Zápisnica zo spoločného zasadnutia
výboru a dozornej rady
Pozemkového spoločenstva urbárskych a pasienkových
spoločností Hontianske Moravce konaného dňa 18.1.2013

Prítomní: JUDr. Miroslav Kamenský, Ľudovít Hrabovský, Ing. Peter Chrenko, Anna
Ľachká, Alena Foltánová, Viera Kortišová
Ján Medveď, Ing. Mário Kuzma, Milan Gábor, Milan Tesársky st.
/ podľa priloženej prezenčnej listiny - Prezenčná listina tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice/
Program: 1. Privítanie
2. Vystúpenie p. Jána Medveďa
3. Odovzdávanie účtovných dokladov
4. Zostavenie dani z nehnuteľností, Oboznámenie s priebehom ŠLD
5. Ekonomická situácia PS
6. Stratégia vedenia PS v období do ukončenia lesného dozoru. Výp.zmlúv.
7. Rôzne
8. Záver
1. Schôdzu otvoril a prítomných privítal JUDr. Kamenský – predseda PS.
2. P. Medveď požiadal vedenie PS o vystúpenie na tomto spoločnom zasadnutí a pred
odovzdaním dokladov chcel zdôvodniť stratégiu s ktorou PS viedol 16 rokov. Apeloval na
prítomných, aby na základe doručených opisov peňažných denníkov od roku 2008 do roku 2011
spočítali výšku príjmov, ktoré boli PS dosiahnuté pri svojej činnosti. Nepripustil únik finančných
prostriedkov vo svoj prospech. Na otázku Ing. Chrenka – člena výboru či aj 6000 €

ako odmena pre seba ako predsedu PS a 2000 € na použité PHM, ktoré si
vyplatil na základe rozpisov, ktoré členom výboru poskytol, boli
vyplatené transparentne? Pán Medveď odpovedal: Hádam som to

nemal robiť zadarmo.
Otázka Ing. Chrenka:Janko, ty by si potreboval súhlas Valného zhromaždenia na
vyplatenie
si takýchto finančných prostriedkov, máš takýto súhlas ?
Odpoveď p. Medveď : Nemám, ale ja som si vyplatil len za tie mesiace,
ktoré sú tam uvedené,
/ na tej listine od 12.05.2012 do 31.12.2012/ keď sa rekonštruoval DGT.
Ing. Peter Chrenko ešte dodal, že to bude aj 800 EUR mesačne za to
obdobie bez akékoľvek odsúhlasenia .

Otázka Ing. P. Chrenko : Na základe čoho si si ty vyplatil peniaze

vyše 1000 EUR za pohonné hmoty ?
Odpoveď : Nebudem si predsa drať svoje auto zadarmo !!!
/ Ešte sme spoločne skonštatovali, že si ponechal podľa vlastného
uváženia na základe súpisu použitých FP 24 500 EUR.............
Na to p. J. Medveď dodal , že presne uviedol koľko peňazí tým Urbáru
ušetril !!!

-- Týmto pán Medveď potvrdil, že mimo účtovnej

evidencie použil
finančné prostriedky vo výške 24 541 € tak ako je to uvedené
v predmetnom dokumente týmto potvrdil aj autenticitu priloženého
dokladu. (príloha č. 2 Súpis použitých finančných prostriedkov v roku 2011 DGT
Začatie prác 12.5.2011 ukonč. 31.12.2011) .
-- Pán Medveď ďalej vyhlásil, že vykázaný zostatok v pokladni k
31.12.2012 vo výške 936,73 € neodovzdá v prospech PS tak ako
k tomu bol vedením PS vyzvaný.
-- Ohľadne výšky záväzkov, ktoré sú vykázané v účtovníctve
a získané na základe informácií dodávateľov bol zistený značný
rozpor, nakoľko p.Medveď neeviduje platby, ktoré je PS povinné
zaplatiť na základe zmluvou dohodnutých podmienok a to: Druhá
splátka nájomného za obecný les pre Obec Hontianske Moravce,
nájomné za druhý polrok 2012 pre PS Slatina, výkon LHČ pre lesného
hospodára
Ing. Huštáka.
– Tento rozdiel k dnešnému dňu predstavuje čiastku cca 5668

EUR.
V ďalšej časti svojho vystúpenia p. Medveď rôznymi invektívami urážal
členov výboru a vyzval ich, aby odstúpili.
3. JUDr. Kamenský – predseda PS vyzval p. Medveďa, aby v zmysle
podmienok , ktoré mu boli doručené odovzdal účtovné doklady
a ekonomickú agendu PS za roky 2008 až 2012. Na čo p. Medveď
odovzdal PC vedené peňažné denníky, záväzky a pohľadávky, náklady
a výdavky za roky 2008 až 2011. Za rok 2012 odovzdal PC vedenú
pokladničnú knihu, knihu bankového účtu k účtu 0402763983/0900,
evidenciu záväzkov a pohľadávok a neúplné účtovné doklady za mesiac
december 2012 / tieto preberajúca predsedníčka DR p. Foltánová
prefotila a fotokópie za prítomnosti Ing. Kuzmu odkontrolovala

a odovzdala p. Medveďovi/. Neexistenciu účtovných dokladov p. Medveď
odôvodnil krádežou dokladov 10.12.2012. Na otázku prečo neboli
doručené výkazy Súvaha, Výkaz ziskov a strát a vypracované Priznanie
dani z príjmu za rok 2012 p. Medveď odpovedal citujem: To sa nedá. Na
základe týchto skutočností členovia výboru a dozornej rady konštatovali
že bývalý predseda pozemkového spoločenstva

