ZÁPISNICA
zo zasadnutia výboru PS Guľves Beniakovce

Pozemkové spoločenstvo GUĽVES Beniakovce
IČO: 30 688 931
so sídlom SR, 044 42 Beniakovce 44
konaného dňa 19. 11. 2015 o 17:00 hod. v sídle spoločenstva
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program stretnutia výboru PS:
1.

Otvorenie rokovania PS

2.

Zhodnotenie doterajšej činnosti a kontrola hospodárenia

3.

Odmeňovanie členov výboru PS

4.

Plán ťažby na budúci rok 2016

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:
- predsedajúci Ing.Rabatin vyjadril svoju nespokojnosť s písaním zápisníc, ktoré doteraz robil p.
Vahalec. Na otázku p.Vahalca čo bolo zle, Ing. Rabatin uviedol, že zápisnica z 8.4.2015 bola
predložená neskoro a ešte v jednej zápisnici bola nejaká chyba, na ktorú si predsedajúci nevedel
spomenúť. Po spätnej analýze sme zistili, že zápisnica bola daná neskôr z dôvodu, že zapisovateľ
nemal podklady na spracovanie zápisnice(meno, adresu firmy, ...ktorá mala robiť ťažbu).
- podľa výpisu z účtu PS a zápisnice z 22.6.2015 boli skontrolované všetky chýbajúce úhrady. Boli
uhradené všetky faktúry od W.H.C. servis, nájom od PZ Lovena, bola zaplatená daň z nehnuteľnosti
obci Beniakovce a uhradila sa činnosť lesného hospodára za rok 2014. Na chybajúcu úhradu za
vyvezenú metrovicu z lesa 23.5.2015 Ing. Rabatin uviedol, že bol vyvezený len 1 príves dubového
dreva značne poškodeného hnilobou, ale vec objasní po prešetrení na budúcej schôdzi.
K bodu 3
- predsedajúcim bol predložený návrh odmeny členov výboru za činnosť v PS.
p.Roháček dal podnetný návrh na šetrenie peňazí pre budúce roky hospodárenia PS.
p.Vahalec sa vzdal svojej odmeny za činnosť v PS za tento rok.

Rozhodnutie o odmenách bolo presunuté na nasledujúcu schôdzu výboru PS.
K bodu 4
- Ing. Čontofalský informoval o lesohospodárskom pláne a možnostiach lesohospodárskej činnosti na
budúci rok 2016.
Predsedajúci navrhol dodržať termín ukončenia ťažby vlákniny do 31.3.2016 podľa platnosti
povolenia na výrub. Z toho titulu sa dohodlo na novom výberovom konaní na ťažbu a predaj dreva aj
napriek tomu, že platnosť zmluvy s W.H.C. servis je do 31.3.2016.

Ukončenie termínu predloženia

výberového konania je 15.12.2015.
Hlasovanie:
Za ................................................ 100 % (5 hlasov)
Proti ............................................ 0 hlas
Zdržal sa hlasovania ................... 0 hlas
K bodu 5
- zostatok z minulej ťažby (čerešňa, ktorá mala ísť do štiepky) sa odpredá ako palivové drevo.
- p. Vahalec navrhol na vykonanie prebierky, aby sa vyhlásila brigáda členov PS.
- presedajúci navrhol termín (február 2016) na vykonanie členskej schôdze 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 19. 11. 2015

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

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

