Zápisnica
z výročnej členskej schôdze, ktorá sa konala dňa 23. júla 2010 so začiatkom o 15.00 hod.
v kultúrnom dome v Rejdovej .
Prítomní podľa prezenčnej listiny:
Program: 1. Otvorenie
2. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie a zapisovateľky
3. Kontrola uznesení
4. Voľby do orgánov družstva
5. Správa o činnosti UD za rok 2009
6. Schválenie ročnej účtovnej závierky za r. 2009
7. Správa KRK za rok 2009
8. Diskusia a vyhlásenie výsledku volieb
9. Návrh na uznesenie
10. Záver
S poverenia predstavenstva Urbárskeho družstva v Rejdovej VČS viedol Slavomír
Tomášik – predseda družstva. Menovaný otvoril VČS , prítomných privítal a oboznámil
s programom. Bola zvolená mandátová komisia v zložení predseda Ján Valentík, členovia Ing.
Ondrej Kračún, Ing. Ondrej Hric a p. Elena Chalupková
Predsedajúci vyzval predsedu mandátovej komisie Jána Valentíka , aby oboznámil
prítomných s účasťou. Táto konštatovala , že s evidovaných 940,65 hlasov je prítomných
424,95 čo je 45,20%, z toho dôvodu VČS nie je uznášania schopná a bude sa konať náhradná
VČS o 16.00 hod s nezmeneným programom.
Náhradná VČS sa začala o 16.00 hod. s programom uvedeným na pozvánke. Boli zvolené
nasledovné komisie:
Bola zvolená návrhová komisia.
predseda: Dr. Šandriková
členovia: Ing. Kažimírová a Ing. Sklenár
Volebná komisia:
predseda: p. Rišková
členovia: Mgr. Valentíková, Ing. Sabadošová, Ing. Štefánik, Ondrej Lacko
zapisovateľka: Mária Molčanová ekonómka družstva
Overovatelia zápisnice: Ing. Ján Brdársky, Ing. Miloš Golian a Mgr. Ján Lipták
Uvedený členovia do komisií a činností boli jednohlasne schválení.
Predsedajúci Slavomír Tomášik previedol kontrolu uznesení prijatých 9.7.2010.
Uznesenia uložené ČS predstavenstvu a predsedovi sú splnené.
Predsedajúci oboznámil prítomných s formou akou budú prebiehať voľby do orgánov
družstva. Keďže nikto vopred si nepodal kandidátku do orgánov družstva nebola písomne
pripravená. Predstavenstvo družstva pripravilo farebné volebné lístky a to nasledovne :
predseda UD modrý , predstavenstvo zelený, predseda KRK žltý a členovia KRK oranžový.
Keďže je pripravená tabuľa vyzval prítomných, aby navrhovali kandidátov do jednotlivých
orgánov, ktoré budú zapísané na tabuli. Pani Dr. Dovalovská navrhla za predsedu Ing. Miloša
Goliana a druhého kandidáta Michala Beláka navrhol Ján Valentík Rejdová 52. Do
predstavenstva boli navrhnutí nasledovní členovia: Ing. Ján Sládek, Dovalovský Marian,
Doro Milan, Ján Jánošik, Garanová Zuzana, Ing. Ján Valentík, Ing. Mária Brdárska, Ing.

Ondrej Kračún a Ing. Ján Krišťák 255. Za predsedu KRK Dr. Kubaský Pavlík Ján a Vilim
Ondrej Dobšiná. KRK členovia: Dovalovský Ján 106, Molčan Ján 155, Lukáč Ján 160,
Mihók Ján Vyšná Slaná, ktorý kandidatúru odmietol a následne bol navrhnutý Martin Mihók
136. Po uzatvorení kandidátky začali voľby. Následne prebehla diskusia, ktorá bola zameraná
na hospodárenie v lese a ekonomických výsledkov. Dr. Šándriková navrhuje vymazať
v zápisnici s 9.7.2010 časť ohľadne anonymného udania fakturácie a vydávania dreva, pretože
nebola predmetom diskusie.
Slavomír Tomášik predseda UD prečítal správu o činnosti a ekonomike za r. 2009 . V správe
podrobne zhodnotil všetky činnosti, ktoré boli prevádzané v roku 2009 v zmysle LHP. Po
stránke ekonomickej oboznámil prítomných s výkonmi a nákladmi, podrobne podľa
jednotlivých položiek.
Na záver poďakoval členom predstavenstva, KRK, lesníkovi, OLH, ako aj zamestnancom za
prevedenú prácu, ktorá bola zameraná tak, aby sa majetok členov zveľaďoval, aby sa lesy
nedrancovali a po nás ostalo dedičstvo ďalším generáciám.
Ondrej Golian predseda KRK oboznámil s činnosťou za r. 2009 a zhodnotil aj
predchádzajúce funkčné obdobie. 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. Komisia prevádzala kontroly vyplácania miezd, pokladne,
finančnej hotovosti ako aj ostatných ekonomických činností. V roku 2009 bol výdaj dreva
prevádzaný za účasti horára resp. predsedu a jedného člena KRK alebo predstavenstva
družstva.
V závere poďakoval členom KRK za prevedenú prácu.
Nasledujúcim bodom bola diskusia. V diskusii vystúpili Dr . Kubaský a Dr. Šándriková
ohľadne ročnej účtovnej závierky, ktorá má byť schválená do 31.3 nasledujúceho roku
a keďže je júl navrhujú VČS zobrať ročnú účtovnú závierku na vedomie. Ing. Ján Krišťák
rozoberal rozbor hlavne mzdy. Informuje sa ohľadne firmy Proforest kto je jej konateľ. Dr.
Šándriková kritizuje výšku vyplatených miezd , sú väčšie ako nájom, navrhuje urobiť audit za
r. 2009 a podať podnet na inšpekciu životného prostredia, Ing. Ján Štefánik je sklamaný
z toho čo počúva o hospodárení v lese a vôbec o hospodárení. A požaduje informácie
o účtovníctve. Kritizuje priemernú cenu dreva , nakoľko cena v Št. lesoch je 44,-€. Požaduje
navrhnúť systém ako hospodáriť v lese. Osobne je proti predaju majetku preto že je to
dedičstvo našich predkov. Ján Molčan 155 kritizuje zlý stav ciest , je potrebné robiť nové
odrážky.
Na diskusné príspevky vyčerpávajúco odpovedal Slavomír Tomášik predseda UD. Mzdy boli
vyplácané vo výške stanovenej ČS a predstavenstvom UD. Ceny dreva boli v minulom roku
poznačené prebiehajúcou krízou, kde cena klesla v priemere o 17,–€/m3. Ťažilo sa prevažne s
kalamitné drevo . Na hospodárenie v lese odpovedal OLH Tibor Balazs. Pred touto VČS bola
urobená kontrola z obvodného lesného úradu v Rožňave a hospodárenie v lese je prevádzané
či už ťažba alebo iné výchovné činnosti v súlade s LHP a stavom lesa. Keďže neboli žiadne
iné diskusné príspevky predsedajúci vyzval predsedu volebnej komisie, aby oboznámil
členskú schôdzu s výsledkami volieb.
Mgr. Žofia Valentíková – predsedníčka volebnej komisie oboznámila s výsledkom volieb .
- predseda :
1. Ing. Miloš Golian 197,58
2. Michal Belák
134,07
-predseda KRK :

