Zápisnica zo schôdze výboru V 1/2014
Urbár Buková, p.s.
Dátum konania:17.2. 2014
Čas konania: 10:00 hod
V priestoroch obecného úradu Buková
Prítomný členovia výboru a dozornej rady - priložená prezenčná listina.
Prítomný členovia výboru: 5 z 5 členov
Ospravedlnení: 0
Program prvej schôdze výboru Urbár Buková p.s. (podľa jednotlivých bodov) – schválený
Hlasovalo výbor:
Za: 5; Proti: 0 ; Zdržalo sa: 0
1. Otvorenie zasadnutia výboru a dozornej rady Urbáru Buková, p. s.
Pán RNDr. Martin Galgóci, Ph.D. privítal prítomných členov výboru na prvom zasadnutí,
ktorého sa zúčastnilo 5 členov výboru a skonštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné. Za
overovateľov zápisnice určil Annu Ondrušovú, Ing. Ivetu Černuškovú, Štefana Oravského
a Tibora Škrabáka. Za zapisovateľa určil RNDr. Martina Galgóciho, Ph.D.

2. Voľba predsedu a ostatných funkcií výboru
Na základe odborných predpokladov jednotlivých kandidátov bolo navrhnuté nasledovné
obsadenie funkcii zvolených členov orgánov spoločenstva, ktorí boli zvolení na zhromaždení
konanom dňa 16.2.2014, čo je uvedené v notárskej zápisnici vyhotovenej Mgr. Evou
Holčíkovou.
Výbor:
Návrh kandidátov na funkcie výboru
RNDr. Martin Galgóci, Ph.D. – predseda
Štefan Oravský - podpredseda
Ing. Iveta Černušková- tajomník - finančný hospodár
Anna Ondrušová– člen
Tibor Škrabák– člen
Hlasovalo:
Za: 5; Proti: 0 ; Zdržalo sa: 0

3. Poverenie novozvoleného predsedu
Výbor poveruje predsedu RNDr. Martina Galgóciho, Ph.D., aby na Okresnom úrade,
pozemkovom a lesnom odbore v Trnave zabezpečil registráciu pozemkového spoločenstva.
Výbor ho tiež poveruje aby zabezpečil registráciu združenia - IČO na príslušnom štatistickom
úrade a DIČ na príslušnom daňovom úrade a ostatných náležitostí potrebných pre fungovanie
1

spoločenstva. Preukazné náklady ktoré mu vzniknú v súvislosti s preregistráciou budú
preplatené z finančných prostriedkov spoločenstva.
Hlasovalo:
Za: 5; Proti: 0 ; Zdržalo sa: 0
4. Založenie podnikateľského účtu v peňažnom ústave
Nakoľko bola Ing. Iveta Černušková zvolená do funkcie tajomníka-finančného hospodára,
navrhujeme, aby spolu s predsedom a podpredsedom výboru zabezpečili založenie bežného
podnikateľského účtu v peňažnom ústave. Všetci traja budú oprávnení na nakladanie
z finančnými prostriedkami na podnikateľskom účte Urbáru Buková, p.s.
Hlasovalo:
Za: 5; Proti: 0 ; Zdržalo sa: 0
5. Nahlásenie člena lesnej stráže
Výbor sa uzniesol, aby za člena lesnej stráže po splnení legislatívnych podmienok bol
ustanovený RNDr. Martin Galgíoci, PhD. , ktorý túto činnosť vykonáva v urbári v Plaveckom
Petre.
Hlasovalo:
Za: 5; Proti: 0 ; Zdržalo sa: 0
6. Diskusia
Vyriešenie problémov s pánom Marekom Valachovičom, obyvateľom v časti Pláňavka na
Bukovej
Pán Marek Valachovič napriek viacerým upozorneniam z radov členov Urbáru Buková, p.s.
a občanov Bukovej, aby neodcudzoval drevo na pozemkoch urbáru v časti Cerovina,
pokračuje v trestnej činnosti reže a odváža na káre drevo do svojho príbytku v malých
množstvách ale sústavne. Uvedeným konaním spôsobuje spoločenstvu škodu, ktorá á
kumulatívny charakter a narastá do obrovských rozmerov. V prípade, že bude pokračovať
v činnosti, bude nahlásený na ďalšie riešenie na políciu.
Hlasovalo:
Za: 5; Proti: 0 ; Zdržalo sa: 0
7. Záver
Predsedajúci poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie výboru a dozornej rady.

Zapísal:
RNDr. Martin Galgíoci, PhD.

Martin Galgóci v.r.
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Overovatelia zápisnice:

Anna Ondrušová

Ing. Iveta Černušková

Anna Ondrušová v.r.

Iveta Černušková v.r.

Štefan Oravský

Štefan Oravský v.r.

Tibor Škrabák

Tibor Škrabák v.r.

3

