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Združenie  urbárnikov,  Pozemkové spoločenstvo Trenčianska Teplá
Správa o     činnosti Združenia  urbárnikov, PS Trenčianska Teplá r.2014

Srdečne zdravím Zhromaždenie združenia  Urbárnikov PS Trenčianska Teplá .
Vážená pani notárka ( JUDr. Anna Pčolová), členky a členovia PS, dovoľte mi, aby som Vám
ako predseda podal správu ( cieľ) o činnosti za r. 2013 -   oboznámil Vás s problémami, ich
riešením  a s  prácami vykonanými v priebehu r.2013.
Obsah: Štruktúra:
♣ Úvodom všeobecne
♣ Práca PS Tr.Teplá  r.2013 – (čo sa prenieslo z r.2012 a nové výzvy  r.2013)    
♣ Nový zákon o „Pozemkových spoločenstvách“- aktualizácie Zmluvy o založení PS dľa
zákona č.97/2013 Z.z.“ a v náväznosti „Stanovy nášho PS...“ 

♣   I. Úvodom všeobecný pohľad
Predstavím sa: 
Propper Jozef, r.1949, SLTŠ B.Štiavnica, VŠLD LF Zvolen. Po ZVS  som pracoval  1,5 r.
ako technik na LS Drietoma, potom plánovač LZ, do r.1989 vedúci plánovač LZ. Po ro.1990
až do dôchodku som pracoval ako ekonomický námestník riaditeľa LZ.
 
Jedna z hlavných prekážok, brániacich nám dosiahnuť ciele je zlý  zvyk našej mysle všetko
hodnotiť kriticky – na všetko sa pozerať z takéhoto zorného uhlu. Sme tu na to, aby sme sa
tento negatívny postoj  snažili zmeniť.  „Musí sa to dať“ – kritizovať a odmietať správne
myšlienky a bez návrhu na dokonalejšie riešenie -  dokáže každý ! 
Kto kričí, chyťte zlodeja,. len a len .......?  
Kto vidí v oku druhého smietku?  Len ten kto má v oku brvno !  

II. Práca za rok 2013 : 
Na  Valnom zhromaždení PS r.2012 bol zvolený nový výbor i dozorná rada. Výbor  ma zvolil
za predsedu PS . Mojím poslaním je okrem podstatného zvýšenia odbornosti pri hospodárení
v lesoch PS snažiť sa i obnoviť narušené medziľudské vzťahy. 
Ako výbor zasadáme spravidla mesačne v zasadačke OU.  Vykonávame pravidelne obhliadky
hospodárenia  a stavu  lesa  ako  i proti  požiarne  hliadky  -  hlavne  v čase  zvýšeného
nebezpečenstva požiaru. 

Z     roku 2012:
V roku 2012 prebehla Previerka hospodárenia nášho PS – zameraná  na kontrolu dodržania
LHP (r.2002-2011)  predpísaných opatrení.    Neboli sme sankcionovaní.   
  
V júli 2012 sme v Kul. Dome Omšenie prevzali LHP -  plánovací elaborát.
LHP nám predpisuje  ročný priemer ťažby úmyselnej  cca  1200 plm/rok. 
V roku 2012 sme realizovali z tohto priemeru cca 1/3, takže máme už v prvom roku sklz cca
800 plm. V roku 2013 sme realizovali cca 1000 plm, teda sklz narástol už  na 1000 plm..
Z úloh tohto  LHP nám vyplývala  i umelá obnova lesa „doplňovanie“  0,5 ha.  V r.2013 sme
realizovali 0,33 ha (900 smc) + naviac doplňovanie „lysín“ na Okrúhlej  bor. sosnou .V roku
2014 nás podľa tohto LHP čaká realizácia  0,17 ha  (predpis LHP). 
Predpis LHP 13 ha prerezávok ( lokalita „Šlochovec“)  budeme realizovať až po vykonaní
RÚ  ťažie  –  možnosť  poškodenia  týchto  porastov.  Prerezávky   budeme  realizovať  len
dodávateľský – bez možnosti „vyťahovania“ drevnej hmoty, pri ktorej dochádza k poškodeniu
stojacích drevín (koreňových nábehov)  – a následnej hnilobe.  Vyťahovanie dreva je ďaleko
väčšia škoda ako úžitok z predaja.   
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Oplocovanie  MLP  ako  ochranu  proti  zvery  nám  LHP nepredpisuje.  Lokalitu  s takouto
nutnosťou doposiaľ nemáme. Obnovný cieľ v rubných porastoch podľa LHP nie je až taký
náročný - veľa prirodzeného zmladenia.

