
Urbárska a Jakubisková spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Kojšov 
 

Zápisnica 
z riadneho Zhromaždenia UJS PS Kojšov, ktoré sa konalo v sále 

kultúrneho domu v Kojšove dňa 12.3.2016 
 

 
Program:  
 

1. Otvorenie 
2. Voľba mandátovej komisie 
      -      návrhovej  komisie 

          -     overovateľov zápisnice 
3. Správa o činnosti Výboru a hospodárení UJS PS Kojšov za rok 2015 
      a plán hospodárenia na rok 2016 

    4.   Správa o inventarizácii majetku UJS PS Kojšov k 31.12.2015 
               5.   Správa dozornej rady 

6.   Diskusia 
7.   Správa mandátovej komisie 
8.   Návrh uznesenie 
9.   Ukončenie a občerstvenie 

 
K bodu 1    

Zhromaždenie otvoril predseda spoločenstva Ing. J.Ščurko, ktorý privítal 
prítomných členov spoločnosti , členov výboru , hostí o. Mareka Horňáka a starostu 
obce Kojšov Ing. Bašniara a poprial im príjemné popoludnie. Následne  zhodnotil 
výsledky práce za rok 2015. Potom predniesol program rokovania a nakoľko neboli 
k nemu námietky, ani doplnenia, vyzval prítomných o jeho schválenie a to zdvihnutím 
podielových hlasovacích lístkov.   

 
K bodu 2 . 

Zhromaždenie pokračovalo voľbami pracovných komisií, do ktorých boli 
navrhnutí a zároveň jednohlasne schválení títo členovia: 

. 
do mandátovej komisie:    1. MVDr. Tatiana Andrašková  - č.d. 21  
            2. Ján Kiovský – č.d.73 
            3. Michal Verba – č. d. 60 
            4. Ján Mackovjak – č.d. 348    
              
do návrhovej komisie:       1. Ing. Ján Vozár - Košice 

            2.  Peter Graban č.d. 73 
            3. Ing. Michal Janov - Gelnica 
 

Za overovateľov zápisnice: 1. Anna Fabriciová   - č.d. 23 
                                 2. Ľubomír Tremko – č.d. 261 

    
 
Zapisovateľka zápisnice:  Maria Bučková   - členka výboru 

 



K bodu 3. 
Predseda spoločnosti  Ing.Jaroslav Ščurko prečítal správu o činností Výboru 

a hospodárenia UJS PS Kojšov, kde zhodnotil hospodárske výsledky za rok 2015 
a zároveň predniesol plán hospodárenia na rok 2016 v technických jednotkách 
a v úplných vlastných nákladoch. Zdôraznil, že ako Správa tak aj plán na rok 2016 
boli zverejnené na webovej stránke spoločnosti. Správa je prílohou tejto zápisnice.  

  
K bodu 4. 

Správu o inventarizácii majetku UJS PS Kojšov  ku dňu 31.12.2015  predniesol 
predseda inventarizačnej komisie Ing. Vasil Leško. Správa je prílohou zápisnice. 

 
K bodu 5. 

Správu  dozornej rady prečítala  predsedníčka  DR Ing. Dana  Fabišíková , v ktorej         
zhodnotila činnosť dozornej rady a kontrolnú činnosť UJS PS Kojšov za rok 2015.  
 DR zasadala do konca roka 4-krát za účelom kontroly majetku , kde neboli zistené 
žiadne nedostatky. 
 Správa je prílohou zápisnice. 

   
K bodu  6 – Diskusia. 

