ZÁ PI S
z VZ Urbárskej obce Dulov zo dňa 9. 3. 2013

1. Otvorenie: VZ otvoril Ing. Milan Staňo, ktorý aj riadil schôdzu.
2. Voľba komisií: V druhom bode Ing. Staňo previedol voľbu mandátovej komisie,
návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov:
Do mandátovej komisie boli zvolení

Mišovcová Viera
Hánová Mária
Štefanec Pavol

Do návrhovej komisie boli zvolení

Krajčíková Irena
Prekop Karol
Gazdík Jaroslav

Ako zapisovateľ bol schválený

Ing. Horečný Ferdinand

Ako overovatelia boli schválení

Bobotová Eva
Poliaková Oľga

3. Správa o činnosti: Správu o činnosti UO Dulov za rok 2012, vyhodnotenie uznesenia
z posledného VZ a plánu práce predniesol predseda UO Ing. Dušan
Figúr.
4. Správa o hospodárení : Podrobnú správu o hospodárení, ročnej závierke, vyhodnotenie
rozpočtu a rozdelenie zisku predniesla hospodárka pani Anna
Krpelanová.
5. Správa o činnosti DR UO Dulov a stanovisko k ročnej uzávierke: Správu o činnosti
DR UO Dulov, stanovisko k ročnej závierke a rozdelenie zisku za rok 2012 predniesol
predseda DR Ing. Ferdinand Horečný.
6. Plán práce a zámery spoločenstva: predniesol predseda UO Ing. Dušan Figúr, upriamil
pozornosť na tieto činnosti:
dokončenie prac v lese /čistenie, výsadba/;
vybudovanie prístupovej cesty k jazerám v spolupráci s
obecným úradom;
opravy stávajúcich ciest;
čistenie porastov;
zámena pozemkov s Pozemkovým fondom.
7. Správa mandátovej komisie: Správu mandátovej komisie predniesla pani Viera
Mišovcová:
Z celkového počtu členov 229 s podielmi 74570/celkove 77760, nevysporiadané
3190 podielov po17 členoch čo je 4,1%;
Účasť 96 členov s podielmi 42640 čo je 57,18%.
VZ je tým uznášania schopné.

8. Diskusia:
Ing. Figúr

-

Vysvetli prítomným ,prečo bolo do programu schôdze zaradený
bod
Potvrdenie volieb z 26.3.2011
- Informoval o pripravovanej zmene
zákona o pozemkových
spoločenstvách a o potrebe zosúladiť našu Zmluvu o založení s
novopripravovaným zákonom.
Túto úpravu zmluvy budeme musieť pravdepodobne schváliť na
mimoriadnom VZ po schválení pripravovaného zákona.

Ing. Staňo

-

Ing. Horečný

-

Ing. Pagáč

-

Gajdoš Jozef

-

Ing. Horečný

-

Ing. Staňo

-

p. Burdejová

-

p. Krpelanová

-

Figúr D.

-

Oboznámil prítomných o postupe prác v rámci ROEPU, vyzval
prítomných, aby si doma pozreli dokumenty súvisiace s
vlastníctvom pôdy, respektíve jej prevodmi.
Predniesol správu o hospodárení na rybníkoch a vyzval prítomných,
aby si zakúpili rybárske lístky, prezentoval rybárske preteky,
požiadal prítomných o spoluprácu na likvidácii nelegálnych
skládok.
Vzniesol viacero pripomienok /hosp. na rybníkoch, rôzne ceny
rybárskych lístkov, výška nájomného/.
Upozornil na zmeny v daňových povinnostiach od 1.1. 2012
a 1.1.2013 /zdravotné poistenie 14%/.
UV má žiadať podiely, ktoré obec vlastní neoprávnene.
Upozornil na netransparentný predaj dreva, nespokojnosť s
tendrom.
Pochválil ošetrenie vysadených stromčekov v hore.
Minulý rok na VZ bol podrobne p. Fusekom Martinom
zdokumentovaný tender na odpredaj dreva. Podmienky tendra boli
predložené aj DR, ktorá ich schválila a nevidí dôvod, prečo sa
vraciame k ukončenej a na VZ 2012 schválenej akcii. Raznicu na
drevo, ako aj ostatné náradie ako krovinorez, píla, bolo potrebné po
poslednej inventarizácii vrátiť na UV. Predseda UV predvolá na
urbariát zainteresovaných k odovzdaniu urbárskeho majetku.
Dal hlasovať o potvrdení volieb z roku 2011, potvrdenie bolo
jednomyseľne schválené.
Ako každoročne požadovala pridelenie pozemku na jazerách,
žiadala, aby bol poradovník na pridelenie pozemkov zverejnený,
aby sa sporní nájomcovia nelegalizovali a tieto sa vrátili a pridelili
podľa poradovníka.
Reagovala na diskusný príspevok p. Burdejovej – pozemok, ktorý
jej bol pridelený odmietla (ten bol následne pridelený ďalšiemu
žiadateľovi v zozname) a zoznam – poradovník žiadateľov
o pridelení pozemkov je vyvesený na nástenke urbárskej obce.
Informoval o pokutách za oneskorené platby za pozemky na
jazerách, keď niekto zabudol zaplatiť a pozemok vzorne udržuje,
nebolo by správne mu ho hneď zobrať a prideliť inému, pokutu
však musí zaplatiť.

Figúr D.

-

Vysvetlil, akú predstavu má UV o zmluvnej úprave užívacích práv
k prenajatým pozemkov v lokalite Sigôtka tak, aby táto úprava
zohľadňovala tak právne predpisy SR, ako aj záujmy UO, čo by
v konečnom dôsledku mohlo priniesť do pokladne cca 3 000€.

9. Návrh na uznesenie: Bolo schválené. Jeden člen sa zdržal hlasovania s počtom podielov
1354.
V Dulove, 11.3.2013
Zapísal: Ing. Horečný

Overil: Bobotová Eva

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

Poliaková Oľga ................................

Príloha: Návrh na znesenie z VZ 1x

