
Lesopôdohospodárske 

pozemkové 

spoločenstvo 

Matiašovce 

IA š O 

Názov: Lesopôdohospodárske pozemkové spoločenstvo Matiašovce 
Sídlo: Hlavná 74/43, 059 04 Matiašovce 
IČO: 31988962, DIČ: 2020710142, IČ DPH : neplatca DPH 

www.lppsmatiasovce.webnode.sk; e-mail: lpps.matiasaovce@gmail.com; 
tel. kontakt: +421 948 150 405, +421 910 172 127 
Bankové spojenie: IBAN:Sl<60 0900 0000 0000 9328 7994; SWIFT /BIC: GIBASl<BX 

Register pozemkových spoločenstiev Ministerstvo vnútra; Obvodného úradu v Kežmarku, pozemkový a lesný 

odbor, okres Kežmarok; registračné číslo: R - 021/703 

Zapisovateľ: 

Overovatelia: 

ZÁPISNICE 

ZO ZHROMAŽDENIA PODIELNIKOV 

DŇA: 12. SEPTEMBRA 2021 

Dominika Mačurová (18. 9.1995) 

Anna Brejčáková (24.7.1973) 

Ján Gorlický, st. (7. 5. 1960) 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny (príloha č. 1) 
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Program: 

1. Prezentácia účastníkov od 13:00 do 13:30 hod.

2. Privítanie a úvod

3. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice

4. Voľba mandátovej komisie

5. Správa o činnosti výboru a lesnej hospodárskej činnosti za rok 2020,

predseda výboru PS - Matúš Komiňák, Ing.

6. Správa odborného lesného hospodára za rok 2020,

odborný lesný hospodár PS - Ján Draxler

Príloha č. 2 

7. Správa o finančnom hospodárení za rok 2020 a schválenie ročnej účtovnej závierky,

poverení účtovník PS - Archanjel Slovakia, s. r. o.

8. Správa dozornej rady za rok 2020,

člen dozornej rady - Miroslav Mačura

9. Diskusia

10. Ustanovenie a schválenie uznesení pre ďalšie fungovanie PS na rok 2021

11. Záver
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K bodu 1: Prezentácia 

valné zhromaždenie Lesopôdohospodárske pozemkové spoločenstvo Matiašovce 

prezentovalo účasť podielnikov v čase od 13:00 do 13:30 hod. 

priestor pre stretnutie členov zhromaždenia bol prispôsobený bezpečnostným 

potrebám z dôvodov počas trvania mimoriadnej situácie, výnimočného stavu 

alebonúdzového stavu vyhláseného v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej 

ľudskejchoroby Covid-19 

boli dodržané všetky bezpečnostné opatrenia prikázané Úradom verejné 

zdravotníctvo SR s účinnosťou od 1. 9. 2020 do odvolania boli nariadené v zmysle 

zákona č. 355/2007 Z. z.podľa§ 48 ods. 4 písm. d), e), r), s), w), y), z) a aa) zákona tieto 

opatrenia pri ohrození verejného zdravia podľa § 2 všeobecné ustanovenia k 

hromadným podujatiam pís. e) maximálne 25% kapacity priestoru na sedenie 

v interiéri. Dodržiavať nasledovné hygienické opatrenia: rúška resp. iná alternatíva 

prekrytia horných dýchacích ciest, dezinfekcia rúk pri vstupe do interiérových 

priestorov, zabezpečený dvoj metrové odstupy medzi sediacimi. Vytvorenie zoznamu 

účastníkov hromadného podujatie pre regionálny úrad verejného zdravotníctva. 

prezenčnej listiny (príloha č. 1) 

Súčasná evidencia z profievidencie 

Typ Počet 

Známi spoluvlastníci URBÁR+ SON 

�z toho 
LPPS Matiašovce; IČO: 31988962 

Neznámi/zastupovaní SPF 

Zosnulý 

Tretie osoby - TANAP 
IČO: 31966977 

Celkom za všetky typy 

Metodika výpočtu uznášania schopnosti: 

Hlasy všetkých členov: 

známy členovia: sila hlasu91,83 %; 

plus hlasy správcov resp. tretie osoby: 1,42 %; 

plus neznámy členovia v správe SPF: 5,47%; 

