Informačný spravodaj pre členov Komposesorátu Vojka, poz. spol., máj 2021, V. ročník, 3. č.

Vážení členovia Komposesorátu Vojka!
prediskutujeme na najbližšom
valnom zhromaždení. Boli sme
pripravení toto tretie vydanie
Vám poskytnúť už minulý rok,
ale z dôvodu celosvetovej
pandemickej situácie nebolo
možné
zvolať
valné
zhromaždenie a dúfajúc, že
tento rok sa už budeme môcť
stretnúť, tak sme chceli, aby ste
mali čerstvé informácie.

Žiaľ ubehli už 3 roky odkedy
sme sa vám naposledy prihovorili formou nášho urbárskeho
spravodaja, ktorý vyvolal obrovský záujem nielen u vás, ale
dostalo sa to aj za naše hranice
do ďalekej Transylvánie, odkiaľ
nám volal predseda jedného
urbariátu a vysoko vyzdvihol
nami prezentované výsledky a
informácie, ktoré sú celosvetovo dostupné na našej webovej stránke
www.vojkakomposesorát.sk,
kde nájdete aj ostatné aktuálne
informácie.
To, že sme sa tak dlho neozvali
neznamená , že život a práca v
Komposesoráte Vojka zastal,
skôr naopak, máme za sebou
množstvo dobre zvládnutej
práce aj s pozitívmymi výsledkami, ktoré Vám trocha
načrtneme formou tohto spravodaja a podrobne si to

Hádam jedným z najväčších
úspechov za posledné roky,
ktoré sa nám podarilo zrealizovať, bola doslova a do písmena
mravčenia práca, ktorú sme
odviedli pri legalizácii využitia
pozemkov pri južnej strane
Šulianskeho jazera vo vlastníctve členov spoločenstva na účely
rekreácie, kde sme sa s nájomcami dohodli na odstránení
starých rozpadnutých chatrčí a
latrín a nastolení všeobecného
poriadku tak, aby z toho
členovia spoločenstva po cca.
20-tich rokoch mali úžitok, resp.
príjem. Každý kto tú oblasť
navštívil, tak musel zbadať
výraznú zmenu na prvý pohľad.
V spolupráci s Urbariátom
Rohovce s ktorým máme
nadštandardné vzťahy sa ten
areál podarilo uzavrieť bránami
aby tam nechodili vandali a
nerobil sa tam neporiadok. Na
poslednom valnom zhromaždení v r. 2019 som Vám spomínal,
že máme z toho každý rok aj
nemalý príjem. Nájomné je
nastavené na rovnakej úrovni
ako pri Vojkanskom jazere.
Samozrejme miesto uznania

sme sa opäť dočkali len
zákulisnej politiky od toho
istého občana Vojky a žiaľ aj
člena komposesorátu v tej istej
osobe, ktorý na nás poslal
políciu, štátnu ochranu prírody,
aj TV reláciu Reportéri aby nás
len pošpinil a očiernil. Naša
úloha a náš mandát, ktorý ste
nám dali, bol riešiť a vyriešiť aj
nepríjemne záležitosti ktoré
sme zdedili ešte z minulosti a
verím, že sa nám to darí veľmi
dobre aj keď nám tento človek
a možno ešte pár jeho
prisluhovačov neustále hádžu
polená pod nohy.
Prepáčte mi, žiaľ musím sa
dotknúť aj nepríjemných stránok nášho života v komposesoráte, ktorý znepríjemňuje aj
váš život a to konkrétne otázku
daní. Už sme Vám všetkým
napísali aj list kde sme vás
podrobne informovali o postoji
nášho právneho zástupcu k
tejto záležitosti. Žiaľ nie je
možné Vám všetkým cca. 360tim členom posielať neustále
listy, pretože je to veľmi
nákladné, preto vás prosím aby
ste v prípade nejasnosti
sledovali
našu
spomínanú
webovú stránku
www.vojkakomposesorát.sk,
kde priebežne zverejňujeme
aktuálne informácie a navrhujeme, aby ste sa riadili našimi
pokynmi, za čo berieme plnú
zodpovednosť. Starosta obce
Vojka nad Dunajom nám všetkým tým len znepríjemňuje
život a myslí si, že tým dosiahne
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svoj cieľ negatívne namieriť
náladu proti výboru spoločenstva. Ste rozumní ľudia, tak Vás
prosím, aby ste sa nenechali
ovplyvniť jeho podlou politikou,
spoločenstvo za Vás všetkých
tie dane v minulosti aj zaplatilo
a aj zaplatí tak, ako sme si to
odsúhlasili
na
poslednom
zhromaždení. Už som to
viackrát opakoval aj na zhromaždeniach
Komposesorátu
Vojka a aj na iných fórach, tak
to teraz napíšem aj cestou tohto
spravodaja, že našou prioritnou
úlohou je udržiavať nadštandardné vzťahy s obcou Vojka
nad Dunajom a o to žiadam v
mene celého výboru aj starostu
obce, aby to verejne opätoval.

