ZÁPISNICA
zo zasadnutia výboru PS Guľves Beniakovce

Pozemkové spoločenstvo GUĽVES Beniakovce
IČO: 30 688 931
so sídlom SR, 044 42 Beniakovce 44

konaného dňa 15. 4. 2015 o 17:00 hod. v sídle spoločenstva
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program zhromaždenia výboru PS:
1.

Otvorenie rokovania PS

2.

Jednanie o nájomnej zmluve s poľovným združením

3.

Poverenie Ing. Rabatina na zastupovanie PS

4.

Rôzne

5.

Záver

K bodu 1
Rokovanie PS otvoril a prítomných privítal predseda spoločnosti p. Ing. Milan Rabatin, ktorý
skonštatoval uznášaniaschopnosť výboru PS.
K bodu 2
Hlavným programom rokovania výboru bolo jednanie o nájme a výške nájomného poľovnému
združeniu. Predsedajúci výboru informoval prítomných o zákone o poľovníctve a o zákonnej výške
nájmu, ktorá činí v našom regione(srnčia zver – les a polia) výšku 0,89€. Následne sa viedla rozsiahla
diskusia k danej problematike. Ing. Rabatin navrhol výšku nájmu na 1,00€/ha, p.Vahalec navrhol sumu
0,9€ + výšku dane za pozemky.Návrh p. Vahalca nebol prijatý a hlasovalo sa o návrhu Ing. Rabatina.
Hlasovanie:
Za ................................................ 60 % (3 hlasy)
Proti ............................................ 2 hlasy
Zdržal sa hlasovania ................... 0 hlas

K bodu 3
Predsedajúci následne sa navrhol na zastupovanie PZ Guľves pri jednaní o nájomnej zmluve
s poľovným združením, p.Vahalec položil otázku, či to nie je konflikt záujmov, keďže je Ing. Rabatin
predsedom PZ Lovena.
Prítomní navrhli Ing. Rabatina na zastupovanie PZ Guľves pri jednaní o nájomnej zmluve s poľovným
združením o čom sa následne hlasovalo.

Hlasovanie:

- 2-

Za ................................................ 60 % (3 hlasy)
Proti ............................................ 2 hlasy
Zdržal sa hlasovania ................... 0 hlas

K bodu 4
Bol predložený návrh p. Vahalcom o možnom prenájme pozemkov PS Guľves. Viacerí členovia
výboru navrhli zistiť podrobnosti prenájmu a až po ukončení hospodárenia v tomto kalendárnom roku
sa prejedná tento návrh .
Predsedajúci informoval o chybnom vypracovaní daňového priznania 2014 p.Redajovou a dal
poverenie Ing.Paľovej k vypracovaniu opravného daňového priznania.
K bodu 5
Predsedajúci výboru na záver konštatoval, že body programu boli vyčerpané, výbor rozhodol o
potrebných skutočnostiach a ukončil zasadnutie .
V Beniakovciach dňa 15.4. 2015

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

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

