Zápisnica zo zasadnutia výboru Urbáru Buková p.s. - V02/14
v Bukovej dňa 1.4.2014

Program zasadnutia:
1. Úvod
2. Oboznámenie členov výboru o registrácii spoločenstva
3. Schválenie nájomnej zmluvy
4. Diskusia
5. Záver
Prítomní členovia Výboru: RNDr. Martin Galgóci PhD., Štefan Oravský, Ing. Iveta
Černušková, Anna Ondrušová, Tibor Škrabák
1. Úvod
Na úvod predseda privítal členov výboru UB a informoval členov o tom, že spoločenstvo
bolo úspešne zaregistrované. Ďalej uviedol, že zasadnutie je uznášania schopné.
2. Oboznámenie členov výboru o registrácii spoločenstva
Predseda informoval členov UB o priebehu registrácie UB. Dňa 2.3.2014 RNDr. Martin
Galgóci PhD. podal návrh na registráciu na Obvodnom úrade Trnava pozemkový a lesný
odbor návrh na registráciu UB. Dňa 27.3.2014 bolo UB doručené potvrdenie o registrácii
z OÚ Trnava. Dňa 28.3.2014 RNDr. Martin Galgóci PhD. podal žiadosť o registráciu UB
na štatistickom úrade o pridelenie IČO a taktiež spolu s podpredsedom p. Štefanom
Oravským otvorili podnikateľský účet vo VUB v Smoleniciach. Po týchto
administratívnych úkonoch musí ešte spoločenstvo požiadať o pridelenie DIČ na daňovom
úrade. Ďalej uviedol, že predbežné náklady súvisiace s registráciou predstavujú cca 1100,€, pričom diskusia ohľadom zmeny návrhu Zmluvy o založení spoločenstva a Stanov UB
navýšila náklady na notára o cca 300,- €. S návrhom na zmenu kompetencie z výboru na
zhromaždenie, čo sa týka schvaľovania nájomných zmlúv zástupca fondu nesúhlasil, preto
ak by prišlo k schváleniu zmeny na zhromaždení, fond by ju zamietol.
3. Schvaľovanie nájomnej zmluvy
Členovia výboru v rámci diskusie o možnosti hospodárenia spoločnosti dospeli k názoru,
že hospodárenie UB na tak malej výmere nie je možné vykonávať prostredníctvom výboru
UB, ale schodným riešením je prenajatie spoločnej nehnuteľnosti právnickej alebo fyzickej
osobe, ktorá bude na vlastné náklady znášať platenie prenájmu tak Slovenskému
pozemkovému fondu, čo predstavuje cca 7000,-€ ročne do konca decénia, ako aj nájom pre
UB, ktorý by mal predstavovať cca 2000,-€. Uvedené čiastky UB vo vlastnej réžii by len
ťažko bolo schopné naplniť. Predseda RNDr. Martin Galgóci PhD. ponúkol, že môže za

stanovených podmienok UB prenajať, pričom informoval, že aj SPF nemá výhrady
k nájomnej zmluve predloženej RNDr. Martinom Galgócim PhD., kde ako nájomca je
uvedená spoločnosť EcoForestry, s.r.o., ktorej spoluvlastníkom je RNDr. Martin Galgóci
PhD..
Predseda UB dal hlasovať o návrhu zmluvy o nájme predloženej RNDr. Martinom
Galgócim PhD.
Hlasovanie: 5 Za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania
Návrh nájomnej zmluvy pre EcoForestry, s.r.o. bol jednohlasne schválený
4. Diskusia
Členovia výboru sa v rámci diskusie dohodli, že na najbližšom zasadnutí výboru stanovia
podmienky rozdeľovania palivového dreva medzi urbárnikov.
Taktiež opätovne poukázali na p. Valachoviča, ktorý nerešpektuje upozornenie, aby
nechodil brať drevo do Ceroviny, a napriek tomu neustále kradne drevo v urbári.
5. Záver
Na záver predseda výboru poďakoval členom výboru za účasť a stanovil predbežne ďalšie
zasadnutie výboru o mesiac resp. podľa potreby.

Predseda výboru: RNDr. Martin Galgóci PhD.

Martin Galgóci v.r.

Podpredseda výboru: Štefan Oravský

Štefan Oravský v.r.

Tajomník: Ing. Iveta Černušková

Iveta Černušková v.r.

Členovia: Anna Ondrušová

Anna Ondrušová v.r.

Tibor Škrabák

Tibor Škrabák v.r.