– žiadne dôveryhodné doklady neodovzdal.
Po odchode p. Medveď, p. Tesárskeho, p. Gábora a p. Ing. Kuzmu –
bývalých členov výboru PS pokračovalo zasadnutie programom.
4. Predseda PS vypracúva -Daň z nehnuteľnosti - Daňové priznanie za
PS HM v obciach Hontianske Moravce, Lišov,
Sudince, Súdovce ,
Slatina / termín do 31. januára 2013/
Predseda PS vypracúva - Návrh na zápis + výmaz údajov do Registra
pozemkových spoločenstiev na Obvodný lesný úrad Veľký Krtíš / termín
do 14. februára 2013 / doplnenie všetkých požadovaných údajov vrátane
podpisov /
Zmena druhu bankového účtu PS HM - Slsp. a.s , zaktívniť službu
internet banking, využívať platobnú kartu, tak aby boli platby za vedenie
účtu čo najnižšie. Z dôvodu zťaženej komunikácie medzi členmi výboru,
ktorí bývajú mimo H.M. zatiaľ bude mať podpisový vzor na účte len
predseda PS JUDr. Kamenský.
–Ukončenie zmluvného vzťahu medzi PS HM a Ing. M. Hušťákom
odborným lesným hospodárom – Dohodou- / v prípade nedohody
Výpoveď zmluvy o dielo /
/ Ing. M. Hušták prisľúbil podpísať Dohodu o ukončení zmluvného vzťahu
do 23. januára 2013 a odovzdať Lesný hospodársky plán, Plán
starostlivosti o les, lesnú hospodársku evidenciu vlastníkovi PS HM do
23. 01. 2013 + účasť na štátnom dozore v Hontianskych Moravciach
– Ukončenie zmluvného vzťahu medzi PS HM a p. Jaroslavom Simkom
/ ťažba dreva /– Dohodou- / v prípade nedohody Výpoveď kúpnej
zmluvy vrátane dodatkov /

Správa o výkone štátneho dozoru z Obvodného lesného úradu Veľký
Krtíš zo dňa 15. januára 2013 v Hontianskych Moravciach
5. Správa o finančných záväzkoch, zatiaľ známych cca 8 600 EUR ku
dňu 31. decembra 2012, ktoré zanechal bývalý predseda p. J. Medveď
Pozemkovému spoločenstvu HM.
Predložila predsedkyňa DR p. Alena Foltánová.
6. Z výšky neuhradených záväzkov z predchádzajúceho obdobia
vyplynulo jediné riešenia a to obnoviť ťažbu drevnej hmoty, aby sa
postupne mohlo prikročiť k vyrovnávaniu záväzkov. V budúcnosti bude
potrebné zmluvne zabezpečiť ťažbu dreva tak, aby aj stratové činnosti
pri ťažbe dreva, ale zákonná povinnosť v zmysle zákona o lesoch
/uhadzovanie drevnej hmoty, prebierka, preriezka, obnova lesného
porastu, výsadba, hygiena lesného porastu, čistenie zanedbaných
lesných plôch, atď/, ktoré sa nevykonávali pri obhospodarovaní lesa za
celé roky, boli dohodnuté s jedným subjektom. V tejto veci bude
potrebné urobiť prieskum možností takýto subjekt vybrať, čo sa týka
najvýhodnejšej ceny a najšetrnejšie a najhospodárnejšieho nakladania
s lesom.
7. Prítomní sa rozhodli, aby bola od p. Medveďa – bývalého predsedu
výboru PS vyžiadaná zmluva na základe, ktorej si v rámci svojej živnosti,
ktorá má ten istý predmet činnosti ako PS, počas roka 2012 v rozpore
so zákonom o PS vyplácal náhradu za svoju činnosť. Do momentu keď
p. Medveď odovzdal opisy Peňažného denníka o existencii týchto platieb
nebol nikto oboznámený a preto je zrejmé, že p. Medveď ak takáto
zmluva existuje ju podpísal aj za PS. Po preverení tejto skutočnosti bude
výbor PS trvať, aby takto vyplatené finančné prostriedky boli PS

vrátené.
Ďalej bol predseda PS poverený, aby preskúmal oprávnenosť výstavby –
salaša v Háji, kto participoval na jeho financovaní, oprávnenosť nárokov
na úhradu záväzkov Ing. Huštáka za výkon činnosti OLH, nakoľko je
zrejmé, že z dôvodu vzdialenosti jeho bydliska od HM /Košice/ sa o túto
činnosť nezaujímal, čo môžeme považovať za príčinu zlej kondície lesov,
ktoré PS obhospodaruje.

8. Spoločné zasadnutie ukončil a prítomným poďakoval za účasť
predseda PD JUDr. M. Kamenský.
príloha č. 1 – Prezenčná listina
príloha č. 2 – Súpis použitých finančných prostriedkov v roku 2011 DGT Začatie
prác 12.5.2011 ukonč. 31.12.2011)

Zapísala: A. Foltánová
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