
Zápisnica

z valného zhromaždenia URBÁR Hlboké, p.s. konanej dňa 21. septem bra 2019
v kultúrnom dome v Hlbokom

Program:
1. Otvorenie a schválenie programu

' Y;Ji.il:ťrhovej, 
volebnej, "Áánoatovej 

komisie, zapisovatel,a a overovatel,a
3, správa mandátovej koli9i-e o počte prítomných podielníkov1 Správa o činnosti Ža rok 2O1á'
9 Správa o hospodá rení za.t ZOte
9 Správa dozornej rady za,ok2Ora
7. Plán úloh na rok 2O1'}-2O2O
8' 

,Schvalenie 
zmluvY a Stanov spoločenstva ich zosúladením s platným znením

9. Vol'ba členov výboru a členov dozornej rady
1 0. Rózne
11. Diskusia
12. Návrh na uznesenie a jeho schválenie
13.Záver

§"li"Tálr.viedol 
Pavol Jurík, oboznámil prítomných s programom, Tento bol

2. Vol'ba komisií
Mandátová komisia: Peter Válka, Ján Malovík, Jaroslav ŠipkovskýVolebná komisia: Pavol Jurík, rvlói Jr.X, ši;;#k;i'-r''', VálkováNávrhová komisia: lng, Anna'luřt<ova, In9- Ď;il;šoóo.i, lvan MorávekZapisovatel': Jarmila Řovárová
Overovatel' zápisnice: Pavol Koprla
- komisie boli schválené v preOtóZeno m zložení

3, Mandátová komisia konštatovala, že zcelkového^P9č!u 20.583 oprávnenýchhlasov je na valnom zhromaždení aktuálny stav lo.sso hlasov, t.j. 50,3 %. Na
Í:ÍRX"r,r|"j';orl"ndátová komisia r,onÉt.tu;á,'-že valné zhrómaždenie je

4. Správa o činnosti za rok2018
- prečítal PavolVálka

5. Správa o hospodá rení za rok 2017
- prečítala Jarmila Kovárová, hospodárka

6, Správa dozornej rady za rok2017
- správu predložila predsedkyňaJozornei rady lng. Anna Juríková



T-

7. Plán úloh na rok2019-2020, rozpočet na rok 2020
- s prácami v roku 2019, ktoré boli uskutočnené do dnešného dňa a tými, ktoré nás
čakajú do konca roka 2019 oboznámil prítomných predseda Vladimír Koprla
- rozpočet na rok 2020 predniesla Jarmila Kovárová

8. Schválenie Zmluvy a Stanov spoločenstva ich zosúladením s platným znením
zákona
- predniesla R. Nošková, Zmluva a Stanovy spoločenstva boli schválené .

9, Vol'ba členov výboru a dozornej rady
- valné zhromaždenie schválilo predložený návrh a schválilo 11 členov výboru, 3

členov dozornej rady a 1 náhradníka. Vol'by prebehli v súlade so Stanovami
spoločenstva

10. Rózne
- lng, Michal Filípek oboznámil prítomných o urbári Hlboké
- Vladimír Koprla požiadal prítomných, aby si prezreli zoznam neznámych vlastníkov
a ak by tam našli niekoho známeho nech sa prihlásia, zároveň vyzval prítomných,
ktorí majú záujem o predaj prípadne kúpu podielov v urbári, aby sa taktiež prihlásili

1,t. Diskusia
- predseda Vladimír Koprla privítal medzi nami OLH lng. Galbavého, ktoný nás
oboznámil s t'ažbovou činnosťou, novým t'ažobným plánom, ktotii je platný len 2 roky
a spracováva sa len kalamitné drevo. Zároveň konštatoval, že urbár je
obhospodarovaný podl'a predpisov.
- Vladimír Koprla oboznámil s nákladmi na prípravu pódy, nákup sadeníc borovice
a nákladmi na strojovú a ručnú výsadbu.
- lng, Michal Filípek sa pýtal ako je to so získaním certifikácie na odber dreva, na čo
mu odpovedal OLH lng, Galbavý

12, Návrh na uznesenie
- návrh na uznesenie podala predsedníčka návrhovej komisie lng. Anna Juríková
a sú prílohou zápisnice

Zapísala,. Jarm i la Kovárová
/M'"---(

Untrár p.s.

Vladimír Koprla, predseda Urbár Hlboké p. s,

Overovatel' zápisnice: Pavol Koprla .....(.