o rybárstve v našich jazerách
Vojka a Šuľany, o poľovníctve.
Tu Vám dávam do pozornosti aj
knihu, ktorú vydala Okresná
poľovnícka komora v Dunajskej
strede s názvom História
poľovníctva na Žitnom ostrove,
kde natrafíte na veľa zaujímavých článkov a príbehov
presne o Vojke ktorú narozprávali naši najstarší chvalabohu
ešte žijúci kolegovia poľovníci a
členovia Komposesorátu Vojka.
Zabezpečiť si ju môžete cez
OPK Dunajská Streda.

V dnešnom spravodaji budú
mať priestor ešte zaujímavé
články o lesnom hospodárstve,

Vážení členovia Komposesorátu
Vojka!
Neprináleží mi hodnotiť moju
prácu a nášho vedenia. Na to
budete mať priestor vy na
najbližšom
valnom
zhromaždení, ktorej súčasťou
budú aj voľby členov do
orgánov
spoločenstva
na
nasledujúcich 5 rokov a dúfam,
že sa nás tam veľká väčšina
stretne v zdraví a v šťastí.
Na záver mi dovoľte všetkým
Vám bez rozdielu zaželať
hlavne veľa zdravia a šťastia,
ktoré všetci v tejto mimoriadnej
ťažkej situácii potrebujeme a
teším sa na naše spoločné
stretnutie.
Ing. Arpád Figura, PhD.
predseda Komposesorátu
Vojka, poz. spol.

Pôvod spoločenstva - kapitoly z histórie Komposesorátu Vojka, poz. spol.

Sídlo Stolice vo Vojke nad Dunajom
Počiatky histórie komposesorátu siahajú do
stredoveku. Arcibiskup, ktorý podobne ako kráľ,
vlastnil vlastné vojsko na obranu svojich
majetkov a v prípade vojny išiel s touto armádou
do vojny, daroval členom svojho vojska svoje
cirkevné majetky, tzv. predium do večného

užívania a za ich služby im udelil privilégiá. Títo
bojovníci za záujmy arcibiskupa sa stali tzv.
cirkevnými šľachticmi, čo však znamenalo
menšie privilégiá ako celoštátne šľachtictvo a
uplatňovali sa iba na obmedzenom území, na
území svojej vlastnej samosprávy, tzv. stolice,
ale na druhej strane bez akejkoľvek vplyvu
svetskej šľachty. Tvorba tejto vrstvy sa dá v
listinách odsledovať od 13. storočia. Samosprávy
týchto cirkevných šľachticov, tzv. stolice sa
vyvinuli v 15-tom storočí. Plnili súdne a
samosprávne úlohy. Na statkoch ostrihomského
arcibiskupa fungovali štyri stolice, medzi stolica
so sídlom vo Vojke spolu s viacerými
podradenými obcami a až do 1848 mali svoje
vlastné bandérium, teda vojsko.
Cirkevní šľachtici alebo predialisti svojim
právnym statusom nepatrili k privilegovanému
rádu, celoštátnym šľachticom. Väčšina z nich žila
v podmienkach podobných okolitému roľníctvu v
tej dobe, ale ich status posilnený privilégiami a
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ich systém samosprávy organizovaný podobným
spôsobom ako fungovali vtedajšie župy im dávali
vysoký stupeň autonómie a sebauvedomenia.
Stolica vo Vojke ukončila svoju praktickú činnosť
v 40-tych rokoch 19. storočia. Toto posledné
obdobie prebiehalo podľa podkladov z archívu
Vojkovskej stolice v neustálej snahe zachovať
existujúce privilégiá. Pravdepodobne aj vďaka
tomuto boju sa Vojkovská stolica vyhla osudu
tých lokálnych šľachtických spoločenstiev, ktoré
v neskorom feudalizme stratili svoje stredoveké
výsady.
Stolice arcibiskupa boli zrušené zákonom z roku
1855. V tom čase sa arcibiskupské majetky
dostali do rúk ich doterajších užívateľov,
predialistov, ale s nadobudnutým majetkom sa

