ZÁPISNICA
zo zasadnutia výboru PS Guľves Beniakovce

Pozemkové spoločenstvo GUĽVES Beniakovce
IČO: 30 688 931
so sídlom SR, 044 42 Beniakovce 44
konaného dňa 8. 4. 2015 o 17:00 hod. v sídle spoločenstva
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program zhromaždenia výboru PS:
1.

Otvorenie rokovania PS

2.

Zhodnotenie doterajšej činnosti

3.

Výrub drevín podľa zmluvy a činnosť po výrube

4.

Systém odmeňovania

5.

Rôzne

6.

Záver

K bodu 1
Rokovanie PS otvoril a prítomných privítal predseda spoločnosti p. Ing. Milan Rabatin, ktorý
skonštatoval uznášaniaschopnosť výboru PS.

K bodu 2
Predsedajúci výboru oboznámil výbor s doterajšou činnosťou:
- 2.1.2015 obhliadka PS výborom a členom dozornej rady,
- Vybavenie rozhodnutia o výrube stromov v lokalite pasienky (breza, osika) - Ing. Rabatin,
- 25.02.2015 vyznačenie stromov k výrubu - Ing. Rabatin (1hod), Vahalec (5hod),
- vytvorenie druhového zoznamu a počtu drevín (324ks) – Vahalec,
- podanie daňového priznania za r.2014 – p.Redajová ,
- majetkové priznania Beniakovce a Furča - Ing. Rabatin,
- prečítanie zápisnice z 21.1.2015 - Ing. Rabatin ,
- Predsedajúci navrhol prítomným vykonať kontrolu daňového priznania za rok 2014, Ing. Paľovej
Erike .
K bodu 3
Bol predložený návrh zmluvy na výrub stromov od firmy W.H.C.servis,s.r.o., Benádova 27, Košice.
P.Vahalec navrhol navýšenie ceny za drevo, ktorý však bol neakceptovaný druhou stranou.
Keďže nebol daný iný lepší návrh, tak členovia výboru po preskúmaní schválili zmluvu na výrub
stromov od firmy W.H.C.servis.

Hlasovanie:
Za ................................................ 80 % (4 hlasy)
Proti ............................................ 0 hlas
Zdržal sa hlasovania ................... 1 hlas
Predsedajúcim bol daný návrh na odpredaj palivového dreva, ktorý sa spoločne upravil následovne:
mäkké drevo
pre podielníkov
pre nepodielníkov

tvrdé drevo

(osika,borovica,breza)

(hrab,dub,buk,agát)

10,00€/m3
20,00€/m3

15,00€/m3
30,00€/m3

dozber
(po ťažbe,čistenie lesa)

.

2,00€/m3
3,00€/m3

Žiadne drevo sa nebude vydávať (ani podielnikom) bez prítomnosti určeného člena výboru PS.
Členovia výboru sa dohodli na zákaze individuálnej ťažby a zákaze vývozu dreva bez prítomnosti
člena výboru. Každá ťažba bude predtým riadne vyznačená lesným hospodárom a členom výboru.
Hlasovanie:
Za ................................................ 100 % (5 hlasov)
Proti ............................................ 0 hlas
Zdržal sa hlasovania ................... 0 hlas

K bodu 4
Predsedajúci navrhol systém odmeňovania členov výboru za vykonávanú činnosť v PS.
P.Vahalec navrhol, že náklady spojené s vybavovaním agendy PS nech sa deje formou CP
a ostatných platných predpisov SR. Odmena predsedovi a členom výboru môže byť podľa finančného
stavu PS.
Predsedajúci navrhol odmenu za prácu v teréne pre člena výboru = 3,00€/hod.
Odmena za daňové priznanie 2014 p. Redajovej až po kontrole správnosti.
Hlasovanie nebolo.
K bodu 5
Po ukončení výrubu sa vykoná obhliadka lesa a posudí sa ďalší stav a následná činnosť.
P.Roháček na základe preskúmania návrhu zmluvy s W.H.C.sevis konštatoval, že dozber po ťažbe
vykoná firma vykonávajúca ťažbu, čo potvrdila aj p.Čorbová, lebo konárina sa spracuje na štiepku.
P.Vahalec informoval o preskúmaní uznesenia o trestnom konaní po krádeži dreva.
K bodu 6
Predsedajúci výboru na záver konštatoval, že body programu boli vyčerpané, výbor rozhodol o
potrebných skutočnostiach a ukončil zasadnutie .
V Beniakovciach dňa 8.4. 2015

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

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

