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Zápisnica  z Valného zhromaždenia LPS dňa 11.5.2018 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny ktorá je prílohou zápisnice. 
 
      Rokovanie otvoril a viedol predseda spoločenstva.  
V úvode privítal členov LPS - podielnikov. Následne predniesol návrh programu rokovania, 
ktorý bol schválený bez pripomienok -  je prílohou zápisnice. 
 Za zapisovateľa navrhol p. Markoviča. 
 Za overovateľov navrhol p. Chudíkovú a p.Ščepánovú. 
 Do návrhovej komisie navrhol p. Hamšíka a p. Ščepánovú 
 Do mandátovej komisie navrhol p. Martinoviča a p. Odvarkovú. 
Všetci navrhnutí boli schválení všetkými prítomnými bez pripomienok. 
Rokovanie ďalej pokračovalo podľa schváleného programu. 
 
V úvode správy o činnosti prečítal list gen. riad sekcie vôd MŽP SR Ing.Nováka vo veci 
poskytnutia náhrady za odobraté pozemky v súvislosti s úpravou rieky Morava, hraničného 
toku s Rakúskom  ešte v r. 1975. Správa je súčasťou zápisnice. 
Potom predniesol správu OLH Ing. Držík o činnosti a ťažbe dreva vRozporci v r.2017. Správa 
je súčasťou zápisnice. 
Správu o hospodárení spoločenstva za rok 2017 predniesol hospodár 
 p. Horínek a účtovnú závierku prečítal tajomník Ing. Markovič. Správy sú súčasťou 
zápisnice. 
Správu dozornej rady, ktorá je súčasťou zápisnice predniesol jej predseda p. Polák s tým že 
navrhol schváliť účtovnú závierku spoločenstva za rok 2017. Účtovná závierka bola 
schválená bez pripomienok. 
Potom sa konali voľby do výboru spoločenstva a dozornej rady na budúcich desať rokov. 
Predseda predniesol návrh  v tomto zložení :  
Milan Lapčík 
Miroslav Horínek, 
Milan Martinovič, 
Jozef Zajac a 
Jozef Markovič. 
Do dozornej rady boli navrhnutí: 
Pavol Polák, 
 Ľubica  Dermeková, a 
Juraj Benca. 
Všetci navrhnutí boli jednomyseľne schválení bez pripomienok. 
 
Návrh na odmeny výboru a DR za r. 2017 predniesol tajomník LPS. Pre členov výboru,        
p. Lapčíka, Horínka, Zajaca, Bencu, Markoviča a predsedu DR p. Poláka po 500 eur a pre 
členov DR, p. Dermekovú a p. Grujbára po 200 eur. 
Návrh bol schválený bez pripomienok. 
 



Diskusia. 
V diskusii p. Hamšík otvoril otázku zalesnenia "bielych miest" čo bola úloha z posledného 
VZ. Návrh nebol pojatý do PSL na roky 2017-2026, ale výbor bude v tejto veci rokovať s 
CHKO Záhorie Malacky. 
p. Beleš predniesol návrh aby boli vyplácané podiely aj pod 10 eur priamo z pokladne cez 
pokladničný doklad. Návrh bol schválený. 
p. Hájek požiadal výbor aby zápisnica z VZ bola daná na webovú stránku LPS. Požiadavka 
bola akceptovaná. 
Po prerokovaní všetkých bodov programu predseda návrhovej komisie prečítal návrh 
uznesenia z VZ, ktoré bolo schválené bez pripomienok a je nedeliteľnou súčasťou zápisnice. 
 
Úlohy: 
VZ ukladá výboru pokračovať v rokovaní so štátnymi orgánmi vo veci poskytnutia náhrady 
za odobraté pozemky v súvislosti so zmenou hranice s Rakúskom na rieke  Morave. 
 
 
 
 
 
..........................................    .................................................. 
       zapísal: J. Markovič                           predseda LPS Milan Lapčík  
 
 

Overovatelia zápisnice: 
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