Správa návrhovej komisie z rokovan!a a prijatia uznesení

Valného zhromaždenia Pozemkového spoločenstva Urbár Hlboké p.s.

dňa 21.9.2OL9.

Návrhová komisia pracovala v zložení:

lng, Anna Juríková - predseda

lng. Dušan Sopóci - člen

lvan Morávek - člen

Rokovanie a VZ PS Urbár Hlboké p, s, prijalo a schválilo uznesenia:

uznesenie L/VZ/2OL9

VZ PS Urbár Hlboké schval'uje:

- návrhovú komisiu v zložení: lng. Annu Juríkovú, lng. Dušana Sopóciho, lvana Morávka,

- mandátovú komisiu v zložení: Petra Válku , Jána Malovíka, Jaroslava Šipkovského st.,

- volebnú komisiu v zložení: Pavla Juríka, Mgr.Janku Škrabákovú, Emíliu Válkovú

- zapisovatel'a zápisnice :Jarmilu Kovárovú

- overovatel'a zápisnice : Pavla Koprlu

- za predsedajúceho VZ PS Urbár Hlboké p. s.: Pavla Juríka

uznesenie 2/V7/2OL9

VZ ps Urbár Hlboké p.s, berie na vedomie správu mandátovej komisie o prezentácii a poČte

delegátov, ktorá konštatuje, VZ Ps Urbár Hlboké p.s., je: 10 350 hlasov, Čo predstavuje 50,3

%.

ulnesenie 3 
''lZ '^0].9

VZ ps Urbár Hlboké p.s., berie na vedomie správu o činnosti za rok 2Ot8. Správu podal pán

pavolválka.



uznesenie 4/vzl2oI9

VZ PS Urbár Hlboké p,s., berie na vedomie správu o hospodáreníza rok 2018, Správu podala

p. Jarmila Kovárová.

uznesenie 5/YZl2019

Y7Urbár Hlboké p.s., berie na vedomie správu dozornej rady za rok 2018. Správu podala lng.

Anna Juríková.

uznesenie 6|YZ/2OI9

VZ PS Urbár Hlboké p.s., schválilo Plán úloh na roky 2019 a2020, ktorý predložila p. Jarmila

Kovárová,

uznesenie 7 /VZl2oI9

VZ PS Urbár Hlboké p.s., schválilo Zmluvu a Stanovy spoločenstva ich zosúladením z platným

znením zákona a rozšírili počet členov z9 na ].]. členov výboru PS Urbár Hlboké p.s.

uznesenie 8|YZ/2OI9

VZ PS Urbár Hlboké p.s., schválilo predložený návrh na členov výboru , týmto im vyslovujeme

dóveru pre fungovan ie spoločenstva.

L Vladimír Koprla

2. Pavol Válka

3. Jarmila Kovárová

4, PavolJurík

5. Ján Malovík
6, Pavol Koprla

7. Milan Čobrda

8. lng. Miloš Čobrda - ECAV v Hlbokom

9. Jakub Válka - obec Hlboké

10. Emíia Pisklová

11-. lng. Milan Hojsík

Schválilo členov Dozornej rady:

1,. lng. Anna juríková



2. tvan Žák

3. lng. Michal Filípek

4. Peter Válka - náhradník

uznesenie 9/YZ/20I9

VZ PS Urbár Hlboké p.s., berie na vedomie správu volebnej komisie, ktorá konštatuje, že

volby prebehli v súlade so stanovami spoločenstva.

uznesenie 1,0/YZ/2OI9

Róz n e:

lng. Michal Filípek oboznámil zúčastnených o urbári Hlboké. P, Vladimír Koprla požiadal

prítomných, aby si prezreli zoznam neznámych vlastníkov a ak by našli v zozname niekoho,

koho poznajú, aby sa prihlásili.

uznesenie LL|YZ|2O!9

VZ PS Urbár Hlboké p.s. schval'uje správu Návrhovej komisie v spoločnom schvalbvaní.

Návrhová komisia konštatuje, že v zápisnici o schváleníuznesenísú pripojené počty a hlasy

delegátov, a že priebeh rokovania VZ PS Urbár Hlboké p,s, prebehol bez závad ,

konštru ktívne a kultivovane.

V Hlbokom ,2L.9. 20t9

Návrhová komisia

lng. Anna Juríková - predseda

lng. Dušan Sopóci - člen

lvan Morávek - člen