stále hospodárilo ako so spoločným a
nerozdeliteľným majetkom podľa určených
podielov, až kým po skončení druhej svetovej
vojny zanikla vtedajšia už nová právna forma,
komposesorát.
Dnešný Komposesorát vo Vojke nad Dunajom
vznikol začiatkom 90. rokov predovšetkým
vďaka úsiliu Dr. Pavla Hideghétiho najskôr ako
občianske združenie, následne vo februári 1996
prijatím Zmluvy o spoločenstve na základe
zákona
č.
1995/181
o
pozemkových
spoločenstvách ako pozemkové spoločenstvo s
právnou subjektivitou s cieľom spravovať
spoločnú nehnuteľnosť členov spoločenstva,
ktorá je do dnešného dňa nedeliteľná.
(Pokračovanie nabudúce)

Rybárstvo v jazerách spoločenstva
Ako je známe, naša dcérska spoločnosť
Komposesorát Vojka s.r.o. už viac rokov úspešne
uplatňuje rybárske právo na Vojkanskom jazere
- bývalá materiálová jama A s rozlohou 75 ha.
Potvrdilo sa, že naše dlhoročné úsilie a investície,
ktoré sme vynaložili na získanie rybárskeho práva
neboli márne. Bol to dlhý, vyčerpávajúci súboj so
Slovenským rybárskym zväzom a našimi
neprajníkmi, ktorí brzdili naše snahy. Nevzdali
sme sa! Vďaka výboru Komposesorátu Vojka
poz. spol. na čele s predsedom Ing. Arpádom
Figurom sa potvrdila naša pravda a náš úspech.
Vo finále naše spoločenstvo pred rokmi získalo
rybárske právo na Vojkanskom jazere.

medzi Komposesorátom Vojka poz. spol. a
Urbariátom Rohovce na náš spoluvlastnícky
podiel zo Šulianskeho Jazera, čo nám každoročne
zaručuje ďalší slušný príjem do spoločnej kasy
členov nášho spoločenstva.
Môžeme konštatovať, že naše spoločné
vlastníctvo z oboch jazier je zhodnocované s
veľkým úspechom.
Záujem o rybárske lístky sa z roka na rok
zvyšuje. Pre nás je to aj veľká zodpovednosť ako
aj povinnosť napr. pri každoročnom zarybňovaní.

Môžeme vyhlásiť, že od začatia úspešného
prevádzkovania sa nám vrátili všetky vynaložené
náklady do troch rokov, a že rybárstvo na jazere
prevádzkujeme s úspechom.
Nedávno naše spoločenstvo bolo úspešné spolu
s urbármi v Rohovciach a v Šuľanoch aj pri
získavaní rybárskeho práva na Šulianskom jazere
- bývalá materiálová jama B s rozlohou 74 ha,
kde vlastníme približne 1/3-nu plochy. V roku
2019
Ministerstvo
životného
prostredia
Slovenskej republiky pridelilo rybárske právo na
jazere Urbariátu Rohovce ktoré ho tiež
prevádzkuje veľmi úspešne. V tom istom roku
bola uzatvorená dlhodobá nájomná zmluva
____________________________________________________________________________________________________________
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Je potrebné časť príjmov investovať naspäť do
rýb na udržiavanie rovnováhy a zvyšovanie
prírastku. Našim cieľom je, aby rybári boli
spokojní a aby Vojkanské jazerá zaznamenali
rekordy v úlovkoch ako to bolo aj v dávnejších
dobách s vyzou vo Vojkanských vodách.

