
Z Á P I S N I C A 
z valného zhromaždenia Lesného družstva, pozemkového spoločenstva  Hodkovce konaného 

dňa 19.07.2020 o 15:00 hod. v kultúrnom dome  v Hodkovciach 

___________________________________________________________________________ 

Zápisnica napísaná v zmysle ustanovení § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 97/2013 Z.z. o 

pozemkových spoločenstvách 

 

Prítomní: viď prezenčná listina (58,82% hlasov) 

 

Program: 

1. Prezentácia účastníkov od 14:30 hod. - 15:00 hod. 

2. Privítanie a úvod 

3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

4. Správa o činnosti Lesného družstva za rok 2019 

5. Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami LD za rok 2019 

6. Správa dozornej rady LD 

7. Správa lesného hospodára 

8. Plán práce na rok 2020 

9. Schválenie účtovnej závierky a výplaty podielov zo zisku za rok 2019 pre podielnikov LD 

10. Voľba nových orgánov spoločenstva /voľba nových členov výboru a dozornej rady/ 

11. Diskusia a rôzne 

12. Návrh a schválenie uznesení 

13. Občerstvenie a záver zhromaždenia 

 

K bodu 1: 
Pred začiatkom zhromaždenia prebehla prezentácia účastníkov a spočítanie hlasov. 

 

K bodu 2: 
Zhromaždenie otvoril a hostí privítal Ing. Milan Varga. Konštatoval, že kvôli koronakríze, sa 

valné zhromaždenie nemohlo uskutočniť v skoršom termíne, a aj na tomto zhromaždení boli 

dodržiavané všetky hygienické opatrenia – povinné ochranné rúško, dezinfekcia a odstupy.   

Potom oboznámil prítomných s programom rokovania zhromaždenia. Program bol schválený.  

Hlasovanie:     Za:              58,82 % hlasov 

                        Proti:            0 

  Zdržal sa:     0 

 

K bodu 3: 

Do mandátovej   komisie boli  navrhnutí a jednohlasne prítomnými schválení:  

Bc. Martina Sičáková a Ing. Branislav Potočňák 

 

Do návrhovej   komisie boli  navrhnutí a jednohlasne prítomnými schválení:  

Ing. Tibor Szalona a Miroslav Dubovský  

 

Za overovateľov zápisnice boli  navrhnutý a jednohlasne prítomnými schválení:  

Július Kožej a Jaroslav Potočňák 

Napísaním zápisnice bola poverená Ľudmila Jágerová 

Hlasovanie:     Za:              58,82 % hlasov 

                        Proti:            0 

  Zdržal sa:     0 



K bodu 4: 
Správu o činnosti Lesného družstva, pozemkového spoločenstva Hodkovce za rok 2019 

predniesol Ing. Milan Varga - člen výboru spoločenstva. Oboznámil prítomných s činnosťou 

LD v roku 2019 – LD má vypracovaný nový Lesný hospodársky plán na 10 rokov, výbor LD 

sa počas roka schádza podľa potreby v priemere 5 – 6 –krát do roka, spolupráca s odborným 

lesným hospodárom Ing, Čontofalským je na požadovanej úrovni, štatistiky, ktoré má LD za 

povinnosť poskytovať sú spracované a odosielané v termínoch, v roku 2019 prebehla ťažba 

a následne predaj guľatiny pre Štefana Pristáša z Prešova, výsledkom čoho bol príjem 

finančných prostriedkov na účet LD pozemkové spoločenstva v sume 27 787,90 Eur, pre 

členov LD sa poskytlo 21 vlečiek palivového dreva v celkovej sume 1 050,00 Eur. V závere 

správy poďakoval ostatným členom výboru za spoluprácu. Správa tvorí  prílohu tejto 

zápisnice.  

  

K bodu 5: 
Správu o hospodárení s finančnými prostriedkami za rok 2019 predniesla Ľudmila Jágerová. 

