
Zápisnica 

z riadneho Valného zhromaždenia Urbárskej obce, pozemkové spoločenstvo 

Dulov 

 

Termín konania VZ:  10. marca 2018 o 14.00 hod. 

Miesto konania:  Zasadačka DK Dulov 

Program rokovania:  

1. Otvorenie 

2. Voľba predsedajúceho riadenia programu schôdze VZ 

3. Voľba členov návrhovej, mandátovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice VZ 

4. Správa o činnosti Urbárskej obce, vyhodnotenie uznesenia z posledného VZ 

5. Správa o hospodárení, riadnej individuálnej účtovnej závierke a rozdelení  zisku  

   za rok 2017 

6. Správa o činnosti DR a jej stanovisko k účtovnej závierke za rok 2017 

7. Správa mandátovej komisie 

8. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2017 

9. Schválenie spôsobu rozdelenia zisku za rok 2017 

10. Zámery spoločenstva na rok 2018 

11. Diskusia 

12. Návrh na uznesenie 

13. Záver – občerstvenie 

VZ bolo zvolané písomne formou pozvánky s uvedeným programom rokovania v termíne 

stanovenom v Stanovách spoločenstva. 

 

1. Otvorenie – previedol Martin Fúsek – predseda spoločenstva. Privítal všetkých prítomných             

na VZ, oboznámil s programom rokovania  VZ uvedeného v pozvánke.  

Program rokovania tak ako je uvedený v pozvánke bol jednohlasne schválený.  



 

2. Voľba predsedajúceho riadenia programu schôdze VZ 

- predseda  UO Martin Fúsek predložil návrh na predsedajúceho VZ Ing. Milana Staňu. 

Ing. Milan Staňo bol jednohlasne zvolený za predsedajúceho VZ. 

Po schválení Ing. Milan Staňo prevzal riadenie VZ, poďakoval prítomným za dôveru a v úvode 

rokovania VZ privítal starostu obce Ing. Jozefa Šamaja a všetkých prítomných členov. 

 

3. Voľba členov návrhovej, mandátovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice VZ 

    Návrh návrhovej komisie – Ing. Krajčíková Irena - predseda 

                                                    Štefancová Emília      - člen                      

                                                     Michalíková Anna     - člen                     

   Voľba:  Za – všetci prítomní členovia      

                Proti – 0 

                Zdržal sa – 0 

  Členovia návrhovej komisie boli jednohlasne zvolení. 

    

     Návrh mandátovej komisie – Poliaková Oľga - predseda 

                                                         Hahnová Mária  - člen  

                                                         Tomanová Anna - člen 

     Voľba: Za – všetci prítomní členovia      

                Proti – 0 

               Zdržal sa – 0 

   Členovia mandátovej komisie boli jednohlasne zvolení. 

   Mandátová komisia bude plniť počas hlasovania i funkciu skrutátorov. 

          

Za zapisovateľa bola navrhnutá Ing. Eva Bobotová 

 Voľba:  Za – všetci prítomní členovia      



              Proti – 0       

             Zdržal sa – 0 

 Zapisovateľka Ing. Eva Bobotová  bola jednohlasne zvolená. 

 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí:  Mišovec Jozef 

                                                                           Anton Dobrodenka 

Voľba:  Za – všetci prítomní členovia      

             Proti – 0 

            Zdržal sa – 0 

Overovatelia zápisnice boli jednohlasne zvolení. 

                                                                                                                                

4. Správa o činnosti Urbárskej obce, vyhodnotenie uznesenia z posledného VZ 

     - predniesol predseda spoločenstva Martin Fúsek. 

       Správa a vyhodnotenie uznesenia tvoria prílohu zápisnice. 

 

5. Správa o hospodárení, riadnej individuálnej účtovnej závierke a rozdelení  zisku 

    za rok 2017 

    - predniesla Anna Krpelanová. 

     Správa priložená k zápisu. 

 

6. Správa o činnosti DR a jej stanovisko k riadnej individuálnej účtovnej závierke 

     za rok 2017 

    - predniesol Ing. Dušan Figúr – predseda DR. 

    Správa o činnosti DR a stanovisko tvoria prílohu zápisnice. 

 

 



7. Správa mandátovej komisie 

    - predniesla Oľga Poliaková – predsedníčka mandátovej komisie. 

Na VZ UO bolo pozvaných 241 členov s počtom podielov 76 44O, čo činí 98,30 %.  

Nevysporiadané podiely ku koncu decembra 2017 predstavujú 1 320 podielov/6 členov, čo 

predstavuje 1,70%.  

Podľa prezenčnej listiny na VZ UO je prítomných 134 členov, s počtom hlasov 46 298,  t. j. 

59,54 % .   

Z výsledkov mandátovej komisie vyplýva, že VZ je uznášania schopné. 