Samovýroba - treba si dať písomnú žiadosť na  výbor  PS Tr. Teplá
 - p. Mdr. Sklenárovej  (stačí perom, adresa odosielateľa,  č. telefónu , požiadavka - koľko,
kde, podpísať sa !!..).Výbor to posúdi a spojí  žiadateľov so jednej „akcie“ v jednom čase.
Uznajte, že platič zaplatí povedzme  100 € a výbor tam musí poslať viac krát terénne auto – je
to nerentabilné + možné zneužitie. Veď si prepočítajte, že to vyjde lacnejšie si túto drevnú
hmotu  zaplatiť  už  nachystanú  v akcii  -  tak  ako  minulé  roky.  Veď  ak  prenajmete  Poľ.D
pozemok nemôžete si  svojvoľne  ísť nakopať zemiaky na pole PD i keď je to Váš pozemok !!
No čo sú to za amorálne úvahy ?  Sankcie za nezákonný výrub (neohlásený) znáša člen, ktorý
privodil PS túto škodu (okrem škody na drevnej hmote – krádež).

Pripravujeme požiadavky na zmenu predpisu LHP:  
(nedostatočná spoluúčasť pri tvorbe nového LHP - zo strany býv. OLH a výboru – 
komunikácia slabá)
Porast 304 , Ochranné pásmo vodárenského zdroje Dobrá - výmera 1,5 ha, vek 135r.! zásoba 
623 plm bk,  LHP „bez zásahu“ – PS požiadavku  - za počať obnovu  - Maloplošným clonným
rubom + dorub. 
Porast 314a,  výmera 12,15ha, vek 105 r., zásoba 5190 plm z toho  smr. 839 plm, PS 
požiadavka „  za počať obnovu  - Maloplošným  polorub v páse šírka 2 .výšky porastu 
v lokalite so skupinovým výskytom smreka - „Pod Krížom“ na  ľavej strane cesta k „Suchým 
Potokom“. (Smr je už teraz hnilý).
Porasty 311a,312,313a,- zvýšiť výšku prebierkovej hmoty (z cca 4,5 % zo zásob - na aspoň
10%) Dôvod: porasty sú cca 120r.  a treba v 1 ½ decénia pomôcť dubu k jeho „svetelnému“ 
prírastku – pozitívny zásah.  

Ešte z      roku 2012:
 Projekt pozemkových úprav Opatová – Dobrá   k.ú.  Dobrá. tzv. KOMASACIA
V r. 2011 začal tzv. „Projekt pozemkových úprav Opatová – Dobrá   k.ú.  Dobrá“ pod názvom
„Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní“. Plán realizácie tohto projektu
podpísali  zástupcovia  bývalého  výboru  PS  -   ale  nekontrolovali  jeho  realizáciu  !!!
(Spoločnosť takýchto realizátorov začala nazývať „ Šmejdi“)  Preto si realizovatelia dovolili
na  hrane  zákona  zámeny  porastov  opierajúci  sa  i o (???)  „súdnych“   znalcov  o cene
vymieňaných lesov.  Nový výbor PS v roku 2012 s  touto „lapáliou“ mal nemalé  problémy.
„Hranice“  sme ubránili. 

Do roku 2013 prešiel z tejto „kauzy“  problém poklesu výmery na LV- to  bol  problém  už
nového  predsedu  PS.  Ja  ako  predseda  PS   som  požiadal  po  zrealizovaní „Projektu
pozemkových úprav Opatová–Dobrá k.ú.  Dobrá“(Geometra, s.r.o.) o písomnú  informácie
o dôvode zmeny vo výmere našej nehnuteľnosti tri subjekty (OPU, KPU, Kataster) 
Jednalo  sa: 
Na bývalom (do r.2012)   LV č. 756 parcely registra „E“ katastrálne územie Dobrá, sme na
parcele č. 916 mali výmeru 684 725 m2.
Na terajšom novom LV č. 1371  parcely registra „C“ katastrálne územie Dobrá, máme na
parcele č.1816  výmeru 683 616 m2.
Dôvod:
Pokles vo výmere našej nehnuteľnosti o 1109 m2 (r.2013)   Odpoveď :  Samostatný prípis.
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1.) Pokles  pod  10%  výmery  sa  hodnotí  ako  „zle  vyplanimetrovaná  predchádzajúca
výmera“.

