Zápisnica
z Valného zhromaždenia členov PSU Martinček,
konaného dňa 07.03.2020 o 14.00 hod. v sále Kultúrneho domu v Martinčeku.
Program Valného zhromaždenia:
1. Otvorenie.
2. Schválenie navrhnutého programu.
3. Voľba návrhovej komisie, mandátovej a volebnej komisie.
4. Správa o činnosti PSU Martinček za rok 2019.
5. Správa Odborného lesného hospodára PSU Martinček za rok 2019.
6. Správa o finančnom hospodárení PSU Martinček za rok 2019.
7. Správa o účtovnej závierke za rok 2019.
8. Správa dozornej rady PSU Martinček za rok 2019.
9. Plán hlavných úloh na rok 2020.
10. Finančný plán na rok 2020.
11. Voľby členov výboru a členov dozornej rady PSU Martinček.
12. Diskusia.
13. Návrh a schválenie uznesenia.
14. Záver.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Rokovanie Valného zhromaždenia otvoril a rokovanie viedol predseda PSU Róbert Kohút
a konštatoval, že podľa prezenčnej listiny je prítomných 94.členov včítane zástupcov, ktorí predložili
splnomocnenia a ich hlasy predstavujú spolu.960,23 hlasov. Celkový počet hlasov členov PSU
Martinček bez hlasov SPF predstavuje 1 259 hlaso t.z., že Valného zhromaždenia sa zúčastnila
nadpolovičná väčšina členov spoločenstva a Valné zhromaždenie je uznášania schopné rozhodovať
o všetkých bodoch programu. Hlasy prítomných členov na zhromaždení predstavujú .76,27. %
bez hlasov SPF. Na schválenie bodov programu valného zhromaždenia je potrebná nadpolovičná
väčšina hlasov členov PSU Martinček, bez hlasov SPF, v zmysle Zákona č. 97/2013 a jeho novely
č. 110/2018 § 14 ods. 7/ a § 15 ods. 2/.
2. Navrhnutý program VZ bol schválený VZ celkovým počtom 960,23 hlasov.
3. Do návrhovej, mandátovej, a volebnej komisie boli navrhnutí nasledovní členovia
PSU Martinček: Marián Lauko – predseda komisie, Silvia Kohútová – členka komisie
a Stanislav Stolár – člen komisie, ktorí boli zvolení s počtom: 960, 23 hlasov.
4. Správu o činnosti PSU Martinček predniesla Bc. Gabriela Kohútová , členka dozornej rady.
5. Správu Odborného lesného hospodára predniesol Ing. Benjamín Slašťan.
6. Správu o hospodárení predniesol pokladník PSU Martinček Dušan Pavlík.
Správa o hospodárení bola schválená VZ s počtom hlasov.960,23.. hlasov.
7. Účtovnú závierku predniesla účtovníčka spoločenstva Silvia Kohútová.
Účtovná závierka bola schválená VZ s počtom:.960,23..hlasov.
8. Správu dozornej rady predniesol predseda dozornej rady Stanislav Stolár, ktorý v správe
uviedol, že v PSU Martinček neboli v predmetnom roku 2019 zistené žiadne nedostatky
v hospodárskej činnosti a finančnej činnosti.
9. Plán hlavných úloh na rok 2020 predniesol VZ, podpredseda výboru, p. Ferdinand Kohút.
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10. Finančný plán na rok 2020 predniesol pokladník PSU Martinček p. Dušan Pavlík.
Finančný plán bol schválený VZ s počtom:.960,23.. hlasov.
11. Priebeh volieb podľa schválenej kandidátky do výboru PSU Martinček a dozornej rady
viedol predseda PSU Róbert Kohút a všetci navrhnutí kandidáti do výboru a dozornej rady
boli zvolení nadpolovičnou väčšinou prítomných členov spoločenstva. Prítomní členovia
mali spolu .960,23..hlasov, čo predstavuje nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov.
12. Výsledky volieb oznámila členka volebnej komisie Silvia Kohútová a zoznam zvolených
Členov výboru, náhradníka za členov výboru a členov dozornej rady je dokladovaný
V Uznesení valného zhromaždenia.
12. Diskusiu otvoril predseda PSU Róbert Kohút, ktorý predniesol VZ svoje diskusné príspevky.
a./ Predseda Róbert Kohút vyzval prítomných členov, aby pokračovali vo vybavovaní
dedičstva po neznámych vlastníkoch, ktorých vlastníctvo je v správe SPF. Od roku 2013
do VZ sa pre dedilo len 1, 32 ha a v správe SPF ešte ostáva 28,01 ha.
b./ Ďalej vyzval prítomných členov, aby pri prechode vlastníckych podielov odovzdali výboru
kópie dedičských rozhodnutí, ako doklad o pôvode vlastníckych podielov.
11. Silvia Kohútová- členka mandátovej a volebnej komisie predniesla návrh na Uznesenie
z Valného zhromaždenia členov PSU Martinček.
Uznesenie z VZ bolo schválené s počtom:.960,23....hlasov.
12. Na záver poďakoval predseda PSU Róbert Kohút prítomným členom PSU za účasť a vyslovil
poďakovanie za aktívny prístup pri prerokovávaní uvedených bodov programu a za účasť,
ktorá predstavovala nadpolovičnú väčšinu členov PSU aj so SPF, a ktorá umožnila VZ schváliť
všetky body programu zhromaždenia.
V Martinčeku, dňa 07.03.2020
Zapísal Róbert Kohút

Ferdinand Kohút
podpredseda PSU Martinček

Róbert Kohút
predseda PSU Martinček
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