
IA S O 

Lesopôdohospodárske 

pozemkové 

spoločenstvo 

Matiašovce 

Názov: Lesopôdohospodárske pozemkové spoločenstvo Matiašovce 
Sídlo: Hlavná 74/43, 059 04 Matiašovce 
lpps.matiasaovce@gmail.com; tel. kontakt: +421 917 939 687 +421 910 172 127 
IČO: 31988962, DIČ: 2020710142, IČ DPH: neplatca DPH 

Zastúpený (štatutárom): Ing. Matúš l<omiňák - predseda PS 

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 

ZÁPISNICA zo STRETNUTIA VÝBORU PS 

DŇA: 25. FEBRUÁRA 2022 

Zapisovateľ: Ján Martančík (30.3.1955) 

Overovatelia: Ing. Matúš l<omiňák (7.8.1991) 

Ing. Tomáš Veselovsky, PhD. (20.7.1982) 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny (príloha č.1) 



PROGRAM: 

1. Prezentácia účastníkov od 18:00 do 18:05 hod.

2. Privítanie a úvod

PRÍLOHA Č. 2 

3. Správa o činnosti výboru, lesnej hospodárskej činnosti a finančnej situácii za obdobie

január, február 2022 

4. Prerokovanie žiadosti podanej Občianskym združením Po stopách Gorala o možnosti

vybudovania trasy náučného chodníka na parcelách vo vlastníctve LPPS Matiašovce 

5. Záver



K bodu 1: Prezentácia 

stretnutie členov výboru - štatutárneho orgánu PS: Lesopôdohospodárske 
pozemkové spoločenstvo Matiašovce prezentovalo členov výboru dňa 25.2.2022 
v piatok v prenajatých kancelárskych priestoroch PS v čase od 18:00 do 18:05 hod. 
prezenčnej listiny (príloha č. 1) 

K bodu 2: Privítanie a úvod 

stretnutie členov výboru - štatutárneho orgánu PS Lesopôdohospodárskeho 
pozemkového spoločenstvo Matiašovce (ďalej len "výbor") otvoril a prítomných 
privítal predseda výboru Ing. Matúš Komiňák, 

- predniesol dôvody zvolania výboru a 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 stretnutia členov
výboru konaného dňa 25.2.2022

Hlasovanie: 
❖ Za návrh: všetci
❖ Proti návrhu: nik
❖ Zdržal sa: nik
Jednohlasne schválené

K bodu 3: Správa o činnosti výboru, lesnej hospodárskej činnosti a finančnej situácii za 

mesiac január, február 2022 

Výbor bol informovaný od predsedu PS o činnostiach prebiehajúcich v prostredí LPPS 
v mesiacoch január a február. 
Boli podané súhrne informácie o priebehu rokovaný s dodávateľmi lesných prac (ťažba 
drevnej hmoty, sadenie) a ich nákladoch pre LPPS, 
Ďalej bola podaná informácia o predbežnom objeme nákupu sadeníc v počte 8300 ks 
s čím budú spoje náklady na ich výsadnú zabezpečia ochrany proti ohryzú zverou a tiež 
burine. 
Stav účtu k 25.2.2022 - 24078,29 € 

K bodu 4: Prerokovanie žiadosti podanej Občianskym združením Po stopách Gorala 

Výbor LPPS sa oboznámil s predloženou projektovou dokumentáciu a prejedal 
žiadosť OZ Po stopách Gorala, ktorej predmetom je schválenie uloženia trasy náučného 
chodníka podľa vypracovanej projektovej dokumentácie. 

K žiadosti bol vypracovane stanovisko pre uvedené OZ, kde výbor uviedol súhlas 
s vybudovaním danej stavby za držia všetkých stanovených podmienok LPPS Matiašovce. 

Predseda vyzval prítomných členov výboru k hlasovaniu 
Hlasovanie: 

> Za návrh: všetci
> Proti návrhu: nik
> Zdržal sa: nik

Zodpovedné osoby: Ing. Matúš Komiňák; do 28.2.2022 



K bodu 8: Záver 

Stretnutie členov výboru - štatutárneho orgánu PS Lesopôdohospodárskeho 

pozemkového spoločenstvo Matiašovce ukončil a prítomným poďakoval za účasť 

predseda výboru Ing. Matúš Komiňák, 

Matiašovce, dňa 25.2.2022 

výbor: 

1. Ing. Matúš Komiňák (7.8.1991) - predseda

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

3. Jozef Obrokta {3.2.1992) - člen výboru

4. Pavel Soja (30.9.1977) - člen výboru

5. Ján Martančík {30.3.1955) - člen výboru

dozorná rada: 

1. Tomáš Ovšonka {27.4.1984) - predseda DR

2. Peter Bachelda(l0.6.1980) - člen DR

3. Miroslav Mačura (29.5.1961) - člen DR



Prezenčná listina 

Členovia výboru: 

1. Ing. Matúš Komiňák - predseda:

2. Ing. Tomáš Veselovský, PhD. - podpredseda

3. Ján Martančík - člen výboru

4. Pavel Soja - člen výboru

5. Jozef Obrokta - člen výboru

Dobrovoľná účasť dozornej rady: 

1. Tomaš Ovšonka - predseda DR

2. Peter Bach leda - člen DR

3. Miroslav Mačura - člen DR

Dobrovoľná účasť iných osôb: 

1 . ............................................... . 

2. ················································ 

príloha č. 1 
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Podpisy zodpovedných osôb: 

Zapisovateľ: 

Ján Martančík {30.3.1955) 

Overovatelia zápisnice: 

Ing. Matúš l<omiňák {7.8.1991) 

Ing. Tomáš Veselovský, PhD. (20.7.1982) 
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