2.) Pri započatí akcie podpísali zástupcovia PS plán realizácie, že „na spoločné pozemky
(cesty,...) každý prispeje z výmery určité %“.

Ešte z      roku 2012:
V našom novom LHP je zahrnutý i porast 314b  (vo výmere 1,10 ha, ver 110 r. zásoba 384
plm),  ktorý  nebol  (stav k 1.7.2012)   vo vlastníctve ZU PS Tr.Teplá ale „RK Farský úrad
Trenčianska  Teplá“.  Po  realizácii  úprav  hraníc  „Projektu  pozemkových  úprav  Opatová  –
Dobrá    k.ú.   Dobrá“  prechádza  horná  ½  tohto  porastu  od  vlastníka  „RK  Farský  úrad
Trenčianska  Teplá“,  do vlastníctva  „Združenia  urbárnikov  pozemkového  spoločenstva
Trenčianska Teplá“.  Druhá spodná ½  porastu od vlastníka „RK Farský úrad Trenčianska
Teplá“,  (po  realizácii  ťažby  r.2012  Ing.Lajchom  -   podľa  platného  LHP),  prechádza  do
vlastníctva „súkromníkov Dobrá“. 
Pripomínam, že podnet na ťažbu podľa platného LHP  aby si spodnú ½  porastu „RK Farský
úrad Trenčianska Teplá“ vyťažil sme dali my z výboru ZU  PS Tr.Teplá!!!! Nie sme predsa
zlodeji, aby sme cudzie vlastníctvo vyťažili my. V r. 2012 obdržaný LHP je vlastnícky zro-
zumiteľne rozčlenený a na porast (parcelu)  sme si vytiahli z katastrálneho portálu v tom čase
platné LV!  

II.  Nový  zákon o     Pozemkových spoločenstvách nahrádzajúci z.č. 181/1995   (97/2013)“ s
účinnosťou od 1.5.2013 od Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 
bol  predložený parlamentu na schválenie 18.11.2012.  NR SR schválila  zákon do druhého
čítania na 30.1.2013. Predseda parlamentu SR (Pavol Paška) ho zaradil na prejednávanie na
marec 2013 .

Vypracovanie  návrhu  nového  zákona  o pozemkových  spoločenstvách  je  odôvodnené
i skutočnosťou, že cieľom zákona č. 181/1995 Z. z.  bolo predovšetkým preklenúť obdobie
hľadania vlastných mechanizmov chodu pozemkových spoločenstiev, usporiadať ich vzťahy
k štátu, usporiadať vzťahy vo vnútri spoločenstiev, podporiť sceľovanie pozemkov a pôsobiť
proti  ich  ďalšiemu  drobeniu  a naznačiť  možnosti  realizovania  podnikateľských  zámerov
v nadväznosti na existujúci právny poriadok. Tieto problémy sa počas účinnosti tohto zákona
vyvinuli natoľko, že si vyžiadali novú právu úpravu.

Povinnosti podľa nového zákona. (Pokuta  až do 3000 €). 
- Viesť zoznam členov
- Zaslať obvodnému LÚ raz ročne (do...) aktualizovaný zoznam členov. Dodržať viac

-ročné volebné obdobie orgánov spoločenstva (sankčná zodpovednosť za dodržiavanie
predpisov LHP – previerky plnenia predpisov LHP  každých 5 rokov).

- Minimálne raz ročne zvolať zhromaždenie členov spoločenstva.  
Najdôležitejšie zmeny v novom zákona:  

- Pozemkové spoločenstvo bez právnej subjektivity sa bude musieť pretransformovať
na spoločenstvo s právnou subjektivitou.

- Každé  PS  musí  aktualizovať  „zmluvu  o založení  PS“  v intenciách  tohto  zákona+
stanovy.

- Za špecifických podmienok je už možné oddeľovať časti od spoločnej nehnuteľnosti
a predávať ich. 

