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Lesné pozemkové spoločenstvo Ostrovany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápisnica 
 

z mimoriadneho zasadnutia zhromaždenia vlastníkov spoločne 

obhospodarovanej nehnuteľnosti  

 

Lesné pozemkové spoločenstvo Ostrovany 
 

konané v budove Obecného úradu v Ostrovanoch 30.6.2019 o 15,00 hodine  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostrovany jún 2019 
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Program zhromaždenia: 

 

1. Otvorenie mimoriadneho zasadnutia zhromaždenia 

2. Schválenie programu mimoriadneho zasadnutia, voľba návrhovej komisie 

3. Návrh na zmeny Dodatok k zmluve o pozemkovom spoločenstve Lesného pozemkového 

spoločenstva Ostrovany po novele zákona 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách v znení 

zákona 110/2018 Z.z. zo dňa 14.3.2018 

4. Diskusia 

5. Návrh na uznesenie 

6. Záver 

 

 

Prítomní podľa prezenčnej listiny 23 podielnikov z 51 ( príloha č. 2 zápisnice).  

 

 

1. Podpredseda výboru Peter Jaklovský  otvoril mimoriadne zasadnutie a konštatoval 

prítomnosť 23 podielnikov, či už osobne alebo zastúpených na základe riadnych 

splnomocnení z registrovaných 51 členov, čo tvorí 54,33 % prítomných podielov, podľa 

veľkosti spoluvlastníckeho podielu  prítomný 168620,11 m² z registrovaných 310337,41  
m². Na základe výsledkov sa mimoriadneho zhromaždenia zúčastnila nadpolovičná väčšina 

členov spoločenstva, preto bolo zhromaždenie vyhlásené za uznášaniaschopné ( zoznam 

podielnikov je prílohou č. 2 zápisnice). 

 

2. Podpredseda výboru Peter Jaklovský určil za zapisovateľa Ing. Cyrila Reváka. Predložil  

návrh na zloženie návrhovej komisie v zložení predseda Alfonz Kolarčík, člen Jaroslav 

Kolarčík, člen Peter Kopčík, keďže k predmetnému návrhu neboli vznesené pozmeňujúce 

návrhy preto predsedajúci zhromaždenia dal o tomto návrhu hlasovať. 

 

Hlasovanie: 

Za - 100 % prítomných  

Proti- 0 % 

Zdržalo sa - 0 % 

 

Zhromaždenie vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti schválilo zloženie návrhovej a volebnej 

komisie v zložení predseda Alfonz Kolarčík, člen Jaroslav Kolarčík, člen Peter Kopčík. 

 

3. Predsedajúci zhromaždenia Peter Jaklovský podal návrh na schválenie programu 

zhromaždenia a vyzval prítomných k jeho doplneniu resp. pozmeňujúcim návrhom. 

 

Keďže neboli vznesené  návrhy a pripomienky predsedajúci dal hlasovať o programe 

zhromaždenia.  

 

Hlasovanie: 

Za – 100 % prítomných  

Proti - 0 % 

Zdržalo sa – 0 % 

 

Zhromaždenie vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti schválilo  potrebnou nadpolovičnou 

väčšinou hlasov program zhromaždenia.  
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4. Predsedajúci zhromaždenia Peter Jaklovský vyzval predsedu spoločenstva Miroslava 

Lukáča  aby predniesol návrhy na zmeny Dodatok k zmluve o pozemkovom spoločenstve 

Lesného pozemkového spoločenstva Ostrovany po novele zákona 97/2013 Z.z. 

o pozemkových spoločenstvách v znení zákona 110/2018 Z.z. zo dňa 14.3.2018. 

 

            Miroslav Lukáč uviedol, že tak ako na zasadnutí v marci 2019 upozornil  na novelu zákona 

o pozemkových spoločenstvách, z ktorej vyplývajú lesnému spoločenstvu povinnosti, ktoré 

zo zákona musia byť splnené tak na dnešnom mimoriadnom zasadnutí predkladá návrhy na  

zmeny Dodatok k zmluve o pozemkovom spoločenstve Lesného pozemkového spoločenstva 

Ostrovany po novele zákona 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách v znení zákona 

110/2018 Z.z. zo dňa 14.3.2018, ktoré musia byť dodržané a zahrnuté v predpisoch 

spoločenstva. Zároveň vyzval prítomných, ktorí boli oboznámení s textom Dodatku 

k zmluve o pozemkovom spoločenstve Lesného pozemkového spoločenstva Ostrovany po 

novele zákona 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách v znení zákona 110/2018 Z.z. 

aby v diskusii vzniesli pripomienky alebo návrhy. 