369 

1 

258 

37 

1 

665 

Výmera v m 
2 

Hlasy v% 

7 249 166,444 91,83% 

2 949 610,50 37,28% 

431 225,824 5,47% 

97 826,804 1,24% 

111 690,695 1,42% 

7 889 909,767 99,96% 

mínus sila hlasu LPPS Matiašovce v zmysle§ 15 ods. 1) ,,Každý člen spoločenstva má pri rozhodovaní 

zhromaždenia rovnaký pomer hlasov, aký mu patrí podľa pomeru účasti člena spoločenstva na výkone práv a 
povinností podľa § 9 ods. 4. Spoločenstvo, ktoré je členom seba samého, nemá pri rozhodovaní zhromaždenia 

žiadne hlasy. "Sila hlasu LPPS 37,28%; 

mínus silu hlasu za zosnulých podielnikov 1,24%; 

sa rovná 60,02 % t. j. 4 730 781, 77m2 maximálna sila hlasu na všetkých členov na 

zhromaždení dňa 12. 9. 2021. 
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Nadpolovičná vacsIna všetkých členov z 60,02 % t. j. 4 730 781,77 m2, činí nad 

výmeru2 365 390,89 m2t.j. 30,01% sily hlasu k schvaľovaniu bodov v zmysle§ 14 ods. 7). 

K bodu 2: Privítanie a úvod 

zhromaždenie podielnikov Lesopôdohospodárskeho pozemkového spoločenstvo 
Matiašovce(ďalej len "VZ") otvoril a prítomných privítalpodpredseda výboru PS 
Ing. Tomáš Veselovský, PhD. 
predniesol program zhromaždenia (príloha č. 2) a vyzval prítomných, aby 
pripomienkovali k programu, 
nik z prítomných nemal žiadosť o doplnenie ďalších bodov programu, 
došlo k hlasovaniu na priebeh navrhnutých bodov programu Valného zhromaždenia 
konaného dňa 12. 9. 2021 

➔ Za návrh: všetci

➔ Proti návrhu: nik

➔ Zdržal sa: nik
Jednohlasne schválené

Prítomných oboznámil s účasťou na VZ, na ktorej bolo prítomných podielnikov osobne, alebo 
v zastupovaní na základne splnomocnenia zovšetkých známychpodielnikov na spoločne 
nehnuteľnosti t. z. ,,URBÁR" a spoločne - obhospodarovanej nehnuteľnosti t. z. "SÚKROMNÉ 
POZEMKY" spolu rozloha 1 478 483,92 m2t. j. 31,25% z výmery všetkých podielnikov. 

V zmysle zákona 97 /2013 Z. z. §15 ods. 2) 
► Zhromaždenie rozhoduje podľa §14 ods. 7 písm. a), b), i), j) nadpolovičnou

väčšinou všetkých členov spoločenstva.
► veciach podľa §14 ods. 7 písm. c), f), g), h), k) zhromaždenie rozhoduje

nadpolovičnou väčšinou hlasov členov spoločenstva, ktorých podiely na
spoločnej nehnuteľnosti, u nás "URBÁR" nespravuje, alebo s ktorými nenakladá
fond, podľa §10 ods. 1 a 2 a ktorých podiely na spoločne obhospodarovanej
nehnuteľnosti, u nás „SÚKROMNÉ POZEMKY" nespravuje, alebo s ktorými
nenakladá správca, u nás TANAP a SPF.

► veciach podľa § 14 ods. 7 písm. d) a e) rozhodujú len vlastníci spoločnej

nehnuteľnosti, u nás „URBÁR" nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov.
Prehlasovaní členovia spoločenstva majú právo obrátiť sa na súd, aby rozhodol o neplatnosti 
rozhodnutia zhromaždenia. 

Do pôsobnosti Valnéhozhromaždenia konaného dňa 12. 9. 2021§ 14 ods. 7 patrí články 

písmena c), f), g), h), k). 

c) voliť a odvolávať členov orgánov spoločenstva uvedených v§ 13 ods. 1 písm. b) až d),
f) rozhodovať o hospodárení spoločenstva, spôsobe užívania spoločnej nehnuteľnosti a
spoločne obhospodarovaných nehnuteľností a nakladaní s majetkom spoločenstva,
g) schvaľovať ročnú účtovnú závierku,
h) rozhodovať o rozdelení zisku a spôsobe úhrady straty,
k) rozhodovať o ďalších záležitostiach spoločenstva, ak rozhodovanie o nich nie je zverené
iným orgánom spoločenstva.
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K bodu 3: Voľba zapisovateľa zápisnice 

valné zhromaždenie na základe odporučenia dozornej rady jednohlasne schválilo 
voľbu zapisovateľa. 