- Za porušovanie tohto zákona sa už budú udeľovať (nemalé) sankcie. 
Vplyv na rozpočet verejnej správy ( ŠR 2013 + 50 tis.€  na r. a + 2014   100 tis.€ !)  

- Zjednodušuje sa predaj podielov pozemkovým spoločenstvom
- Zákon  definuje  tento  typ  pozemkového  spoločenstva   -  spoločenstvo  založené

vlastníkmi spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti.
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- Slovenský pozemkový fond môže predávať do vlastníctva iných osôb podiely od štátu.
- SPF do r. 2013 nevedel rozsah svojich majetkov v PS. 
- Na konanie o zápise spoločenstva do registra pozemkového vlastníctva spoločenstva,

o zápise  zmeny  údajov  aj  o zápise  zrušenia  sa  bude  vzťahovať  správny  poriadok
s niektorými osobitosťami.  Zmeny  registri -   Registračne 65€

- Spoplatnené sú registračné zmeny na Pozemkovom a lesnom úrade – každá drobnosť.
- Zákonne  sa  upravuje  (Zlepšuje  ?)   organizácia  sústavy  orgánov  spoločenstva,  ich

vzájomných vzťahov a vzťahov k členom spoločenstva. .
- Ing. Juraj Vanko (došlo 29.1.2014)
- oznamujem vám, že dňa 28.1.2014 bola v NRSR schválená novela zákona č.97/2013 

Z.z. o pozemkových spoločenstvách a to v nami navrhnutom znení. Jej účinnosť sa 
predpokladá od 1.3.2014 s tým, že teraz je pre nás najdôležitejšie to, že termín na 
prispôsobenie právnych pomerov spoločenstiev tomuto zákonu sa posúva na 
30.6.2014.

- Najdôležitejšia zmena:
- V § 9 ods. 7 sa slovo „môže“ v prípade prvého použitia vo vete nahrádza slovom

„musí“. (T.z.: Pri prevode majetku člena na iného člena resp .tretiu osobu, musí byť
súhlas výboru PS (podpísaný predsedom PS !). Ináč kataster neprevedie zmenu.

Nový hardware a     software:
V auguste 2013 som sa zúčastnil v Hotely FLORA Trenč.Teplice „Informačného dňa 2013“
Únie  Regionálnych  združení  vlastníkov  neštátnych  lesov  Slovenska“.  Tu  nám  bol
prezentovaný dotknutý zákon o PS. Doniesol som adresu predajcov software k problematike
PS + nový zákon.  Na septembrovom výbore sme schválili  nákup PC + tlačiareň + nový
software  k problematike PS.  S Ing.  Jožkom Hollým sme ho boli  v Brezne (po preplatení)
prevziať s krátkou inštruktážou od DPSOFT sro Ing. Igor ZVERKO Brezno..

Obrovské výhody (Ani Ing. Juraj Vanko ich nepostrehol):
1.) Program na PC z katastrálneho portálu  stiahol  všetky naše LV (kataster N.Dubnica,

Tr.Teplá a Dobrá). Sumár m2 podľa vlastníkov neprekročil danú výmeru parcely, i keď
nám výmera na LV v Dobrej poklesla.  

2.) Na týchto LV sú pre vlastníkov  rôzne menovatele (podiely na majetku)  takže ručné
sčítanie podielov z rôznych LV je bez PC nemožné.  I keby sa to realizovalo v Excely,
zas každá aktualizácia katastrálneho portálu (pri dedení) by túto Sizyfovskú  prácu
anulovala.
 

3.) Pri  stanovení  spoločného menovateľa sme použili   m  2 .  Aby nebol  majetok  zas
trieštený na drobno -  stanovili sme hranicu pri hlasovaní na jeden hlas  100 m2  (od 50
do  149  m2).  (  10x10  teda  1  ár).  Parita  (hlas)  je  za  každú  kategóriu  (kataster)
samostatne.  Tvorca softwaru nás presvečíl,  že parita za každú kategóriu zvlášť
(N.Dubnica. Dobrá, Tr.Teplá) je opodstatnená preto, že môžeme určitú kategóriu
vypustiť  (predaj,...)  bez  porušenia  parity  ostatných  kategórií  (LV). Potom  -
Sčítaním týchto kategórií je sumárny počet hlasov za člena  

