie  
 

z ČS Urbárskeho družstva v Rejdovej konanej 9.7.2010. 
 

Členská schôdza:  
 
 
A, ukladá:                   1. zvolať VČS na 23.7.2010 o 15.00 hod 
                                    2. ČS zakazuje orgánom družstva od dnešného dňa ťažiť drevo 

a vyvážať drevo z lesov urbárnikov. Kontrolu tohto uznesenia 
budú vykonávať priebežne dvaja členovia revíznej komisie + 
horár a to aj kontrolu so súpisom stavu dreva na skládkach dňa 
12.7.2010 a 22.7.2010 

                                   3. členovia družstva si nebudú uplatňovať voči orgánom družstva 
škody vzniknuté z realizácie zákazu ťažby a vývozu dreva 
uvedeného v bode 2. 

                                   4. predstavenstvo do konania výročnej členskej schôdze sa zaväzuje 
neuzatvárať nové záväzky, len nevyhnutne potrebné na plnenie 
zákonných povinnosti 

                                   5. predstavenstvo zverejní účtovnú závierku a výročnú správu na 
internetovú stránku UD do 14.7.2010 

                                   6. program schôdze:  
                                       a/ otvorenie 
                                       b/ voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie   

a zapisovateľky 
                                       c/ kontrola uznesení 
                                       d/ schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2009 
                                       e/ voľba orgánov družstva 
                                       f/ diskusia 

http://www.urbar-rejdova.sk/


                                     g/ návrh na uznesenie 
                                     h/ kontrola uznesení ČS zo dňa 9.7.2010 
                                     i/ záver 
 
 
Predsedajúci dal hlasovať za návrh na uznesenie z ČS, ktorý bol jednohlasne prijatý. 

Keďže bol vyčerpaný program ČS - poďakoval prítomným za účasť a schôdzu ukončil. 
 
Zapísala : Mária Molčanová 
  
V Rejdovej dňa 9.7.2010 
 
Overovatelia zápisnice:  Ing. Miroslav Sklenár           ________________________________ 
 
                                        Ján Valentík                         ________________________________ 
 
                                        Ján Krišťák                          ________________________________ 
 
                                        
 
                                                             