Stav pokladne k 31.12.2019 bol 94,72 Eur a stav na účte v SLSP k 31.12.2019 bol 31 650,14 

Eur. Správa je prílohou zápisnice. 

 

K bodu 6: 

Správu dozornej rady predniesol Radoslav Figľár. Informoval, že členovia dozornej rady sa 

venovali kontrolnej činnosti a konštatujú, že hospodárenie v LD je v súlade s platnými 

predpismi. Správa tvorí prílohu zápisnice. 

 

K bodu 7: 
Správa lesného hospodára - predniesol Ing. Čontofalský, odborný lesný hospodár. Informoval 

prítomných o stave lesa spoločenstva, o ťažbe a predaji guľatiny, ktorá bola v roku 2019. 

V roku 2019 bola  v LD vykonaná štátna kontrola, ktorá dopadla v poriadku. Na záver poprial 

lesný hospodár členom LD všetko dobre a zdar v roku 2020. 

 

K bodu  8:  

LD bude v roku 2020 postupovať podľa platného LHP plánu.  

 

K bodu  9: 

Valné zhromaždenie LD odsúhlasilo účtovnú závierku a výplatu podielov zo zisku za rok 

2019 pre podielnikov LD v sume 15 000,00 Eur. 

Hlasovanie:     Za:              58,82 % hlasov 

                        Proti:            0 

  Zdržal sa:     0 

K bodu 10: 
Nakoľko uplynulo 5-ročné funkčné obdobie výboru a dozornej rady prebehli voľby nových 

členov verejným hlasovaním. 

Do výboru boli zvolení: 

Ing. Milan Varga  (56,80 hlasov) 

Bc. Ľudmila Jágerová  (55,35 hlasov) 

Jozef Jerga   (51,19 hlasov) 

Pavol Potočňák  (46,64,hlasov) 

Bc. Martina Sičáková  (45,89 hlasov) 

náhradníci do výboru: 

 Marián Dubovský 

 Miroslav Kožej  



Do dozornej rady boli zvolení: 

 Vladimír Varga  (58,35 hlasov) 

 Radoslav Figľár  (56,08 hlasov) 

 Július Kožej   (46.69 hlasov) 

náhradník do dozornej rady: 

 Ľubomír Jerga 

Novozvolení členovia výboru sa dohodli, že predsedom LD bude Pavol Potočňák. 

Novozvolení členovia dozornej rady sa dohodli, že predsedom DR LD bude Radoslav Figľár. 

 

K bodu 11: 
p. Miroslav Dubovský sa pýtal o čom rokuje výbor LD v priebehu roka, a či by nemohli byť 

zápisnice z výboru zverejnené na stránke obce. Členovia LD sa zhodli na tom, že na stránku 

sa dajú iba zápisnice z valného zhromaždenia LD. Ďalej, či by nebolo možné znížiť % 

z predaja dreva pre OLH. Výbor LD dostal za úlohu zaoberať sa týmto návrhom. 

 

K bodu 12: 

Ing. Tibor Szalona predniesol návrh  na uznesenie, ktorý bol prítomnými jednohlasne 

schválený. Uznesenie tvorí prílohu tejto zápisnice.  
Hlasovanie:     Za:              58,82 % hlasov 

                        Proti:            0 

  Zdržal sa:     0 

 

K bodu 13: 

Valné zhromaždenie ukončil Ing. Milan Varga, ktorý poďakoval prítomným za účasť, 

rokovanie ukončil a pozval prítomných na občerstvenie . 

 

 

V Hodkovciach, 19.07.2020 

 

 

 

Predsedajúci: Ing. Milan Varga                 .......................................... 

 

Zapísala: Bc. Ľudmila Jágerová                 .......................................... 

 

Overovatelia : Július Kožej           .......................................... 

 

                        Jaroslav Potočňák               .......................................... 

 

 

 

 

 

                  Pavol Potočňák 

              predseda Lesného družstva 

        pozemkového spoločenstva Hodkovce 

 



 