• zapisovateľ: Dominika Mačurová (28. 9. 1995)

K bodu 3: Voľba overovateľov zápisnice 

valné zhromaždenie na základe odporučenia dozornej rady jednohlasne schválilo 
voľbu overovateľov zápisnice: 

• Anna Brejčková (2 4.7.1973)
• Ján Gorlický, st. (7. S. 1960)

K bodu 4: Voľba mandátnej komisie 

valné zhromaždenie na základe odporučenia dozornej rady jednohlasne schválilo 
voľbu mandátovej komisiena spočítavanie hlasov podielnikov pri prezentácií, budú 
vykonávajúcu činnosť konať osoby: 

• Pavel Soja (30. 9. 1977)
• Ján Draxler (3. 2. 1959)
• Miroslav Mačura(29. 5. 1961)

K bodu S: Správa o činnosti výboru a lesnej hospodárskej činnosti za rok 2020 

správu o hospodárení PS, ťažobnej činnosti za rok 2020 a aktivitách výboru predniesol 
predseda l<omiňák Matúš, lng(viď príloha č. 3) 

K bodu 6: Správa o lesnom hospodárení za rok 2020 

správu o lesnom hospodárení za rok 2020 predniesol odborný lesný hospodár Ján 
Draxler (viď príloha č. 4) 

K bodu 7: Správa o finančnom hospodárení za rok 2020 a schválenie ročnej účtovnej 

závierky: 

finančná správa za rok 2020 (viď príloha č. 5) predniesol poverení účtovník PS 
v zastúpení účtovnej firmy Archanjel Slovakia, s.r.o. 
finančnú správu vypracovala účtovná firma Archanjel Slovakia, s. r. o. 
IČO: 46 122 478. 
výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti roku 2020 predstavoval zisk v sume -
1.457,22 EUR, ktorý bude preúčtovaný na účet 428 - nerozdelený ziskminulých 
rokov. 

Návrh vysporiadania účtovnej straty za účtovné obdobie 2019komulatívomziskou rokov 

2017,2018, 2020 v sume 4.021,16 EUR 

Výsledok hospodárenia za rok 2019(strata) 

Nerozdelený zisk minulých rokov, ktorý nebol použitý 

► Nerozdelený zisk za rok 2017
"- Nerozdelený zisk za rok 2018 ,.

► Nerozdelený zisk za rok 2020

Zostatok straty na účte 429-019 - nerozdelené strata min. rokov 

• schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2020 v prezentovanom znení
Hlasovanie:

� Za návrh: všetci 
� Proti návrhu: nik 

- 5.019,12 EUR

4.021,16 EUR 

459
1
16 EUR 

2.1041 78 EUR 

1.457,20 EUR 

-997,96 EUR
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� Zdržal sa: nik 
Ročná účtovná závierka jednohlasne schválená. 

K bodu 8: Správa o dozornej rady 

správu dozornej rady o kontrole činnosti výboru PS, kontrole ťažobnej činnosti za 
rok 2020 a aktivitách dozornej rady pripravil predseda dozornej rady Tomáš 
Ovšonka s členmi dozornej rady. Správu z dôvodu neprítomnosti predsedu DR 
prezentoval Ing. Tomáš Veselovský, PhD. (viď príloha č. 6) 

I< bodu 9: Diskusia 

Príspevok číslo 1: V diskusií nadviazal predseda pozemkového spoločenstva Ing. Matúš 
l<omiňák na správu dozornej rady, v ktorej sa uvádzal podnet k ťažbe dreva v 11 URBÁRE"čo 
predstavuje o čosi menej objemu t.j. 48,52 % ako ťažba v tzv. spoločne obhospodarovanej 
nehnuteľnosti ktorú u nás nazývame 11SÚl<ROMNÉ POZEMl<Y". Tam sa prekvapivo vyťaží viac 
drevnej hmoty pre ľudí na palivové drevo, ktoré si chystajú sami ako samovýrobu, až 
51,48 %. Za toto drevo doposiaľ nikdy nebolo fakturované do tržieb LPPS Matiašovce, ale 
pozemkové spoločenstvo zastrešovalo celý servis starostlivosti o lesný porast, či platenie 
daní. Preto je nutnosť, ak bude taký objem odlivu drevnej hmoty z našich lesov ubúdať je 
nutné začať s reálnou fakturáciou za tak obrovský objem drevnej hmoty ako bol v roku 2020 
a to 429,84 m3 t.j. 51,48% z celkovej vyťaženej hmoty LPPS Matiašovce. 

