
 

 

 Správa  výboru Urbáru  pozemkového  spoločenstva  Turany za 

rok 2016 
 

               Uplynulý rok 2016 bol pre naše spoločenstvo veľmi náročný a zložitý. V tomto  

roku sme vstúpil do druhého roka platnosti  plánu starostlivosti o les . Prioritou výboru bolo 

plnenie tohto plánu. 

        Okrem iných  povinností sa výbor zaoberal aj prípravou valného zhromaždenia členov 

spoločnosti. Nakoľko v tomto roku končilo funkčné obdobie výboru  bolo treba pripraviť a 

zabezpečiť aj voľby do nového výboru  

a dozornej rady. Zabezpečenie týchto volieb bolo dosť náročné. Valné zhromaždenie sa 

konalo dňa 18.6.2016. 

            V súlade so zákonom č.97/2013 Z.z. výsledky volieb boli zaslané na Lesný úrad.  Po 

odobrení výsledkov Lesným úradom boli vykonané  zmeny údajov v registri pozemkových 

spoločenstiev vedeného okresným úradom v Martine, odbor pozemkový a lesný, kde bol starý 

výbor a dozorná rada vymazané z registra a dňa 13. 09. 2016 bol zapísaný nový výbor 

v zložení:  

Ing. Kapusta Ľuboslav - predseda, Líška Miloš - podpredseda, MUDr. Slávik Pavol - člen, 

Pavelica Jaroslav – člen,  Bochnička Peter - člen a dozorná rada v zložení: 

Ing. Hnilická Zuzana - predseda, MVDr. Zábronský Rastislav – člen a Ing. Hlavatý Jaroslav - 

člen. Dňa 2.10.2016 došlo k odovzdaniu agendy starého vedenia  novému. Tu by som chcel 

ešte raz poďakovať starému výboru za ich dlhoročnú prácu v Urbáre. 

          Nový výbor pod vedením predsedu Ing.Kapustu Ľuboslava začal teda fungovať až od 

novembra . Okrem prác na plnení plánu starostlivosti o les a lesopestevných prácach výbor v 

tejto dobe pracuje na spracovaní žiadosti o dotáciu finančných prostriedkov z eurofondov na 

rekonštrukciu lesnej cesty od Chotárnej dolinky nad Drgovou cez Pálenicu smerom popod 

Basku, Kľačiansku mláku až po lesný sklad na Gonosé. Veríme že v tejto žiadosti budeme 

úspešný. 

           Ďalej dňa 16.11.nám bolo doručené rozhodnutie od PPS Nitra o zastavení konania 

žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom obnovy poškodených lesných porastov z 

dôvodu  nepodania  žiadosti v požadovanom formáte ,ktorí bol zaslaný ešte v roku 

2015.Výbor proti tomuto rozhodnutiu podal sťažnosť.Túto sťažnosť nám  Pôdohospodártka 

platobná agentúra  uznala a  po zaslaní požadovanej dokumentácie túto žiadosť prejedná. 

       Na záver chcem touto cestou podporiť nové vedenie Urbáru a zaželať veľa trpezlivosti do 

ďalšej  práce. 

 

           Ďakujem.    

                                                                 
   V Turanoch 1.5.2017                                                           Líška   Miloš  

                                                                                                   podpredseda 

 
 


