
Zápisnica z Valného zhromaždenia (VZ) Pozemkového spoločenstva -       
Pasienkový Urbár Modrová , konanej dňa 16. 10. 2010  

Prítomní : podľa prezenčnej listiny  

Miesto konania: kultúrny dom v Modrovej 

Overovatelia: Rudolf Lazar, Jozef Vanovič 

Program:  

1. Otvorenie a schválenie resp. doplnenie programu 
2. Voľba mandátovej a volebnej komisie 
3. Správa o činnosti pozemkového spoločenstva ( PS) 
4. Správa o hospodárení a účtovná uzávierka za rok 2009 
5. Schválenie odmien členom výboru a DR 
6. Voľba do orgánov pozemkového spoločenstva 
7. Využívanie lomu Ježovec 
8. Diskusia 
9. Schválenie uznesenia 
10. Záver 

K bodu 1 

Valné zhromaždenie otvoril Ing. Rudolf Paulech. V úvodnom príhovore  privítal všetkých 
zúčastnených členov Spolku a hostí. 

K bodu 2 

            V rámci tohto bodu programu bola jednohlasne zvolená mandátová komisia v zložení Ing. 
Vladimír Turzík (predseda), Marián Vrbenský (člen), Paula Turzíková (členka) a volebná komisia 
v zložení Jozef Bohunský ( predseda), Ivan Komadel (člen) a Ivan Garec (člen).  

K bodu 3 

            Správu o činnosti PS za obdobie od posledného VZ predniesol predseda Stanislav Uhrin. 
V správa je ako príloha tejto zápisnice – pozri prílohu č. 1. Ďalej p. Uhrin oboznámil prítomných 
z hospodáreným PS od začiatku t. r. do 30.9.2010. 

K bodu 4 

           Správu o hospodárení a účtovná uzávierka za rok 2009 predniesol Ing. Rudolf Vrbenský 
predseda DR. Celá sprava je v prílohe č. 2 

K bodu 5 

Návrh odmien pre výbor predniesol p. Vrbenský ako predseda DR. Výboru PS navrhol 
odmenu vo výške 150,- € ( 90,30,30) táto odmena bola jednomyseľne schválená. 

 K bodu 6 

Predsedníctvo PS a dozorná rada bola volená verejne. Predseda návrhovej komisie p. 
Bohunský prečítal návrh komisie na zloženie výboru PS starý urbár: Ing. Pavol Benech predseda, 
Ing. Rudolf Paulech podpredseda a Agáta Turzíková členka výboru. Všetci kandidáti do výboru 



boli jednomyseľne zvolení na dvojročné obdobie, nikto sa nezdržal hlasovania a nikto nehlasoval 
proti. Kandidáti do dozornej rady boli takisto jednomyseľne schválení v tomto zložení: Bc. Ján 
Filipek, Ing. Rudolf Vrbenský ako predseda DR a Rudolf Petruš.    

K bodu 7 

Tento bod vyvolal najväčšiu diskusiu – jednotlivé príspevky pozri v ďalšom bode, a názorovú 
rozdielnosť pri hlasovaní o využívaní lomu Ježovec sa väčšina prítomných podielnikov rozhodla 
pre samostatne využívanie lomu t. j. pokračovanie v ťažbe vlastnými prostriedkami. Výsledok 
hlasovania bol nasledovný: za vlastnými silami hlasovalo 36 %, za prenájom inej organizácii 
hlasovalo 7 % ostaný sa zdržali hlasovania čo bolo 8%. 

K bodu 8 

Diskusia: 

Novozvolený predseda PS Ing. Uhrin Informoval všetkých prítomných členov o zložitej 
situácii využívaným bane Ježovec prečítal celú správu banského úradu v Prievidzi tak tiež 
poukázal na nebezpečenstve ktoré hrozí ak sa podielnici rozhodnú obhospodárovať baňu sami. 
V tomto vystúpení pokračoval p. Mgr. Lacko, ktorý prítomných informoval o nevýhodnostiach 
v pokračovaný v ťažbe vlastnými prostriedkami. 

V diskusii vystúpil p. Majko František aj s manželkou a obaja boli proti prenájmu cudzej 
organizácii. Taktiež proti prenájmu bola p. Chmelinová. Najdlhší príspevok mal p. Ing. Vrbenský 
ako predseda dozornej rady, ktorý taktiež zorganizoval podpisovú akciu proti ťažbe a hlavne proti 
autám ktoré by chodili cez dedinu so štrkom, spomenul a varoval ostatných že sa budú 
poškodzovať domy a vyhrážal sa že každý kto bude za prenájom bane Ježovec je 
spoluzodpovedný za zničenie ciest a obťažovanie občanov dolného konca zvýšeným prejazdom 
vozidiel. Na to p. Uhrin ako novozvolený predseda vystúpil a povedal že s tým nesúhlasí a vzdáva 
sa funkcie predsedu a dočasne ju povedie iba do najbližšieho zasadnutia VZ, na to Ing. Vrbenský 
sa ponúkol že zabezpečí všetky náležitosti, ktoré je treba na obnovenie činnosti bane Ježovec.  

K bodu 9 

Uznesenia návrhu VZ predniesol predseda mandátovej komisie p. Turzík v tomto znení: 

1. Schvaľuje správu o činnosti PS za rok 2009 a za rok 2010 ku dňu 30.09.2010 

2. Schvaľuje ročnú účtovnú uzávierku za rok 2009 

3. Schvaľuje navrhnuté výšky odmien pre DR 60,- € a pre Výbor SU 150,-€ 

4. Schvaľuje voľbu výboru a DR PS v tomto zložení: 

Ing. Stanislav Uhrin, Katarína Kováčová, Daniela Janíková ako výbor 

Ing. Rudolf Vrbenský, Bc. Ján Filipek,  Rudolf Petruš ako DR 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

 

 



K bodu 8 

Na záver Valného zhromaždenia poďakoval za účasť všetkým prítomným predseda PS a 
pozval ich na neformálne posedenie. 

Zapísal: Ing. Stanislav Uhrin 

V Modrovej 16. 10. 2010 

 

..........Vr............................  ..........vr.........................     ..............vr..................... 

            predseda PS    podpredseda PS                  člen výboru 

...........vr............................ ................vr.................. 

                                             overovatelia 

Prílohy:  

1. Správa o činnosti za rok 2009 
2. Správa revíznej komisie 
3. Prezenčná listina z VZ – zo dňa 16. 10. 2010 s výsledkami hlasovania. 