4.) Obdobne  sa  budú  na  základe  takejto  parity  (m2 )  vyplácať  i dividendy -  Len  pre
vlastníkov uvedených na LV (!!!) „právne známych vlastníkov“, poštou do určitej min.
výšky,  drobné  dividendy  len  v hotovosti,   nevyzdvihnuté  do  3  rokov  prepadajú
v prospech  PS,...  Požiadavku  na  vyplatenie  oznámite  p.  Mdr.  Sklenárove,  tá  Vám
povie termín zasadnutia  výboru a ohlási  to  hospodárovi  a ten pred začatím výboru
Vám to vyplatí.
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ZAVER:
Vážení členovia
Predložil  som  Vám  stručný  prehľad  činností  a problémov  nášho  PS  v uplynulom  roku
s hrubým plánom na  činnosť  v nasledujúcich  rokov.  Výhľad  do  budúcnosti  hospodárenia
v lesoch  nášho  PS  na  toto  i budúce  decénium vidím pozitívne.  Možno  sa  nám nepodarí
vyťažiť  LHP  predpísanú  výšku  drevnej  hmoty  za  dané  decénium,  ale  budeme  ťažbu
smerovať  hlavne  do  starých  bukových  porastov.  Dubiny  (nad  Suchými  Potokmi)  len
presvetlíme (pozitívny výber, povyhadzuje sa len to čo týmto krásnym dubom tieni  – drevo
rastie  na  dreve)  na  dosiahnutie  nemalého  svetelného  prírastku  a zvýšenia  speňaženia
v budúcich 10 rokoch. 

Apelujem na obnovenie medziľudských vzťahov. 
„Každé kráľovstvo (spoločnosť) vnútorne rozdelené spustne (skrachuje)“. (EL 11 ods. 17 ) 
V ďalších  bodoch sa  budeme zaoberať  schválením zmluvy o založení  PS,  Stanovami  PS,
hospodárskymi výsledkami a podrobnejším plánom do ďalšieho obdobia.
Preto  nám  všetkým  prajem pokojné  ďalšie  rokovanie  a do  ďalšieho  obdobia  trpezlivosť
a vzájomné porozumenie.

Ing. Jozef Propper
                                                                                                                       P r e d s e d a   PS  
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	II. Nový zákon o Pozemkových spoločenstvách nahrádzajúci z.č. 181/1995 (97/2013)“ s účinnosťou od 1.5.2013 od Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
	bol predložený parlamentu na schválenie 18.11.2012. NR SR schválila zákon do druhého čítania na 30.1.2013. Predseda parlamentu SR (Pavol Paška) ho zaradil na prejednávanie na marec 2013 .
	Povinnosti podľa nového zákona. (Pokuta až do 3000 €).
	Viesť zoznam členov
	Zaslať obvodnému LÚ raz ročne (do...) aktualizovaný zoznam členov. Dodržať viac -ročné volebné obdobie orgánov spoločenstva (sankčná zodpovednosť za dodržiavanie predpisov LHP – previerky plnenia predpisov LHP každých 5 rokov).
	Minimálne raz ročne zvolať zhromaždenie členov spoločenstva.
	Najdôležitejšie zmeny v novom zákona:
	Pozemkové spoločenstvo bez právnej subjektivity sa bude musieť pretransformovať na spoločenstvo s právnou subjektivitou.
	Každé PS musí aktualizovať „zmluvu o založení PS“ v intenciách tohto zákona+ stanovy.
	Za špecifických podmienok je už možné oddeľovať časti od spoločnej nehnuteľnosti a predávať ich.
	Za porušovanie tohto zákona sa už budú udeľovať (nemalé) sankcie.
	Vplyv na rozpočet verejnej správy ( ŠR 2013 + 50 tis.€ na r. a + 2014 100 tis.€ !)
	Zjednodušuje sa predaj podielov pozemkovým spoločenstvom
	Zákon definuje tento typ pozemkového spoločenstva - spoločenstvo založené vlastníkmi spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti.
	Slovenský pozemkový fond môže predávať do vlastníctva iných osôb podiely od štátu.
	SPF do r. 2013 nevedel rozsah svojich majetkov v PS.
	Na konanie o zápise spoločenstva do registra pozemkového vlastníctva spoločenstva, o zápise zmeny údajov aj o zápise zrušenia sa bude vzťahovať správny poriadok s niektorými osobitosťami. Zmeny registri - Registračne 65€
	Spoplatnené sú registračné zmeny na Pozemkovom a lesnom úrade – každá drobnosť.
	Zákonne sa upravuje (Zlepšuje ?) organizácia sústavy orgánov spoločenstva, ich vzájomných vzťahov a vzťahov k členom spoločenstva. .
	Ing. Juraj Vanko (došlo 29.1.2014)
	Nový hardware a software:
	V auguste 2013 som sa zúčastnil v Hotely FLORA Trenč.Teplice „Informačného dňa 2013“ Únie Regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska“. Tu nám bol prezentovaný dotknutý zákon o PS. Doniesol som adresu predajcov software k problematike PS + nový zákon. Na septembrovom výbore sme schválili nákup PC + tlačiareň + nový software k problematike PS. S Ing. Jožkom Hollým sme ho boli v Brezne (po preplatení) prevziať s krátkou inštruktážou od DPSOFT sro Ing. Igor ZVERKO Brezno..
	Obrovské výhody (Ani Ing. Juraj Vanko ich nepostrehol):
	1.) Program na PC z katastrálneho portálu stiahol všetky naše LV (kataster N.Dubnica, Tr.Teplá a Dobrá). Sumár m2 podľa vlastníkov neprekročil danú výmeru parcely, i keď nám výmera na LV v Dobrej poklesla.
	2.) Na týchto LV sú pre vlastníkov rôzne menovatele (podiely na majetku)  takže ručné sčítanie podielov z rôznych LV je bez PC nemožné. I keby sa to realizovalo v Excely, zas každá aktualizácia katastrálneho portálu (pri dedení) by túto Sizyfovskú prácu anulovala.
	
