
Zápisnica z konania Valného zhromaždenia Cenzuálneho spolumajiteľstva 

Rajec, pozemkového spoločenstva 

dňa 19. mája 2019 

 

Miesto konania VZ: Kultúrny dom v Rajci 

Predsedajúci VZ: člen výboru 

Priebeh sa riadil programom, ktorý bol prítomným zaslaný spolu s pozvánkou na VZ.  

 

Priebeh Valného zhromaždenia: 

1. Valné zhromaždenie otvoril predsedajúci. 

 

2. Voľba mandátovej a volebnej komisie. 

Do mandátovej a volebnej komisie boli navrhnutí 10 členovia. 

O zložení mandátovej komisie dal predsedajúci aklamačne hlasovať. 

Všetci členovia boli jednohlasne zvolení. 

 

3. Voľba návrhovej komisie a voľba overovateľov zápisnice z Valného zhromaždenia. 

Do návrhovej komisie boli navrhnutí 4 členovia: 

Predsedajúci informoval plénum o možnosti doplnenia návrhovej komisie niekým 

z prítomných členov, na doplnenie navrhol prítomného podielnika. 

O zložení návrhovej komisie dal predsedajúci aklamačne hlasovať; všetci členovia boli 

jednohlasne zvolení. 

 

Za overovateľov zápisnice z VZ boli navrhnutí 2 členovia. 

Overovatelia zápisnice boli zvolení aklamačným  hlasovaním. Za: všetci členovia prítomní na  

VZ. 

Predsedajúci informoval prítomných členov, že zapisovateľku zápisnice z tohtoročného 

valného zhromaždenia určil predseda spoločenstva. 

 

4. Správu o činnosti  spoločenstva za rok 2018 predniesol predseda spoločenstva. 

Predseda vo svojej správe informoval o kontrole úloh z minulého valného zhromaždenia, 

o činnosti výboru za uplynulý rok, plnení plánu hospodárenia, investíciách, o oprave v zápise 

ROEP, nájomných vzťahoch. 

 

5. Správu mandátovej  komisie predniesla jej predsedníčka. V správe uviedla, že počet 

všetkých hlasov členov Cenzuálneho spolumajiteľstva Rajec, pozemkového spoločenstva je 

2032,06, po odpočítaní hlasov v správe Slovenského pozemkového fondu: 1 870,71. Na 

Valnom zhromaždení boli v čase čítania správy mandátovej komisie (15:25) prítomní členovia 

s počtom 1 130,52 hlasov, teda s nadpolovičnou väčšinou hlasov. Valné zhromaždenie CS 

Rajec, pozemkového spoločenstva bolo uznášaniaschopné.  

 

6. Správu o činnosti dozornej rady za rok 2018 predniesol jej predseda.   



Predseda dozornej rady informoval o riešení sťažnosti členov, zúčastňovaní sa na zasadnutiach 

výboru, kontrolách vykonaných dozornou radou, zameraných na kontrolu prác ťažbovej 

a pestovnej činnosti, evidencie automobilov a strojných zariadení spoločenstva. 

 

7. Návrh plánu hospodárenia na rok 2019 spolu s plánom investícií a plánom opráv 

na rok 2019 predniesla ekonómka Cenzuálneho spolumajiteľstva Rajec.  

 

8. Zmena Zmluvy o spoločenstve a Stanov 

O navrhovaných zmenách, ktoré si vyžiadalo prijatie novely zákona o pozemkových 

spoločenstvách, informovala členov právnička spoločenstva. Informácia o zmenách bola aj 

prílohou pozvánky na Valné zhromaždenie. 

P. právnička informovala: 

- stavba píly prestala byť spoločnou nehnuteľnosťou (časť je členov spoločenstva, časť 

spoločenstva – právnickej osoby) 

- maximálna dĺžka volebného obdobia sa mení z 4 na 5 rokov 

- návrhy kandidátov vo voľbách možno podať aj v deň volieb 

- hlasovanie vo voľbách bude možné aj elektronicky 

- korešpondenčné hlasovanie - v zásadných otázkach bez nutnosti zvolania valného 

zhromaždenia 

- nájomné zmluvy uzatvára v mene členov výbor, ak predmetom zmluvy nebude 

hospodárenie v lese, v tom prípade rozhoduje valné zhromaždenie 

- pri prechode členstva opäť zavedené ustanovenie, že nesmie vzniknúť výmera menšia 

ako 2000m2 

- pri predaji môže člen osloviť ostatných členov sám písomne alebo prostredníctvom 

výboru 

- podiely môže nadobúdať aj spoločenstvo - do výšky 49% 

Ďalej informovala, že o zmene Zmluvy a Stanov sa bude hlasovať samostatne, preto aj 

diskusia k nim by mala byť samostatná a otvorila diskusiu. 