Naši rybári hovoria: „je to náročná voda s
nádhernými rybami“ - viď. úspechy našich
rybárov, ktorým gratulujeme.

Neoddeliteľnou súčasťou spoločenstva je poľovnícke
združenie Malý ostrov – Vojka nad Dunajom
Poľovníctvo je zvláštny vzťah medzi človekom a
prírodou. Poľovníctvo vychováva ľudí k vysokej
miere sebadisciplíny, morálky, poznávania a
váženia si hodnôt diviny a prírody.
Cieľom poľovníckeho združenia je podporiť
rozvoj užitočnej divej zveri na základe
dlhodobého plánu starostlivosti o divú zver a
zabezpečiť hospodárske využitie divej zveri a
účinné
eliminovanie
škodlivej
zveri
prostredníctvom lovu, pričom treba pamätať na
záujmy poľného a lesného hospodárstva. V
tomto duchu funguje poľovnícke združenie, ktoré
sa odčlenilo od združenia v Rohovciach v roku
1963 a od 11. januára 1994 pôsobí ako združenie
registrované pod menom PZ Malý ostrov vo
Vojke nad Dunajom. Zaoberá sa poľovným

hospodárstvom v lesoch komposesorátov Vojka
nad Dunajom, Dobrohošť a Kyselica viac ako tri
desaťročia. Členstvo v poľovníckom združení v
súčasnosti tvoria výlučne členovia z jednotlivých
pozemkových spoločenstiev na území ktorých
hospodári. Sme hrdí na množstvo divej zveri
koncentrovanej na malom území, ktoré sa
združenie snaží udržiavať v počte zodpovedajúcom plánu starostlivosti o zver.
Združenie má povolenie na spracovanie a predaj
diviny, ktoré vykonáva na vysokej úrovni.
V tomto roku obnovujeme nájomnú zmluvu s
poľovníckym združením a veríme, že bude
pokračovať v už dobre fungujúcich činnostiach v
obhospodarovaní zveri na ochranu lesov v
záujme dotknutých pozemkových spoločenstiev.
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Poľovníci upratali
budove PZ

neporiadok

V susedstve hospodárskej budovy Poľovného
združenia Malý ostrov (ktorá bola postavená ešte
v sedemdesiatych rokoch min. storočia vlastnými
silami a na vlastné náklady) sa dlhé roky zbieral
rôzny odpad a neporiadok. Poľovnícke združenie
sa dohodlo s novým vlastníkom parcely, že na
svoje náklady odstráni nahromadené odpadky a
dá uvedenú plochu do poriadku. Obnovené
a sprevádzkované boli aj tamojšie schátrané a
zničené toalety. Okolie bolo ohradené pred
vandalmi a potencionálnymi neporiadnikmi.

pri

hospodárskej

Samozrejme počas verejných podujatí organizovaných obcou budú toalety na jej žiadosť naďalej
sprístupnené.
Opäť sa urobil malý krok ku skrášleniu prostredia
v obci.

„Kauza“ Komposesorát Vojka v relácii Reportéri RTVS

Predmetnú reláciu, kde reportérka miešala
hrušky s jablkami a ktorú v predstihu propagovala na sociálnej sieti manželka starostu obce
Vojka. Jej hlavným aktérom bol sám starosta
obce. Sťažoval sa na údajné nekonanie štátnych