	3.) Pri stanovení spoločného menovateľa sme použili m2 . Aby nebol majetok zas trieštený na drobno - stanovili sme hranicu pri hlasovaní na jeden hlas 100 m2 (od 50 do 149 m2). ( 10x10 teda 1 ár). Parita (hlas) je za každú kategóriu (kataster) samostatne. Tvorca softwaru nás presvečíl, že parita za každú kategóriu zvlášť (N.Dubnica. Dobrá, Tr.Teplá) je opodstatnená preto, že môžeme určitú kategóriu vypustiť (predaj,...) bez porušenia parity ostatných kategórií (LV). Potom - Sčítaním týchto kategórií je sumárny počet hlasov za člena
	4.) Obdobne sa budú na základe takejto parity (m2 ) vyplácať i dividendy - Len pre vlastníkov uvedených na LV (!!!) „právne známych vlastníkov“, poštou do určitej min. výšky, drobné dividendy len v hotovosti, nevyzdvihnuté do 3 rokov prepadajú v prospech PS,... Požiadavku na vyplatenie oznámite p. Mdr. Sklenárove, tá Vám povie termín zasadnutia výboru a ohlási to hospodárovi a ten pred začatím výboru Vám to vyplatí.
	ZAVER:
	Vážení členovia
	Predložil som Vám stručný prehľad činností a problémov nášho PS v uplynulom roku s hrubým plánom na činnosť v nasledujúcich rokov. Výhľad do budúcnosti hospodárenia v lesoch nášho PS na toto i budúce decénium vidím pozitívne. Možno sa nám nepodarí vyťažiť LHP predpísanú výšku drevnej hmoty za dané decénium, ale budeme ťažbu smerovať hlavne do starých bukových porastov. Dubiny (nad Suchými Potokmi) len presvetlíme (pozitívny výber, povyhadzuje sa len to čo týmto krásnym dubom tieni – drevo rastie na dreve) na dosiahnutie nemalého svetelného prírastku a zvýšenia speňaženia v budúcich 10 rokoch.
	Apelujem na obnovenie medziľudských vzťahov.
	„Každé kráľovstvo (spoločnosť) vnútorne rozdelené spustne (skrachuje)“. (EL 11 ods. 17 )
	V ďalších bodoch sa budeme zaoberať schválením zmluvy o založení PS, Stanovami PS, hospodárskymi výsledkami a podrobnejším plánom do ďalšieho obdobia.
	Preto nám všetkým prajem pokojné ďalšie rokovanie a do ďalšieho obdobia trpezlivosť a vzájomné porozumenie.
	Ing. Jozef Propper
	P r e d s e d a PS