1. RSDr. Ján Kubaský 204,48
2. Ondrej Vilim
86,77

-členovia predstavenstva:

1. Ján Jánošík
2. Zuzana Garanová
3. Ing. Ján Valentík
4. Marian Dovalovský
5. Ing. Ondrej Kračún
6. Juraj Valko Krišťák
7. Ing. Ján Sládek
8. Ing. Ján Krišťák
9. Milan Doro
10. Ing. Mária Brdárska

263,40
260,14
217,53
186,36
182,63
168,35
154,15
116,18
99,47
93,05

-členovia kontrolnej a revíznej komisie: 1. Ján Dovalovský
271,63
2. Ján Molčan
249,83
3. Martin Mihók
214,43
4. Ján Lukáč
209,68
Sčítavacie hárky a volebné lístky sú súčasťou zápisnice.
Novozvolený predseda poďakoval prítomným členom, že mu dali dôveru a túto sa bude
snažiť nesklamať. Odchádzajúci predseda poprial novému predsedovi a celému vedeniu
veľa zdaru a vyzval predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh na uznesenie
s jednania VČS.

Návrh na uznesenie
z VČS Urbárskeho družstva v Rejdovej konanej 23.7.2010.
Členská schôdza:
1. Schvaľuje voľbu mandátovej návrhovej a volebnej komisie v zložení:
mandátová komisia: predseda Ján Valentík, členovia Ing. O. Kračún, Ing. O Hric a p.
Chalupková
návrhová komisia: predseda: Dr. Šandriková
členovia: Ing. Kažimírová a Ing. Sklenár
volebná komisia: predseda: p. Rišková
členovia: Mgr. Valentíková, Ing. Sabadošová, Ing. Štefánik, Ondrej Lacko
2. ČS berie na vedomie:
- plnenie uznesenia z minulej ČS zo dňa 12.7.
- účtovnú závierku za r. 2009
- správu revíznej kontrolnej komisie za r. 2009
3. Schvaľuje výsledky volieb do orgánov družstva:
- predseda :
Ing. Miloš Golian 197,58
- predseda KRK :

RSDr. Ján Kubaský 204,48

- členovia predstavenstva:

1. Ján Jánošík
2. Zuzana Garanová
3. Ing. Ján Valentík
4. Marian Dovalovský
5. Ing. Ondrej Kračún
6. Juraj Valko Krišťák

263,40
260,14
217,53
186,36
182,63
168,35

-členovia kontrolnej a revíznej komisie: 1. Ján Dovalovský
271,63
2. Ján Molčan
249,83
3. Martin Mihók
214,43
4. Ján Lukáč
209,68
Plat a odmeny ostávajú v platnosti vo výške ako bolo schválené predchádzajúcim
orgánom a zamestnancom.
4. Novému predstavenstvu ukladá do 3.9.2010
a/ vykonať audit hospodárenia za rok 2009 a 1.polrok 2010 a zverejniť na www
stránke
b/ informovať sa na podmienky zmluvy s prenájmom urbárskeho družstva v Rejdovej
štátnym lesom SR a zverejniť návrh zmluvy na www.
c/ pripraviť návrh v spolupráci s Ing. Jánom Štefánikom nový spôsob – systém správy
hospodárenia s urbárom a zverejniť na www.
5. novému predstavenstvu sa ukladá zvolať ČS na 17.9.2010 o 15.00 hod v Rejdovej
s programom
- rozhodnutie o 4a, 4b, 4c
- zmene stanov UD
- navrhnúť spôsob vyrovnania pohľadávok voči UD
- prevziať agendu do mesiaca /23.8.2010/

-

na vebovej stránke UD štvrťročne zverejňovať výsledky hospodárenia UD.

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 23.7.2010
Overovatelia zápisnice: Ing. Miloš Golian
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Mgr. Ján Lipták

________________________________

Ing. Ján Brdársky

________________________________

