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. 6. 2015 o 18:00 hod. v sídle spoločenstva
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program zhromaždenia výboru PS:
1.

Otvorenie rokovania PS

2.

Zhodnotenie doterajšej činnosti

3.

Dodatok k zmluve

4.

Systém fungovania

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:
- po vyťažení brezovej a osikovej vlákniny následne bola predaná a vyvezená zo skladu 13.5.2015,
5.6.2015 a 18.6.2015 (viď vážne lístky a faktúry),
- 03.06.2015 bolo vyznačenie dubov po vývrate a suchárov k výrubu – lesný hospodár a p.Vahalec
(3hod),
- vykonanie ťažby duba 8.-13.6.2015 ,
- predanie dubovej guľatiny podľa dodatku k zmluve s W.H.C. servis (viď faktúra) – Ing. Rabatin ,
- p. Vahalec namietal, že guľatina sa predala bez odsúhlasenia dodatku k zmluve s W.H.C. servis
výborom PS, pritom boli aj iní zaujemci o guľatinu,
- predsedajúci konštatoval, že nastal komunikačné nedorozumenie medzi ním a podpredsedom PS,
- členovia výboru sa dohodli, že sa navzájom budú informovať o spoločnej činnosti,
- p.Vahalec a p. Roháček zdôraznili nutnú transparentnosť pri predaji dreva ,
- vykonala sa kontrola úhrady za predané drevo s tým, že sa porovnali faktúry s vážnym lístkom
a výpisom na účte.

3

Chybajúce platby za metrovicu cca 4m , ktorá ostala z hrašovskej krádeže vyvezenú 23.5.2015
p.Uličným prevedie na účet Ing. Rabatin a za dubovú metrovicu vyvezenú zo skladu 13.6.2015 a
brezovú metrovicu vyvezenú zo skladu 15.6.2015 uhradí Ing. Čontofalský na účet PS.
- prečítanie zápisnice z 8.4.2015 - Ing. Rabatin ,
- Predsedajúci navrhol vykonať opravné daňové priznanie za rok 2014, Ing. Paľovej Erike .
K bodu 3
Bol predložený návrh dodatku 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.
Hlasovanie:
Za ................................................ 75 % (3 hlasy)
Proti ............................................ 0 hlas
Zdržal sa hlasovania ................... 1 hlas

K bodu 4
Po ukončení ťažby sa zhodnotí dubová konárina do vlákniny (10cm+) a zbytok sa využije na štiepku.
Nájom (10m3) vlastníkom pozemkov za vytvorenie a prevádzku skladu dreva sa uhradí z vyťaženej
vlákniny .
Žiadne drevo sa už z lesa v roku 2015 nebude vydávať (ani podielnikom) .
Členovia výboru sa dohodli na zákaze individuálnej ťažby a zákaze vývozu dreva a zákaze vydávania
povoleniek až do odvolania (čo je zmena bodu 3 zápisnice výboru PS zo dňa 8.4. 2015) .
Hlasovanie:
Za ................................................ 100 % (4 hlasy)
Proti ............................................ 0 hlas
Zdržal sa hlasovania ................... 0 hlas
K bodu 5
Ing. Čontofalský informoval prečo unáhlil predaj dubovej guľatiny bez rozhodnutia výboru PS.
K bodu 6
Predsedajúci výboru na záver konštatoval, že body programu boli vyčerpané, výbor rozhodol o
potrebných skutočnostiach a ukončil zasadnutie .
V Beniakovciach dňa 22. 6. 2015

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

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

