
SPRÁVA 

likvidátora Antona Múdreho o ukončení likvidácie Pozemkového spoločenstva lesov 

a pasienkov urbarialistov v Zliechove zo dňa 26.10.2013 v Zliechove. 

 

 

 

 

     Rozhodnutím OS Trenčín zo dňa 25.7.2008 pod číslom 29 CbK/16/2007-17 som bol  

vymenovaný do funkcie likvidátora PS lesov a pasienkov urbarialistov v Zliechove, ktoré 

bolo zrušené KS Trenčín pod číslom 1 Cbop 2/2005-303 a potvrdené rozhodnutím NS 

v Bratislave č. 4 ObO 252/2006. Toto spoločenstvo – výbor bolo neoprávnene založené 

3.7.2004 v Gápli, nakoľko nebola prítomná potrebná účasť hlasov na preregistráciu 

predchádzajúceho spoločenstva bez právnej subjektivity na právny subjekt. Zároveň tým 

nemohla byť schválená zmluva o založení spoločenstva na právny subjekt a preto KS Trenčín 

po preskúmaní všetkých dokladov, vypočutí  viacerých svedkov – podielnikov toto 

spoločenstvo zrušil a nariadil likvidáciu. 

Po právoplatnom rozhodnutí o vymenovaní likvidátora som vyzval všetkých členov výboru 

zrušeného spoločenstva / viď prílohy/ aby mi odovzdali všetky doklady t.j. 

- celú účtovnú evidenciu jednoduchého účtovníctva za roky 2004-2007 

- súvahuzávôzkov a pohľadávok k 22.4.2008 

- evidenciu hnuteľného majetku 

- všetky účtovné doklady 

- všetky uzatvorené zmluvy 

- pečiatky staré aj nové 

- daňové priznania 

- všetky doklady týkajúce sa spoločenstva bez právnej subjektivity ako aj s právnou 

subjektivitou / viď výkazy/ 

 

Uvedené doklady som po viacerých výzvach doteraz neobdržal, hoci som požiadal o pomoc 

Políciu a oznámil som túto skutočnosť o marení súdneho rozhodnutia aj OS Trenčín – viď 

príloha. 

Po viacerých výzvach mi odovzdali niektoré doklady nasledovní členovia zrušeného výboru : 

1/ Augustín Hrvol –peňažné denníky za rok 2004-2008 s výpismi z účtov čo bolo spísané    

                                 preberacím protokolom zo dňa 15.12.2009 / viď príloha/ 

 

2/ Mária Fuková – kópie zápisníc z výboru za roky 2004-2007 podľa uvedených dátumov  

                               spísaných v protokole zo dňa 9.6.2009 / viď príloha / 

 

3/ Jozef Amrich – motorová píla Husqvarna 365 1 ks 

                              písací stroj Remag 1 ks spísaný protokol 15.12.2008 / viď príloha/ 

 

4/ Ing. Vladimír Hojdík – OLH- ťažobná mapa, porastová mapa 

                                LHP za obdobie 1995-2004 

                                L 144  za roky 1999-2007 

                                L 146 za roky 1999-2007 

                                Všetko spísané v protokole zo dňa 12.9.2008 

 

Všetky ostatné doklady sú u p. Milana Múčku, ktorý ich doteraz neodovzdal, ani po osobných 

doručeniach za prítomnosti dvoch svedkov. 

 



 

Z odovzdaných kópií zápisníc , peňažných denníkov som zistil, že neoprávnene založený 

výbor za svojho pôsobenia spôsobil spoločenstvu nasledovnú škodu / viď príloha/ 

- rok 2004 – cestovné vo výške 5 331,20 Sk 

- rok 2005 – odmena LH bez zmluvy, cestovné bez schválenia výboru 

Príloha 

O tejto škode som informoval predchádzajúceho predsedu US p. Kuliačka, ktorý spolu s p. 

Jánom Vaškom a p. Milanom Vaškom podali žalobu o náhradu škody tejto škody na Okresný 

súd Trenčín. V súčastnosti súd preveruje výšku tejto škody znalcom z odboru financií / viď 

príloha/. 

Nebolo to jednoduché, pretože všetci traja museli preukázať súdu mesačné príjmy a výdaje, 

aby ich mohol súd oslobodiť od súdnych poplatkov, čo sa aj stalo. Uvedeným naťahovaním 

odovzdania podkladov zrušeného výboru, zdĺhavými súdnymi rozhodnutiami sa likvidácia 

predĺžila, nakoľko som chcel pred Vás predstúpiť s výsledkami aj súdnych rozhodnutí. 

Pracné bolo zistiť účty zrušeného výboru, nakoľko doteraz neodovzdali čísla účtov, ktoré 

založili, podpisové právo a pod. 