Bol prezentovaný cenník drevnej hmoty, ktorý je verejne prístupní na web stránke LPPS: 
lppsmatiasovce.webnode.sk/news/smernica/ 

Cenník drevnej hmoty LPPS Matiašovce 
(platní od 1. 1. 2021) 

Sortiment: 

Palivové drevo (1 m
3 

= 0,64 PRM) 
za 1 m

3 
respektíve za 1 PRM 

Samovýroba vlastná parcela 
na obhospodarovanej ploche S.O.N.: 
,, Súkromné pozemky" 

Samovýroba vlastná parcela 
na obhospodarovanej ploche S.N.: 
,,URBÁR" 

Vláknina IV. za 1 m 
3 

Guľatina III. A za 1 m 

Guľatina 111. B za 1 m 

Guľatina III. C za 1 m 
*PRM - priestorový meter 
*m3 

- meter kubický 

3 

3 

3 

Podielnik LPPS: 

30EURzalm 3 

19,20 EUR za 1 PRM 

4,6875 EUR za 1 m 3 

3 EUR za 1 PRM 

9,3750 EUR za 1 m 3 

6 EUR za 1 PRM 

35 EUR 

60 EUR 

50 EUR 

40 EUR 

*LPPS - Lesopôdohospodárske pozemkové spoločenstvo Matiašovce
•S.O. N. - spoločne obhospodarovaná nehnuteľnosť t.j. ,,Súkromné pozemky"
• S. N. - spoločná nehnuteľnosť t.j. ,,URBÁR"

Nepodielnik LPPS: 

35 EUR za 1 m 
3 

22,40 EUR za 1 PRM 

X 

17,1875 EUR za 1 m 
3 

11 EUR za 1 PRM 

40 EUR 

65 EUR 

55 EUR 

45 EUR 

Príspevok číslo 2: Podielnik Andrej l<uchta (29. 4. 1942) s výmerou 48 878,65 m2 sila 
hlasu 0,62 %; pripomenul členom zhromaždenia že Lesopôdohospodárske pozemkové 
spoločenstvo dovŕšilo veľký míľnik v svojej existencií. Prežilo v ťažkých ekonomicko
hospodárských podmienkach a turbulentnej dobe, štvrť storočia existencie. V roku 2021 
oslavuje 25 rokov aktívneho fungovania spoločnosti s právnou subjektivitou a pridelením 
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IČA. Ako bývali funkcionár z roku 1996 spomínal na hlavú víziu, prečo po bývalom režime 
bola silná motivácia obnovenia Urbáru = súkromného vlastníctva lesa,vznikajúceho ešte 
z čias Rakúsko-Uhorskej konštitučnej dualistickej monarchie. Hlavná vízia: drevo pre 
miestnych ľudí, hospodárenie o nás s nami - nie o nás bez nás. 
Podielnik Andrej Kuchta porovnával hospodárenie v komunite v časoch 90' rokov 
a súčasnosti, stratégiu hospodárskej činnosti a pripomenul absenciu osobného kontaktu, 
ktorý v minulosti prevládal. 

za príspevok poďakoval a na otázky odpovedal predseda PS Ing. Matúš Komiňák, 
z tejto diskusie vznikol bod uznesenia. 

Príspevok číslo 3: Podielnik Rastislav Ovšonka (9. 2. 1981) s výmerou 28 439,5 m2 sila 
hlasu 0,36 %; dotazoval otázkou prečo sa oddelila časť zo spoločne obhospodarovanej 
nehnuteľnosti „SÚKROMNÉ POZEMKY" s ľudovým názvom miestna časť POTOK. Prečo by mal 
sám zastrešovať starostlivosť o les, platenie daní. Prejavil nespokojnosť s oddelením od LPPS 
Matiašovce a vnímal starostlivosť o svoj súkromný pozemok ako príťaž, keď doteraz nemusel 
týmto administratívnym, či lesným záležitostiam venovať pozornosť. 

za príspevok poďakoval a na otázky odpovedal predseda PS Ing. Matúš Komiňák, 
z tejto diskusie vyplynula rekapitulácia uznesení z minuloročného valného 
zhromaždenia 2. 8. 2020 a pripomenula sa skutočnosť s existenciou reality, že 
ťažbárov do časti POTOK miestny ľudia, nepúšťali, vznikali tam pri vstupe do spoločne 
obhospodarovanej nehnuteľnosti len konflikty. 

