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. 12. 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.

Vyhodnotenie cenovej ponuky

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:
- podľa zápisnice z 19. 11. 2015 boli skontrolované všetky úlohy. Boli uhradené cestovné výlohy Ing.
Rabatinovi, úhrada za kolky a uhradila sa činnosť lesného hospodára za rok 2013. Je nutné zaplatiť daň
z nehnuteľnosti mestu Košice za rok 2015. Na chybajúcu úhradu za vyvezenú metrovicu z lesa 23.5.2015
Ing. Rabatin uviedol, že úhradu zaplatí p.Uličný cez W.H.C. servis .
K bodu 3
- predsedajúcim bol predložený návrh odmeny členov výboru za činnosť v PS.
Predsedovi PS bola navrhnutá odmena 200€/rok v naturaliách – palivové drevo.
O návrhu sa nehlasovalo.
K bodu 4
- p. Vahalec predložil 2 nové cenové ponuky od Ing. Ščešáka a Milana Čengera na ťažbu drevnej hmoty na
pasienkoch. Iné návrhy neboli podané.
Výborom PS bola vyhodnotená cenová ponuka p.Čengera ako najvýhodnejšia pre PS.
Hlasovanie:
Za ................................................ 100 % (5 hlasov)
Proti ............................................ 0 hlas
Zdržal sa hlasovania ................... 0 hlas

Predsedajúci navrhol vyzvať p.Čengera k vytvoreniu návrhu zmluvy do konca roka, keďže termín ukončenia
ťažby vlákniny je do 31.3.2016 podľa platnosti povolenia na výrub.

K bodu 5
- bola zhodnotená minulá ťažba

od W.H.C. servis .

K bodu 6
Predsedajúci výboru na záver konštatoval, že body programu boli vyčerpané, výbor rozhodol o
potrebných skutočnostiach a ukončil zasadnutie .
V Beniakovciach dňa 15. 12. 2015

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

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