Predsedajúci informoval, že do dňa konania valného zhromaždenia neprišli žiadne 

písomné pripomienky k obom dokumentom, preto, vyzval prítomných, v prípade, že by chceli 

doplniť niektorý z dokumentov, aby vystúpili. 

Do diskusie sa prihlásila členka z pléna: v čase, keď bola vo výbore, tvorili nerozdelený 

zisk pre prípad, že by niekedy mohlo spoločenstvo nakupovať podiely. Spýtala sa, koľko je 

momentálne na účte nerozdeleného zisku. 

Odpovedala jej pani ekonómka:  

- k 31.12.2018 bolo na účte nerozdeleného zisku 119 853,15 € 

- podľa postupov účtovania je možné nerozdelený zisk použiť len na vykrytie 

straty alebo na výplatu podielov, po schválení valným zhromaždením 

Prítomný člen sa spýtal, či diskusia vôbec nebude, či to, čo predložila pani právnička, je 

nemenné.  

Predsedajúci zopakoval, že nikto z členov nezaslal pripomienky, ktoré by sa mali 

zapracovať, ani na samotnom zhromaždení sa do diskusie nikto nehlási. 

P. právnička navrhla prijať uznesenie č. 1: Valné zhromaždenie schvaľuje Zmluvu o 

spoločenstve, Stanovy spoločenstva v znení pripojenom k pozvánke. 



 

Bolo spustené elektronické hlasovanie za Stanovy a Zmluvu o spoločenstve -samostatné 

hlasovanie, predsedajúci informoval, že pre toto hlasovanie je iné kvórum ako pre druhé 

hlasovanie - za uznesenie č. 2. Členovia mandátovej komisie zabezpečili zozbieranie hlasov 

elektronickými zariadeniami. 

Počas hlasovania došlo k malým technickým problémom kvôli náhradným kartám, 

členovia, ktorým boli vydané, dohlasovali po ukončení hlasovania ostatnými kartami.  

 

Do začiatku hlasovania o zmene Stanov a Zmluvy o spoločenstve (16:10) prišli na 

zhromaždenie ďalší členovia, počet hlasov hlasujúcich členov sa líšil od počtu hlasov 

prítomných členov ku začiatku schôdze – čítania správy mandátovej komisie. 

 

Odovzdané hlasy: 1 220,64 

Za prijatie Stanov a Zmluvy o spoločenstve: 1 074,54 hlasov 

Proti prijatiu Stanov a Zmluvy o spoločenstve: 32,08 hlasu 

Zdržali sa hlasovania: 114,02 hlasu 

 

Predsedajúci vyhlásil výsledok hlasovania o základných dokumentoch spoločenstva: 

prítomná je nadpolovičná väčšina všetkých členov, zároveň za ich prijatie hlasovala 

nadpolovičná väčšina všetkých členov spoločenstva - 53%. Uznesenie bolo prijaté. 

 

9. Prevod podielov na spoločnej nehnuteľnosti. O prevode podielov informoval členov 

VZ predseda spoločenstva. Vysvetlil postup pri odkupovaní podielov členmi CS.  

 

10. Predsedajúci otvoril diskusiu. Dal aklamačne hlasovať o dĺžke diskusného príspevku 

v limite 10 minút. Proti boli 2 členovia, ostatní boli za. Tento návrh bol schválený. 

Ako prvá sa do diskusie prihlásila prítomná členka, citovala informácie zo stanov o histórii 

spoločenstva, že bolo založené pôvodne v roku 1896, následne bola jeho činnosť obnovená 

v roku 1992, vymenovala zakladajúcich členov z roku 1992.  

Vypočítala hodnotu jedného hlasu v Cenzuáli na 5 500 €. Porovnávala roky 2016 a roky 

2018:  na stredisku les sa zvýšila ťažba o 37%, ale zisk klesol o 67% - pri vyššej ťažbe máme 

nižší zisk, teda stratu 53 000 € 

stredisko Píla vykázalo v roku 2016 zisk 17 000 €, ale v roku 2018 stratu: 

-8 000 €, pritom od roku 2016 je spracúvané vyššie množstvo dreva, zvýšená výroba, 

ale opäť nižší zisk, na rok 2019 je naplánovaný síce zisk, ale len + 698€, pri tržbách 

240 000 €. Preto si podľa nej spolupodielnici zaslúžia odpovede na legitímne otázky, či 

si riadiaci pracovníci zaslúžia prémie.  