Príspevok číslo 4: Podielnik Marián štefaňák, Mgr. (10. 10. 1985) s výmerou 23 898,14 m2 sila 
hlasu 0,30 %; v diskusií nadviazal na tému oddelenej časti POTOK zo statusu starostu obce 
Matiašovce, navrhol aby bolo všetkým bývalým 115 podielnikom LPPS Matiašovce zaslaní 
informačný list, aby došlo k väčšej osvete dotknutých osôb, ktorý sa nezúčastňujú 
zhromaždení. 

za príspevok poďakoval a na otázky odpovedal predseda PS Ing. Matúš Komiňák 
a podpredseda PS Ing. Tomáš Veselovský, PhD., z tejto diskusie vyplynula 
rekapitulácia uznesení z minuloročného valného zhromaždenia 2. 8. 2020 

V diskusií vznikli všeobecné témy otázky na tému spoločnej nehnuteľnosti a spoločne 
obhospodarovanej nehnuteľnosti, k dedičským konania a nevysporiadaným podielom po 
nebohých, ktorí figurujú na katastri nehnuteľnosti stále ako tzv. žijúci. 

K bodu 10: Zhodnotenie uznesenia z minulých čiastkových schôdzi 2.8.2020 

1. VZ ukladá výboru iniciovanie stretnutia s notárom a inštitúciami k účelu vysporiadania
vlastníckych práv na LV 985, 1376, 2046

► kontrola vykonaná, notár súčinný k špecifickej problematike LPPS

2. VZ ukladá výboru zabezpečiť, všetky legislatívne náležitosti k aktualizácií novej verzie
zmluvy o LPPS Matiašovce výboru na Okresnom úrade Kežmarok

► kontrola vykonaná, zmluva zaregistrovaná

3. VZ ukladá výboru zabezpečiť zníženie nákladov minimálne o 20% oproti roku 2019
► kontrola vykonaná, zníženie nákladov o 31,55%

4. VZ ukladá výboru zabezpečiť prerokovanie nájomných zmlúv o poľnohospodárskej pôde
pre rok 2021 s navýšením sumy prenájmu
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► kontrola vykonaná, zmluvy nezmenené v 2020, exitujú návrhy, v roku 2021 príprava
podpisov zmlúv

5. VZ ukladá výboru zabezpečiť prerokovanie nájomných zmlúv o nebytových priestorov

pre rok 2020 a 2021 s ponížením sumy prenájmu

► kontrola vykonaná, dodatky k zmluve podpísane

6. VZ ukladá výboru zabezpečiť prerokovanie nájomných zmlúv o poľovníckom revíre pre

rok 2021 s navýšením sumy prenájmu
► kontrola vykonaná, nesplnené, poľovné združenie neochotné meniť cenu až po vypršaní

zmluvy

7. VZ ukladá výboru zabezpečiť zveľadenie lesa v sume 1.000 €, zo zákonnej rezervy.

► kontrola vykonaná, splnené

8. VZ ukladá výboru zabezpečiť aktualizácia web stránky: lppsmatiasovce.webnode.sk

► kontrola vykonaná, splnené

9. VZ ukladá výboru zabezpečiť vytvorenie prevádzkovej smernice k postupom predaja

dreva

► kontrola vykonaná, splnené

10. VZ ukladá výboru zabezpečiť vytvorenie a zverejnenie predajného cenníka drevnej

hmoty

► kontrola vykonaná, splnené

11. VZ ukladá výboru vyhotovenie špecifickej zápisnice „zápisnica o odmenách" s obsahom

čestného prehlásenia o vzdaní sa odmeny platná pre všetkých členov výboru a dozornej

rady, mzdy za výkon funkcie v menovaných funkciách za rok 2020.

