ZÁPISNICA
zo zasadnutia výboru PS Guľves Beniakovce

Pozemkové spoločenstvo GUĽVES Beniakovce
IČO: 30 688 931
so sídlom SR, 044 42 Beniakovce 44
konaného dňa 22. 1. 2015 o 18:00 hod. v sídle spoločenstva
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program zhromaždenia výboru PS:
1.

Otvorenie rokovania PS

2.

Návrh hospodárenia na rok 2015

3.

Rôzne

4.

Záver

K bodu 1
Rokovanie PS otvoril a prítomných privítal predseda spoločnosti p. Ing. Milan Rabatin, ktorý
skonštatoval uznášaniaschopnosť výboru PS.
Následne výbor zvolil za pokladníka PS p. Roháčka Pavla a za zapisovateľa p. Vahalca Ľubomíra.
Hlasovanie:
Za ................................................ 80 % (4 hlasy)
Proti ............................................ 0 hlasov
Zdržal sa hlasovania ................... 1 hlasov
K bodu 2
Hlavným programom rokovania výboru bola aktuálna hospodárska situácia spoločnosti a otázka jej
ďalšej existencie. Predsedajúci výboru informoval prítomných o finančnom stave spoločnosti, poukázal
na skutočnosť, že spoločnosť vykazuje negatívne hospodárske výsledky. Následne sa viedla rozsiahla
diskusia k danej problematike. Ing. Čontofalský informoval o pláne ťažby dreva na roky 2009-2018
(185m3). Keďže doteraz bolo vyťažené len cca 30m3 brezy , ale pre krádež 126m3 drevnej hmoty nie
je priestor na ďalšiu ťažbu, preto navrhol vykonať ťažbu na pasienkoch, ktoré spadajú pod iný režim
hospodárenia ako les. Na ťažbu drevnej hmoty bol oslovený p.Uličný Ondrej z Beniakoviec za 13€/m3.
Predsedajúci výboru navrhol na riešenie hospodárskej situácie spoločnosti hlasovať o možnej
ťažbe drevnej hmoty na pasienkoch v množstve cca 300m3 na následné 2 roky.
Hlasovanie:
Za ................................................ 100 % (5 hlasov)
Proti ............................................ 0 hlasov
Zdržal sa hlasovania ................... 0 hlasov

K bodu 3
Predsedajúci následne navrhol prítomným vykonať daňové priznanie za rok 2014, Ing. Paľovú
Eriku.
Prítomní navrhli Ing. Rabatina podať žiadosť o výrub dreva na pasienkoch na obecnom úrade
v Beniakovciach a podať majetkové priznanie za kataster Furča a Beniakovce.
Zároveň p.Vahalca poverili prešetrením listín z vyšetrovania PZ a rozhodnutia okresnej prokuratúry
v trestnej veci krádeže ohlásenej MVDr. Halásom Jaroslavom.

K bodu 4
Predsedajúci výboru na záver konštatoval, že body programu boli vyčerpané, výbor rozhodol o
potrebných skutočnostiach a ukončil zasadnutie .
V Beniakovciach dňa 22.1. 2015

.................................................
Ing. Milan Rabatin
predsedajúci výboru PS

................................................
Ľubomír Vahalec
zapisovateľ

PREZENČNÁ LISTINA PRÍTOMNÝCH
zo zasadnutia výboru PS Guľves Beniakovce

Pozemkové spoločenstvo GUĽVES Beniakovce
IČO: 30 688 931
so sídlom SR, 044 42 Beniakovce 44
konaného dňa .......................... o ............ hod. v sídle spoločenstva

1. Ing. Milan Rabatin (predseda PS)............................................................................

2. Ľubomír Vahalec (podpredseda) .............................................................................

3. Pavel Roháček (pokladník) .....................................................................................

4. Emilia Čorbová (člen)...............................................................................................

5. Maroš Halás (člen)...................................................................................................

6. Ing.Marek Čontofalský(lesný hospodár)...................................................................

.......................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