Správa mandátovej komisie je priložená k zápisu.  

 

8. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2017 

Predsedajúci VZ Ing. Milan Staňo previedol hlasovanie za schválenie riadnej individuálnej 

účtovnej závierky za rok 2017 tak,  ako ju  predniesla p. Anna Krpelanová. 

Hlasovanie:   Za – všetci prítomní členovia spoločenstva 

          Proti – 0 

          Zdržal sa – 0 

Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2017 bola  jednohlasne schválená.  

 

9. Schválenie spôsobu rozdelenia zisku za rok 2017 

Predsedajúci VZ Ing. Milan Staňo previedol hlasovanie za návrh na rozdelenie zisku za rok 

2017. 

Hlasovanie:   Za – všetci prítomní členovia spoločenstva  

           Proti – 0 

          Zdržal sa – 0 

Návrh na rozdelenie zisku za rok 2017 bol  jednohlasne schválený.  

 

10. Zámery spoločenstva na rok 2018 

      Predseda spoločenstva Martin Fúsek predniesol VZ návrh zámerov na rok 2018. 



      Správa o zámeroch UO Dulov na rok 2018 tvorí prílohu zápisnice.  

      Predsedajúci VZ Ing. Milan Staňo previedol hlasovanie za Zámery spoločenstva na rok 

2018. 

Zámery spoločenstva na rok 2018 boli jednohlasne schválené.  

 

11. Diskusia – v diskusii vystúpili: 

Rendek Ľubomír  – oboznámil VZ o hospodárení na Rybníkoch. Podal podrobné informácie 

o výlove podľa jednotlivých druhov rýb. Podrobný súhrn výlovu podľa druhov a váhy je 

uverejnený na internetovej stránke.   

Zároveň vyzval členov spoločenstva o všímavosť neznámych ľudí, ktorí sa pohybujú na území 

okolo rybníkov a hlavne za akým účelom. Taktiež upozornil na nakladanie s odpadom na 

území Rybníkov.  

Ing. Šamaj Jozef – starosta obce. 

Poďakoval za pozvanie a vyzdvihol dobrú spoluprácu medzi UO a obcou Dulov pri poriadaní 

rôznych spoločenských, kultúrnych podujatiach a verejno-prospešných prácach.   

Stručne zhrnul aktivity obce, ktoré súvisia s aktivitami UO.  

Ing. Pavol Mičuda – upozornil na úhyn rýb hlavne v jarnom období a navrhol, aby bolo prijaté 

uznesenie o rokovaní s viacerými dodávateľmi rýb a výbere najvhodnejšieho dodávateľa 

rybných násad.  

Odpovedal Ľubomír Rendek – jedná sa o prirodzený úhyn na jar po mrazoch. Ubezpečil, že 

nejde o žiadnu epidémiu ani infekciu.   

Návrh Ing. Mičudu bol o rokovaní vhodného dodávateľa rybných násad bol doplnený do 

návrhu na uznesenie. 

Anton Dobrodenka – doporučil v diskusnom príspevku, aby sa dohodlo, koľko ulovených rýb 

si môže rybár zobrať pre vlastnú potrebu. Ďalej navrhuje určiť dozor v okolí jazier na 

stráženie odpadu. Poďakoval za vybudovanú pretekársku trať. 

Odpovedal Ľubomír Rendek – je spracovaný návrh na odber rýb pre vlastnú potrebu.  

S ďalším návrhom sa bude výbor UO zaoberať.   

    

Nakoľko neboli ďalšie diskusné príspevky predsedajúci VZ diskusiu ukončil.  

 



12. Návrh na uznesenie 

      Predniesla Ing. Krajčíková – predsedníčka návrhovej komisie. 

      Za návrh uznesenia VZ hlasovalo:  

      Za             – 132 členov spoločenstva 

      Proti         – 0 

      Zdržal sa   – 2 členovia spoločenstva 

Návrh na uznesenie bol schválený. Uznesenia sú priložené k zápisu.  

 

13. Záver – občerstvenie 

 

Na záver predseda UO Martin Fúsek poďakoval všetkým prítomným za účasť, poprial 

všetkým členom veľa úspechov.   

V Dulove dňa 14. 3. 2018 

Zapísala: Ing. Eva Bobotová    ............................................. 

Overovatelia zápisnice: 

Jozef Mišovec                 .............................................. 

Anton Dobrodenka     .................................................  

 

Prílohy 

1x Pozvánka 

1x Správa o činnosti UO, vyhodnotenie uznesenia z posledného VZ 

1x Správa o hospodárení, účtovnej závierke a rozdelení zisku za rok 2017 

1x Správa o činnosti DR a stanovisko k účtovnej závierke za rok 2017 

1x Správa mandátovej komisie 

1x Správa o zámeroch spoločenstva  na rok 2018 

1x Návrh na uznesenie 


