
Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia Komisie ekonomickej a správy majetku pri OZ vo Vyšnej Šebastovej 

dňa 20.02.2019 

 

Prítomní: Jaroslav Platko; 

                 Ing. Rastislav Mitaľ; 

                 Judr. Ing. Adrián Cupák; 

                 PhDr. Ľuboš Olejník, PhD. 

 

Program:      1. Otvorenie 

                      2  Prerokovanie podkladov pre bod: Prenájom obecných pozemkov   

                          (súpis podľa nájomných zmlúv č. NZMP 02/2001 zo dňa 02.03.2001      

          a č. ZML 10_0013 zo dňa 1.1.2010) a postup v súdnom spore s IS-   

         LOM, s.r.o. Maglovec 

                      3. Diskusia 

                      4. Záver 

 

Predseda komisie Jaroslav Platko  privítal prítomných a otvoril zasadnutie komisie. 

V úvode predstavil Judr. Ing. Adriána Cupáka, advokáta, ktorý obec Vyšná Šebastová 

zastupuje v spore so spoločnosťou IS-LOM, s.r.o., Maglovec ohľadne prenájmu 

pozemkov vo vlastníctve obce a  oboznámil prítomných s navrhovaným programom a 

postupom, podľa ktorého budú prerokované jednotlivé body programu. 

K bodu 2) Jaroslav Platko informoval, že obec si nechala vypracovať znalecký posudok 

k predmetným pozemkom, ktorý konštatoval úplne inú trhovú cenu prenájmu daných 

pozemkov, než bola v danej zmluve a tiež zistenie, že IS-LOM, s.r.o., Maglovec užíva 

aj iné pozemky vo vlastníctve obce, než ktoré sú predmetom zmluvy. 

Jaroslav Platko podotkol, že zámerom nového riadenia obce je zaviesť nové prístupy 

k správe obecného majetku. A to tak, aby buď prinášal úžitok a zisk, ktorý za to stojí 

a je použiteľný v obci, alebo aby tento majetok (predmetné majetky) aspoň nebol 

súčasťou aktivít, ktoré sa podieľajú na zhoršení kvality života v obci, životných 

podmienok, životného prostredia, ktoré znehodnocujú majetok občanov – 

ničením(praskanie, zaprášenie,...), ale aj tým, že potenciálny kupci vnímajú, že v obci 

je kameňolom a tým klesajú ceny pozemkov a nehnuteľností.   



Poznamenal, že vlna občianskeho nepokoja a odporu voči ťažiarským aktivitám je 

v obci silná.  Existuje spísaná petícia a tiež nálada v obci a v zastupiteľstve je 

naklonená skôr k reštrikčným opatreniam ako k kooperácii voči IS-LOM, s.r.o., 

Maglovec a to aj pre dlhodobé neriešenie problémov, alebo nesystémové riešenia 

a odsúvanie problému na Odbor životného prostredia, zo strany bývalého vedenia 

obce. 

Uviedol, že zámerom je však nájsť kompromis a symbiotické fungovanie – tak, aby 

podnikaťeľské aktivity spoločnosti ťažiacej kameň v Maglovci fungovali, ale tak, aby 

cena za prenájom pozemkov bola trhová, zodpovedala monetárnym a podnikateľským 

súvislostiam ich využitia a že je potrebné upriamiť pozornosť na všeobecne aktuálnu 

potrebu uplatnenia spoločenskej a ekologickej zodpovednosti v podnikateľskej praxi 

firmy IS-LOM, s.r.o., Maglovec na území obce Vyšná Šebastová, keďže z údajov 

dostupných na webovom sídle www.finstat.sk vyplýva, že IS-LOM, s.r.o., Maglovec 

dosiahol za rok 2017 tržby viac ako 3,2 mil. €, vlastní majetok v hodnote 4,8 mil. € a 

jeho zisk v roku 2017 predstavoval 674 tis. €, pričom samotná obec Vyšná Šebastová 

platí súkromným vlastníkom vyššie nájomné za pozemky, ktoré užíva, než platí IS-

LOM, s.r.o., Maglovec obci. 

 

V závere bolo dohodnuté, že o postupe ohľadne prenájmu predmetných pozemkov a o 

odpore voči postupom IS-LOM, s.r.o., Maglovec bude informované OZ vo Vyšnej 

Šebastovej a postup lége artis rozhodne Judr. Ing. Adrián Cupák. 

 

Vyšná Šebastová 20.02.2019. 

 

Zapísal: Jaroslav Platko 

 

                                                     

                                                               

 

 

                                                              Jaroslav Platko 

predseda Komisie ekonomickej a správy majetku 

 