orgánov ohľadne početných podaní z jeho
strany. Ako sme sa dozvedeli, boli podané
podnety namierené voči vedeniu komposesorátu
ohľadne údajným bližšie nešpecifikovaným
podvodom. Účelové tvrdenia ktoré v reportáži
odzneli, môžu u nezainteresovanej osoby vyvolať
dojem podvodu a netransparentnosti.
Starosta obce pritom zabudol, že ako
prvostupňový orgán tak na úseku stavebníctva
ako
aj
ochrany
životného
prostredia
zodpovedným zástupcom štátu je práve on a
podľa našich informácií do dnešného dňa
nevydal ani jedno rozhodnutie v tejto veci okrem
zamietnutia podnetu komposesorátu z roku
2016. „Zabudol“ taktiež pripomenúť, že
neudržateľný stav svojvôle „okupantov“ na
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južnej strane Šulianskeho jazera trval dlhé roky,
pričom sám je starostom 14 rokov a dlhé roky bol
aj členom dozornej rady spoločenstva a tento
stav mu musel byť dôverne známy. Zázračným
spôsobom začal konať až potom, keď koncom
roka 2018 výbor komposesorátu našiel riešenie v
prospech
členov
spoločenstva.
Rozhodol
uvedené územie geodeticky zamerať a oficiálne
prenajať tamojším záujemcom, čím sa z predmetného územia vyčistili opustené búdy a
maringotky, odviezlo sa niekoľko veľkokapacitných kontajnerov odpadu a konečne členovia
spoločenstva majú z toho príjem vo forme
nájomného v rovnakej výške ako pri Vojkanskom
jazere. Všetky doklady sú prístupné v

komposesoráte, kde sa každý podielnik môže
sám presvedčiť o stave vecí.
„Objektívnosť“ reportáže okrem iného ilustruje
aj prístup jej autorov k obom stranám. Kým sa
hlavní aktéri vyjadrovali pred kamerou po
dôkladnej príprave, tak členov výboru redaktorka
kontaktovala nečakane telefonicky počas výkonu
ich profesie v priebehu pracovnej doby. Ak by jej
skutočne išlo o objektívnosť, nič by jej nebránilo
vopred dohodnúť osobné stretnutie aj so
zástupcami komposesorátu, čo sa žiaľ nestalo.
Výbor preto podal sťažnosť na RTVS kvôli
neobjektívnej reportáži.
Ale kto má záujem o diskreditáciu vedenia
komposesorátu a z akých pohnútok?

Hospodárenie v lesoch Komposesorátu Vojka
Naše lesy sa nachádzajú na území 2. stupňa
ochrany v oblasti CHKO Dunajské luhy. Prijal sa
zákon, kt. sprísňuje hospodárenie v chránených
územiach a v národných parkoch. Vnímame
snahu aj ochranárov, aby aj naše lesy prešli do
ochrany vyššieho stupňa. Už v minulosti sme
uzavreli nájomnú zmluvu na prenájom
problematických území orliaka morského so
spoločnosťou BROZ – Bratislavské regionálne
ochra-nárske združenie na 30 rokov.
Po niekoľkoročnej márnej snahe o samostané
hospodárenie v našich zničených lesoch po
dlhoročnom „hospodárení“ štátneho podniku
Lesy SR a dvoch úspešných projektoch zalesňovania cca. 1/3-ny celkovej plochy sme s nimi
začali rokovať aj o prenájme celého lesa okrem
nanovo vysadených plôch. Majú lepšie
postavenie voči štátu aj lepší prístup k dotáciam.
Lesy sú zdevastované dlhodobým suchom z
dôvodu poklesu hladiny spodných vôd niekde aj
o 4 m, nepomáhajú ani pravidelné záplavy,
vysychajú 30 ročné stromy. BROZ malo
podmienku, aby hospodárske lesy prešli do
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režimu lesov osobitného určenia z dôvodu
lepšieho prístupu k financiám. Na základe
poverenia valného zhromaždenia v r. 2019 výbor
po vzore susedných pozemkových spoločenstiev
v Dobrohošti a v Kyselici minulý rok uzavrel
výhodnú dlhodobú nájomnú zmluvu s týmto
združením. Týmto celá starostlivosť o naše lesy
vrátane boja s neprajníkmi prešla na plecia
uvedeného združenia.

Ing. A. Oross, člen výboru
Komposesorát Vojka – pozemkové spoločenstvo, 930 31 Vojka nad Dunajom 150.
www.vojkakomposesorat.sk, vojka@vojkakomposesorat.sk
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