na stredisku Správa bol zisk v roku 2016 +57000 €, v roku 2018 0 € 

stredisko Nájmy – od roku 2016 do roku 2019 sa výnosy z nájmov zvýšili zo 

67000 € na 113000€, teda o 67%, ale zisk len o 28% 

 Investície v roku 2018 boli prekročené o 24 000 €, teda výbor porušil rozhodnutie 

prijaté valným zhromaždením, pýtala sa, či bolo robené výberové konanie na fasádu a schodište 

 Zisk sa stále znižuje – pýtala sa, kto z výboru je zástancom spolupodielnikov, kto robil 

rozpočet na rekonštrukciu, načo sú nám dve drahé autá, vypočítala, že každý člen nimi prišiel 



o 15 €. Uviedla, že ľudia výboru dôverujú, zasielajú splnomocnenia, a pritom sa nedodržiava 

plán. Pri dobrom hospodárení mohli byť podiely 93 €. 

 

Člen z pléna: vystúpil ako, podľa vlastných slov, druhý tradičný diskutujúci 

 - uviedol, že nechce komentovať činnosť výboru; že výmera lesných pozemkov 

v Cenzuáli je 1754 ha, ohodnotené sú na 9,5 milióna eur, hodnotu na slovenské si má každý 

vypočítať, upozornil, že každý by mal mať záujem o tento majetok 

 

Predsedajúci vyzval členov návrhovej komisie, aby sa odobrali k tvorbe uznesenia. 

 

Predseda spoločenstva reagoval na príspevok diskutujúcej členky: 

- je treba mať záujem o svoj majetok – členovia svoj záujem vyjadrujú osobnou 

účasťou alebo splnomocnením iného zástupcu 

- opravy boli vykonané v nižšej výške – plánované 43 500 €, reálne 32 753 €, výbor 

rozhodol o použití týchto financií na investície, tie boli plánované vo výške 207 000 

€, prekročenie o 14 000 €. Súčasťou investícií boli aj neplánované investície (fasáda, 

schodište) – z minulých rokov boli upozornenia, že nie sme schopní ani okožovať 

budovu 

- v roku 2016 bolo stredisko Správa a riadenie v strate, od roku 2017 je rozhodnutím 

valného zhromaždenia nulová 

- výbor sa snaží o čo najlepšie hospodárenie, môžeme ušetriť na opravách, ale potom 

trpia napríklad motorové vozidlá, od verejnosti dostávame pozitívnu spätnú väzbu 

o výzore doliny a hospodárení 

 

Predsedajúci uviedol, že výbor sa snaží, aby boli spokojní podielnici, ale zároveň aj 

zamestnanci a chce zachovať zveľadený majetok ďalším generáciám. 

 

Pretože sa do diskusie už nikto nehlásil, diskusia bola ukončená. 

 

11. Po príchode členov návrhovej komisie predsedajúci vyzval predsedníčku návrhovej 

komisie, aby predniesla Návrh na uznesenie č. 2. Predsedníčka návrhovej komisie 

prečítala Návrh na uznesenie, na ktorom sa návrhová komisia zhodla jednohlasne.  

Predsedajúci schôdze sa spýtal prítomných, či má ešte niekto návrh na doplnenie uznesenia, 

nikto sa neprihlásil, preto vyzval na spustenie hlasovania v čase 16:55. Členovia mandátovej 

komisie zabezpečili zozbieranie hlasov elektronickými zariadeniami. V priebehu hlasovania 

ešte predsedajúci vyzýval priebežne všetkých, ktorí nehlasovali, aby zahlasovali.  

 

Predsedajúci vyhlásil výsledok hlasovania – uznesenie č. 2 Valného zhromaždenia bolo prijaté. 

Odovzdané hlasy: 1 220,64 

Za prijatie uznesenia: 1 101,80 hlasov 

Proti prijatiu uznesenia: 35,56hlasu 

Zdržali sa hlasovania: 83,28 hlasov 

 



Predseda spoločenstva uviedol, že pri tomto hlasovaní sa za menovateľ pri výpočte prijatia 

uznesenia neberú do úvahy hlasy v správe Slovenského pozemkového fondu. 

 

Za prijatie uznesenia hlasovalo 59%, proti 2%, hlasovania sa zdržali 4% členov spoločenstva 

po odpočítaní hlasov v správe Slovenského pozemkového fondu. (Čo predstavuje 54,22%, 

1,75% a 4,1% všetkých hlasov členov spoločenstva). Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

Zapísala: zapisovateľka priebehu VZ 

 

Zápisnica podpísaná overovateľmi zápisnice. 

 


