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Zápisnica z rokovania riadneho valného zhromaždenia
Osusko- Dobrovodského urbáru, pozemkové spoločenstvo
lčo: 31872107, Dlč: 2o2ilo777795.
konaného dňa 16.04.2016 o 13.00 hod. v kultúrnom dome Osuské
Valné zhromaždenie otvorila z poverenia výboru Mgr, Leona Režnáková. V úvode
poinformovala účastníkovo priebehu valného zhromaždenia / d'alq YZ l
:

- prooram
1. otvorenie valného zhromaždenia
2. Votba orgánov valného zhromaždenia
:

3. Výročná správa za rok2015

4. Schválenie ročnej účtovnejzávierky a rozdelenie zisku za rok2015
5. Diskusia
6, Záver

- spósob hlasovania - hlasovanie sa bude uskutočňovať "Hlasovacím lístkom", ktory7
obdžali účastníciYZ pri prezentácii. Na lístku je podiel vyjadrený v m2, za každých aj
začatých 100m2 je 1 hlas/ Hlasovať budete zdvihnutím lístka, Kto má splnomocnenie,

hlasuje za člena ,ktoný ho splnomocnil, Po zdvihnutí hlasovacieho lístka skrutátori sčítajú
hlasy a výsledok hlasovania bude ako podklad pre zápisnicu.
- informovala ,že zákonom predpísané náležitosti na zvotanie valného zhromaždenia
boli splnené. Podielnikom bola pozvánka zaslaná vdňoch 16,-18,3.20'16.0známenie o
zvolaní valného zhromaždenia bolo zverejnené v na web stránke obce Osuské a na
úradnej tabuli obce Osuské dňa 16.3.2016 .
Oznámita, že k dátumu zhromaždenia 16,4,2016 má Osusko - Dobrovodský urbár
304 podielnikov s právom hlasovať na dnešnomYZ, čo predstavuje 10 777 hlasov, ked'

sa počíta1 hlas za začatých 100 m2 podielu. Aby bolo zhromaždenie uznášania

schopné musí byť účasťminimálne 50 o/o t.j.5389 hlasov. Na základe uýsledkov
prezentácie konštatovala ,že sa prezentovali podielnici s počtom 6645 hlasov, Čo
predstavuje účasť61 ,66 oÁ, Ztoho vyplýva, žeYZje schopné sa uznášať.
2. Vol'ba orgánov vaIného zhromaždenia
Mgr. Leona Režnáková predložila program a návrh na vohu orgánov VZ:
- predseda YZ , ktory povedie dnešnéjednanie : lng. Anton Fiala
- zapisovateí Dr. Jozef Petráš
- overovatelia zápisnice : Ján Ďuriš , ŠtefanWirth
- skrutátorov : Martin Ďuriš, Ladislav Rďnák ,Boris Hamerlík
K uvedenému návrhu nebol pozmeňujúci ani doplňujtíci návrh
Dala hlasovať o návrhu uznesenia č.112016.
Zdržal sa : 0
Za hlasovalo 6645 t.j. 61 ,66 o/o Proti
VZ
boli
schválené.
Program a orgány

:0

Mgr. Leona Režnáková odovzdala vedenie valného zhromaŽdenia zvolenému
predsedovi VZ lng. Antonovi Fialovi.
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3. Výročná správa za rok

20í5

predseda VZ predniesol ,,Výročnúsprávu za rok2015 ,,l tátoje uloŽená v materiáloch
zYZako príloha č.1l apredložil návrh uznesenia č.212016:
valné zhromažděnie konané dňa 1 6,4.2016, u z ne s e n í m č-2l2O16 berie na
vedomie predloženúVýročnúsprávu zarok2015,
Dal hlasovať o predloženom návrhu.
Za hlasovalo 6645 t.j. 61 ,66 oÁ Proti :0 Zdržal sa : 0
uznesenie bolo sďtválené.

-

4.s

predseda VZ predložil naschválenie ročnúúčtovnúzávierku a návrh na rozdelenie
zisku za rok2015 ,, /dokumenty sú uloženév materiálodlYZ
úůtounúzávierku ,,výkazziskov a strát a daňové priznanie zarok2015 spracovala
boli
účtovnáfirma DAMpo s.r.o. Senica. Na základe záverov z uvedených dokumentov
5 do 31 ,12.2015 boli 24990,98€
15 do 31.12.2015boli 13576,40€

11414,58 Eur.
11708,13 Eur ,daň za rok2015 je 22%
sumy
d/Daňový základ pre výpočet dane bol zo
z uvedenej sumy t.j. 2575,78 €,
e/Hospodársky rnýšledok po zdanení za rok2015je 8838,80- Eur.
z uvedenej sLlmy navrhul na výplatu podielov 6000,€. k uvedenému návrhu boli
nasledovné dotazy,.
_ lng. šulcová _ piečo sa celý zisk po zdanení nerozdelí ?
odf,ovedal predseda lng. Fiaia, že urbárska spoločnosť potrebuje finanČnéProstriedkY
na náklady do budúcej ťažby.
ťažbaa približovanie dreva, ochrana lesa
administrativa. Účtovná zavierka a
redsedu lng.Fialu a pokladníka

p.Jasnického

.

h

uzn e s e n i a č, 312016:
Potom predložil n ávr
rok2015 a rozdelenie
_
- valné zhromaždenie: schvatuje ročnúúčtovnúzávierku za
dosiahnutého hospodárskeho výsledku po zdanení:
majú preukázatelne
a/ rnýplatu pooiátov v prepočíe€ l m2 podielnikom , ktorí
doloženévlastníctvo
€l m2
b/ sumu na vyplatenie podielov : 6000,€ v prepočte 0,006674
oÁ
Proti :0 Zdržal sa :0
Za hlasovalo 6645 t.j. 61 ,66
uznesenie bolo sdrválené.

Z

--

uznesením č,1/2016 schval'uje program a orgány VZ

- uznesenie bolo

1,66o/o
oi"|!"r

schválené

r,"ro,

0. ,

tj. 0,

%

VZ uznesením č.Z2016 berie na vedomie

-

,,

ú správu za ro 2015"

počet hlasov 0, , t,j, 0, %

- uznesenie bolo schválené
6-

Vzuznesením č.3/20í6- schval'uje
h

a
p

.i úaoun,i raui"*u

zisku za rok2015

"

rorO"t"nie dosiahnutého

v prepočte 0,006674 €] m2
doloženévlastníctvo

-

počet hlasov 0, , t,j, 0, %

- uznesenie bolo schválené

yzazverejnená na webovej
zápisnica zyzbude spracovaná do 30 dní od konania
pozemkouý a lesný odbor,
stránke obce osuské a odoslaná na okresr ý Úrad senica,
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- Diskusia
a lng. Fiala. Povedal, že dividendy sa
vezmú osobne zašle sa im poštou,
ikov nahlásiť vznik dedičstva, upresnenie

Pán Bohumír Bolerazský

:

85 , 360/71047,\- 4132m2,
a komisia pracovala, správa je spracovana,
je u predsedu.

6.Záver
prítomným zatrpe.zlivosť a korektný
V závere predseda lng. Fiala pod'akoval všetkým
pťpl.auo VZ , všetkým prítomným
o,o_0"|,y1^,=?,
prístup k jednaniu ÝŽ ,eŤ"no,
"1iU9l.,1
VZ,
Ža účásť, želalvšetkýmpe.l$ý zvyšok dňa a ukončil

V Osuskom 20.4.2016
Predseda VZ,..,..,.,.

Overovateia zápisnice : .,......:.;

Ján Ďuriš