V diskusii vystúpil  starosta obce Ing.Bašniar, ktorý taktiež privítal prítomných 
a zároveň ich vyzval, aby sa v takom hojnom počte zúčastňovali aj na zasadaniach   
obce. Oboznámil prítomných o prenájme pozemkov na KH a predsedovi spoločnosti 
nastolil otázku týkajúcu sa podpisu starej a prípravy novej zmluvy s f i. 
NOAD. Zdôraznil  prípravu zmluvy  v spolupráci s obcou, doporučoval do zmluvy 
zakomponovať etapizáciu a aby bola právne deklarovaná. Ďalej požiadal predsedu  
UJS PS Ing. Ščurku  o vysvetlenie zníženia nájmu za pozemky na KH. V diskusii 
žiadal stanovisko o riešenie problému  týkajúceho sa znečisťovania Kojšovskej Holi, 
kde podal návrh na poskytnutie sponzorských príspevkov pre kluby, ktoré realizujú 
zber odpadkov a  upratovanie v danej lokalite. Upozornil  na ignorovanie výziev a 
nečerpanie príspevkov z  eurofondov,  ktoré by značne pomohli pri obnove ciest  ako 
aj v hospodárskej činnosti,  zalesňovania a obnovy lesa. Ďalej podal návrh na nájom za 
cesty a výšku sadzby 2,5%, t.j.1,50 € na 1m3 vyťaženého a odvezeného dreva.  Do 
diskusie sa zapojil aj o. Marek Horňák,  kde reagoval na  nájomnú zmluvu na KH a 
žiadal vypracovať novú zmluvu  o ktorej by malo hlasovať VZ a  aby po vypracovaní 
bola schválená na ďalšom VZ . Navrhoval aj obnoviť prevádzku  v priemyselnom 
parku na píle s možnosťou výroby. Do diskusie sa zapojil aj p. Jozef Graban s 
požiadavkou  o podieloch v jednotlivých  lokalitách a o prenájme poľovného revíru. V 
závere diskusií sa opäť dostal k slovu starosta obce s návrhom uznesenia 
o uprednostňovaní pracovníkov, ktorí sú platcami DPH a o schválení zmluvy na VZ.  

 
 Požiadal aj  o vysvetlenie nákladov, ktoré je nejasne zverejnené v tabuľkovej 

forme a zároveň hospodárenie  porovnal s nákladmi iných urbariátov. Do diskusie sa 
zapojil aj podpredseda UJS PS Kojšov Ing.Vasil Leško, ktorý navrhoval,                                                     

aby podiely boli prednostne percentuálne vyčlenené z predpokladaného zisku a až 
potom náklady na platby pracovníkov a chod urbariátu.  

 
Predseda  zodpovedal  na všetky otázky  aj keď boli  kritické a zároveň 
 navrhol aj možné riešenia,  usmernil a prisľúbil,  že výbor sa bude zaoberať 

a riešiť dané otázky ako aj odznené diskusne príspevky.     
 



 
 
K bodu 7. 
  Predseda  mandátovej komisie MVDr. Tatiana Andrašková  konštatovala 
prítomnosť a splnomocnených   spolupodielnikov121 z registrovaného počtu 458 členov, čo 
tvorilo  48,23%  prítomných; a podľa veľkosti podielu prítomných  310,552 z registrovaných 
480,608 podielov  čo predstavuje  69,62%. Na základe týchto výsledkov mandátová komisia 
skonštatovala, že na Zhromaždení sa zúčastnila  nadpolovičná  väčšina spoluvlastníkov  UJS 
PS Kojšov, čo do výšky podielu a preto  vyhlásila Zhromaždenie za uznášania schopné.   
   
K bodu 8. 

Predseda návrhovej komisie Ing. Ján Vozár prečítal návrh uznesenia, ktorý bol 
následne jednohlasne Zhromaždením schválený. Doplňujúce body uznesenia 
vyplynuvšie z návrhov diskutujúcich boli schválené v samostatnom hlasovaní.  Prijaté 
uznesenie je v prílohe zápisnice. 

 
 
K bodu 9. 
    

Program zasadnutia  Zhromaždenia bol vyčerpaný a Ing. Jaroslav Ščurko 
predseda spoločenstva schôdzu ukončil. Poďakoval prítomným za účasť, disciplínu, 
príspevky a zároveň poblahoželal ženám k ich sviatku MDŽ a poprial im pekný 
zvyšok popoludnia s prichystaným  občerstvením. 

 
 
 
 
 
 
 
Zapísala : Bučková Mária                                         Ing.JaroslavŠčurko 
                  zapisovateľka                                        predseda UJS PS Kojšov    
 
 
V Kojšove  12.03.2016     
   
 
 
    Overovatelia  zápisnice 
 
 
 
       
 

Ľubomír Tremko     .................................... 
 
 
.  
 
     Anna Fabriciová      ...................................... 


