Zápisnica zo zasadnutia výboru Združenie Urbárske lesy v obci Radošina, pozemkové spoločenstvo
konaného dňa 21.6.2013

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Začiatok a miesto rokovania: 18.00 hod. Obecný úrad Radošina
Program:
1. Otvorenie
2. Vyplatenie schválenej odmeny členom bývalého výboru
3. Informovať členov o žiadosti p. Boženy Bartošekovej o vydanie podielov vedených ako
neznámych vlastníkov
4. Informovanie členov výboru o zápise zmeny údajov do registra
5. Informovanie členov výboru o zaplatení dane za rok 2012
6. Informovať o zmene prístupových práv k účtu
7. Prerokovanie ďalšej spolupráce so štátnymi lesmi , prípadne o možnom rozviazaní nájomnej
zmluvy
8. Prejednanie pokynu Obvodného lesného úradu Nitra ohľadom predloženia aktualizovaného
zoznamu podielnikov do 31.7.2013
9. Diskusia
10. Záver
1. Otvorenie
Rokovanie výboru a členov bývalého výboru otvoril predseda p. Štepka, ktorý privítal
prítomných.
2. Vyplatenie schválenej odmeny členom bývalého výboru
Valné zhromaždenie na svojom zasadnutí v roku 2012 schválilo vyplatenie odmien členom
bývalého výboru urbáru. Prítomní členovia bývalého výboru si prevzali schválené odmeny, čo
potvrdili svojimi podpismi. Neprítomným členom odovzdá odmeny predseda urbáru.
3. Informovať členov o žiadosti p. Boženy Bartošekovej o vydanie podielov vedených ako
neznámych vlastníkov
Pani Božena Bartošeková predložila Rozhodnutie Okresného súdu v Topoľčanoch 5D 517/92
v dedičskej veci po Štefanovi Machovičovi a žiadala zistiť, či je toto rozhodnutie riadne
zapísané, a či sa nejedná o vydanie podielov neznámych vlastníkov. Tajomníčka výboru JUDr.
Kolková preverí zápis na Správe katastra v Topoľčanoch, s čím oboznámi výbor, a následne aj
pani Bartošekovú.
4. Informovanie členov výboru o zápise zmeny údajov do registra
Predseda urbáru p. Štepka poinformoval členov výboru o tom, že zmena členov výboru
a následne jej zápis v registri a evidencii Obvodného lesného úradu Nitra, ako aj Daňového úradu
Topoľčany a Štatistického úradu Nitra riadne prebehla.

5. Informovanie členov výboru o zaplatení dane za rok 2012
Ing. Michal Naňo informoval o tom, že bolo podané daňové priznanie a do konca apríla 2013
bola zaplatená daň vo výške 1.266,35€.
6. Informovať o zmene prístupových práv k účtu
Predseda urbáru p. Štepka informoval o zmenách prístupových práv k účtu, ktoré boli
v banke vykonané na základe zmien vo výbore.
7. Prerokovanie ďalšej spolupráce so štátnymi lesmi , prípadne o možnom rozviazaní
nájomnej zmluvy
Vzhľadom k ťažko kontrolovateľnej pozícii urbáru v zmluve s lesmi, podal predseda urbáru
návrh na vyvolanie jednania s lesmi. Jednalo by sa hlavne o ďalšej možnej spolupráci,
prípadne o rozviazaní zmluvy s lesmi a zároveň by sa lesy požiadali o to, aby nájomné urbáru
uhrádzali aspoň 2x ročne a nielen raz v decembri. Podľa názoru členov výboru lesy ťažia veľmi
veľa a až doteraz bola v podstate ťažba nekontrolovateľná. Ing. Antalík navrhol osadiť rampu
aj na hraničnej ceste nad lokalitou Rígel (od Nitrianskej Blatnice). Predseda urbáru p. Štepka
navrhol, aby urbár radšej do vyhotovenia a osadenia rámp investoval väčšie finančné
prostriedky, aby slúžili svojmu účelu.
8. Prejednanie pokynu Obvodného lesného úradu Nitra ohľadom predloženia
aktualizovaného zoznamu podielnikov do 31.7.2013
Predseda urbáru p.Štepka poinformoval členov urbáru o skutočnosti, že zákon č. 97/2013 Z.z.
o pozemkových spoločenstvách v § 18 ods. 1 vymedzuje presné údaje, ktoré v zozname
spoločenstva majú byť. Takto upravený zoznam podielnikov musí byť odovzdaný na Obvodný
lesný úrad Nitra do 31.7.2013. Zoznam vyhotoví predseda spolu s tajomníčkou JUDr.
Kolkovou.
9. Diskusia
V tomto bode sa členovia výboru vyjadrovali k jednotlivým prejednávaným skutočnostiam.
Najviac sa rokovalo o potrebe zabezpečiť lesného inžiniera, odborníka, ktorý by jednak spravil
odborný posudok o doterajšej ťažbe a jednak by vedel odborne riadiť ťažbu v budúcnosti.
Zároveň sa riešila otázka prevodu podielov neznámych vlastníkov z Ing. Krajčírovej na
urbárske spôoločenstvo.
10. Uznesenie a záver
Výbor na svojom zasadnutí schválil jednohlasne nasledovné uznesenie:
1. Zabezpečiť lesného inžiniera, odborníka, ktorý spraví odborný posudok k doterajšej
ťažbe.
Zodpovedný: Štepka, Mgr. Siget
Termín: do 31.8.2013
2. Vypracovať zmluvu o prevode podielu neznámych vlastníkov z Ing. Krajčírovej na
urbárske spoločenstvo
Zodpovedný: Štepka, JUDr. Kolková
Termín: do 31.7.2013
3. Vypracovať nový zoznam podielnikov podľa zákona č. 97/2013 Z.z.
Zodpovedný: Štepka, JUDr. Kolková
Termín: so 31.7.2013

Záverom predseda p. Štepka poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