Musel som obísť všetky peňažné ústavy v našom regióne a na základe rozhodnutia OS 

Trenčín o vymenovaní za likvodátora sa mi podarilo zistiť vo VÚB dva účty zrušeného 

spoločenstva na ktorých bolo spolu 742 318,90 đk. Tieto prostriedky som previedol na 

novozaložený likvidačný účet, z ktorého boli uhrádzané oprávnené pohľadávky, ktoré mi boli 

ako likvidátorovi nahlásené. Jednalo sa o pohľadávky : 

 

1/ Súdne trovy JUDr. Dušanovi Divkovi – zastupujúceho podielnikov na KS v Trenčíne vo  

                                                    výške 247 791,- Sk 

                                                    na NS v Bratislave vo výške 156 485,- Sk čo spolu tvorí 

                                                    sumu 404 276,- Sk v súčastnosti 13 419,50 €. 

 

2/ Pohľadávka LH Ing. Hojdíka vo výške 700,- € - nevyplatenú odmenu od 1.1.2008 do 

1.7.2008. Pohľadávka bola zamietnutá, nakoľko LH nemal platnú zmluvu s PS o vykonávaní 

funkcie OLH a tak aj vyplatené predchádzajúce odmeny boli neoprávnené, nakoľko nemal 

platnú zmluvu so spoločenstvom. 

 

3/ Pohľadávka obce Zliechov na daniach z nehnuteľnosti roky 2008-2013 boli vyrovnané. 

V súčasnosti je daň z nehnuteľnosti za urbárske lesy vo výške 901,- € ročne vyrovnaná do 

konca roka 2013.  Vyrubená daň vo výške 901,- € je podľa znaleckého posudku. 

 

Ostatné subjekty po oznámení likvidácie spoločenstva si pohľadávku neuplatnili. Počas 

likvidácie sa nemohlo ťažiť podľa LHP a tak príjmy tvorili vybraté finančné prostriedky od 

podielnikov za palivové drevo. Za jednotlivé roky to bolo podľa zoznamu a priložených 

príjmových pokladničných dokladov nasledovné : 

 

Rok 2009 vo výške 2653,- € 

Rok 2010 vo výške 2799,- € 

Rok 2011 vo výške 1575,- € 

Rok 2012 vo výške 2471,- € 

Rok 2013 vo výške  2100,- € 

Konečný stav na účte k dnešnému dňu je 14 600,- € 

 

Nedoplatky voči spoločenstvu má iba p. Milan Múčka Agrostrážov s.r.o. Zliechov, pretože od 

roku 2004 doteraz neplatí za nájom urbárskych pasienkov. 



 

 

Počas výkonu funkcie likvidátora som absolvoval množstvo jednaní so štátnymi orgánmi, 

množstvo stretnutí s právnym zástupcom, pretože funkcia likvidátora je zodpovedná, v našom 

prípade výnimočná a niektoré rozhodnutia bolo treba konzultovať s právnym zástupcom. 

Podielnici dlho čakali na rozhodnutie súdu o zrušení nezákonného spoločenstva, dlho na 

vymenovanie likvidátora, každý chcel palivové drevo, takže zodpovednosť bola na 

likvidátorovi, ktorý musel uzatvoriť zmluvu s LH aby tento mohol vydať súhlas na vyťaženie 

kalamitného palivového dreva, aby podielnici mohli takto aspoň mať úžitok z palivového 

dreva. 

 

Platná legislatíva urýchlila likvidáciu tým, že do konca februára 2014 musí byť podľa 

platného zákona č. 97/2013 platného od 1.5.2013 musia byť spoločenstvá bez  právnej 

subjektivity pretransformované na právny subjekt, čo je náš prípad. Absolvovali sme viacero 

čiastkových stretnutí v Moste pri Bratislave, Ilave, Dubnici nad Váhom, Novej  Dubnici, kde 

sme podielnikom vysvetlili súčasnú situáciu v spoločenstve, platnú legislatívu a prípravu VZ 

dňa 26.10.2013. 

 

K 31.7.2013 bol vypracovaný nový zoznam podielnikov z LV 1445 /lesy/ a LV 860 

/pasienky/ podľa nového zákona č. 97/2013. 

V zozname sú podiely podľa LV s vypočítaním podielu v m2 tak v lese ako aj v pasienkoch 

a vypočítaný spoločný podiel každého podielnika. Tento zoznam sa každoročne aktualizuje, 

v zozname sa vyskytlo viacero mŕtvych  podielnikov, po ktorých je nutné vybaviť dedičské 

konania. Je nutné si skontrolovať adresy trvalého pobytu u každého podielnika. 

Spoločný vypočítaný podiel je platný pre hlasovanie. 

 

 

 

 

 

V Zliechove 26.10.2013 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        Anton Múdry v.r. 

                                                                                   likvidátor PS Zliechov 