► kontrola vykonaná, splnené

K bodu 10: Uznesenia a schválenie uznesení pre ďalšie fungovanie PS 

1. VZ ukladá výboru zalesnenie vykázanej lesnej plochy podľa plánu starostlivosti o les

0,95 ha

Hlasovanie: 

• Za návrh: všetci

• Proti návrhu: nik

• Zdržal sa: nik

Návrh schválený. Termín: do 31. 12. 2021 

2. VZ ukladá výboru zveľadenia lesa v sume 3.200 EUR zo lesnej zákonnej rezervy.

Hlasovanie: 

• Za návrh: všetci

• Proti návrhu: nik

• Zdržal sa: nik

Návrh schválený. Termín: do 31. 12. 2021 

Strana 8 z 11 



3. VZ ukladá výboru aktualizáciu web stránky lppsmatiasovce.webnode.sk
Hlasovanie: 

• Za návrh: všetci

• Proti návrhu: nik
• Zdržal sa: nik

Návrh schválený. Termín: do 31. 12. 2021 

4. VZ ukladá výboru aktualizovanie a zverejnenie predajného cenníka drevnej hmoty
Hlasovanie: 

• Za návrh: všetci
• Proti návrhu: nik

• Zdržal sa: nik
Návrh schválený. Termín: do 31. 12. 2021 

5. VZ ukladá výboru zabezpečiť prerokovanie nájomných zmlúv o nebytových priestorov pre
rok 2021 a 2022 s ponížením sumy prenájmu

Hlasovanie: 

• Za návrh: všetci

• Proti návrhu: nik

• Zdržal sa: nik
Návrh schválený. Termín: do 31. 12. 2021 

6. VZ ukladá výboru vyhotovenie špecifickej zap1sn1ce „zap1sn1ca o odmenách" s obsahom
čestného prehlásenia o vzdaní sa odmeny platná pre všetkých členov výboru a dozornej
rady, mzdy za výkon funkcie v menovaných funkciách za rok 2021.

Hlasovanie: 

• Za návrh: všetci

• Proti návrhu: nik
• Zdržal sa: nik

Návrh schválený. Termín: do 31. 12. 2021 

7. VZ ukladá výboru intenzívnu súčinnosť s podielnikmi, ktorý vlastnia historické dokumenty
k LV 985, LV 1376, LV 2046 aby sa prinavrátilo osobné vlastníctvo z pomeru 1/1 medzi členov
Lesopôdohospodárskeho pozemkového spoločenstva Matiašovce.

Hlasovanie: 

• Za návrh: všetci

• Proti návrhu: nik

• Zdržal sa: nik
Návrh schválený. Termín: do 31. 12. 2021 

8. VZ ukladá vytvoriť priestor pre osobný kontakt podielnikov s členmi výboru buď formou
videokonferencií, telefonických konzultácií či úradných hodín. S prihliadnutím na opatrenia
prikázané Úradom verejné zdravotníctvo SR s účinnosťou od 1. 9. 2020 do odvolania boli
nariadené v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z.podľa § 48 ods. 4 písm. d), e), r), s), w), y), z) a
aa) zákona tieto opatrenia pri ohrození verejného zdravia

Hlasovanie: 

• Za návrh: všetci

• Proti návrhu: nik
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• Zdržal sa: nik

Návrh schválený. Termín: do 31. 12. 2021 

K bodu 11: Záver 

Predseda Lesopôdohospodárskehopozemkového spoločenstva Matiašovce, Matúš 

Komiňák, Ing. poďakoval prítomných za účasť na zhromaždený a ukončil zhromaždenie 

v čase 15:30. 

Matiašovce, dňa 12. 9. 2021 

Členovia výboru: 

1. Ing. Matúš Komiňák (7.8.1991) - predseda

2. Ing. Tomáš Veselovský, PhD. (20.7.1982) - podpredseda, pokladník

3. Jozef Obrokta(20.2.1960)- člen výboru

4. Pavel Soja (30.9.1977) - člen výboru

5. Ján Martančík (30.3.1955) - člen výboru (vo funkcií od 5.8.2019)

❖ Ján Martančík (30.3.1955) - náhradník

Členovia dozornej rady: 

1. Tomáš Ovšonka (27.4.1984) - predseda DR

2. Peter Bachelda(10.6.1980) - člen DR

3. Miroslav Mačura (29.5.1961) - člen DR

❖ František Lopata (nečlen PS) - náhradník
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Podpisy zodpovedných osôb: 

Zapisovateľ: 

Dominika Mačurová (18. 9. 1995} 

Overovatelia zápisnice: 

Anna Brejčáková (24. 7. 1973) 
/1 c1� \ 

.... :.:,.� ... � .............................. .

Ján Gorlický, st. (7. 5. 1960} 
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