                                                                                                        

Po tomto bode rokovania zhromaždenia nasledovala diskusia. Predseda spoločenstva konštatoval, 

že nik z prítomných nevzniesol pripomienku resp. návrh k Dodatku  k zmluve o pozemkovom 

spoločenstve Lesného pozemkového spoločenstva Ostrovany po novele zákona 97/2013 Z.z. 

o pozemkových spoločenstvách v znení zákona 110/2018 Z.z., uzavrel diskusiu a vyzval členov 

spoločenstva na hlasovanie o uznesení zhromaždenia vlastníkov. 

 

5. Návrh uznesenia prečítal predseda návrhovej komisie Alfonz Kolarčík, následne  vyzval 

prítomných podielnikov na doplnenie, resp. zmenu uznesenia. Keďže nikto z prítomných 

nemal doplňujúce pripomienky ani  návrhy k uzneseniu dal o ňom hlasovať ( príloha č. 3 

zápisnice) . 

 

Hlasovanie: 

Za - 100 % prítomných 

Proti- 0 % 

Zdržalo sa - 0 % 

 

Zhromaždenie vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti schválilo  potrebnou nadpolovičnou 

väčšinou hlasov počítanou podľa veľkosti spoluvlastníckych podielov  Uznesenie  

z mimoriadneho zhromaždenia vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti  podľa veľkosti 

spoluvlastníckych podielov Lesného pozemkového spoločenstva Ostrovany. 

     9.   Predseda  spoločenstva Miroslav Lukáč poďakoval prítomným za účasť na                     

            zhromaždení a zhromaždenie ukončil. 

 

 

V Ostrovanoch 30. júna 2019 

 

 

Miroslav Lukáč, predseda spoločenstva                      ..................................... 

 

            

Jozef Cerva, člen výboru spoločenstva                        ..................................... 

 

Zapísal: Ing. Cyril Revák ............................... 
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Príloha č. 1  Zápisnice z mimoriadneho zasadnutia zhromaždenia vlastníkov spoločne obhospodarovanej 

nehnuteľnosti Lesné pozemkové spoločenstvo Ostrovany konané v budove Obecného úradu v Ostrovanoch 

30.6.2019 

 

Pozvánka 

 

 na mimoriadne zasadnutie zhromaždenia 

členov Lesného pozemkového spoločenstva Ostrovany 

 

 

Výbor Lesného pozemkového spoločenstva Ostrovany Vás pozýva  

 

dňa 30. júna 2019 (nedeľa) o 15,00 hod. 

 

na mimoriadne zasadnutie zhromaždenia členov Lesného pozemkového spoločenstva Ostrovany, 

ktoré sa bude konať v kultúrno-spoločenskom centre pri Obecnom úrade v Ostrovanoch.  

Prezentácia členov je od 14,30 hod.  

 

Program: 

1. Otvorenie mimoriadneho zasadnutia zhromaždenia 

2. Schválenie programu mimoriadneho zasadnutia, voľba návrhovej komisie 

3. Návrh na zmeny Dodatok k zmluve o pozemkovom spoločenstve Lesného pozemkového 

spoločenstva Ostrovany po novele zákona 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách v znení 

zákona 110/2018 Z.z. zo dňa 14.3.2018 

4. Diskusia 

5. Návrh na uznesenie 

6. Záver 

 

                                                                                 Miroslav Lukáč 

                                                                            Predseda spoločenstva 
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Príloha č. 3  Zápisnice z mimoriadneho zasadnutia zhromaždenia vlastníkov spoločne obhospodarovanej 

nehnuteľnosti  Lesné pozemkové spoločenstvo Ostrovany konané v budove Obecného úradu v Ostrovanoch 

30.6.2019 

 

Lesné pozemkové spoločenstvo Ostrovany 

 

 

                                                                    Uznesenie 

z mimoriadneho zasadnutia zhromaždenia vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti 

konaného dňa 30.6.2019 

 

 

Zhromaždenie vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti: 

 

1. Schvaľuje  

Návrhovú komisiu v zložení: 

- Predseda komisie – Alfonz Kolarčík   

- Člen komisie – Jaroslav Kolarčík 

- Člen komisie – Peter Kopčík 

 

2. Schvaľuje   

- Dodatok k zmluve o pozemkovom spoločenstve Lesného pozemkového spoločenstva 

Ostrovany po novele zákona 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách v znení 

zákona 110/2018 Z.z. zo dňa 14.3.2018, ktorý je neoddeliteľnou prílohou tohto 

uznesenia. 

 

 

 

V Ostrovanoch 30.6.2019 

 

      

Miroslav Lukáč, predseda spoločenstva                                   .....................................              

 

Jozef Cerva, člen výboru spoločenstva                                     ..................................... 

 

 

Návrhová komisia: 

 

Alfonz Kolarčík, predseda komisie    ............................... 

 

Jaroslav Kolarčík, člen komisie         ............................... 

 

Peter Kopčík, člen komisie                ............................... 

 
 

 

 

 


