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Urbár Námestovo, pozemkové spoločenstvo
Mlynská 640/47, 029 01 Námestovo
........................................................................................................................................................................................................................................

Výpis zo zápisnice z 3. zasadnutia výboru dňa 20. 09. 2017
Zápisnica v úplnom znení je pre členov spoločenstva k nahliadnutiu v kancelárii Urbáru.
Prítomní:
Výbor:
Mgr. M. Uhliarik, V. Chudiak, A. Bernaťák, M. Jankuliak, Š. Laštík,
Dozorná rada: Ing. E. Sečová
Neprítomní z výboru: F. Bolek, M. Florek
Program:
1
2
3
4
5

Voľba overovateľov zápisnice.
Výsledky hospodárenia za prvých 8 mesiacov roku 2017.
Informácia o situácii na trhu s drevom a schválenie cenovej politiky na ďalšie obdobie.
Informácia o priebehu opravy ciest a skladov.
Žiadosť cirkevnej školy o príspevok.

K bodu 1
Voľba overovateľov zápisnice.
Výbor schválil (Prítomní: 5, ZA: 5) - p. Bernaťáka a p. Chudiaka za overovateľov zápisnice.

K bodu 2
Výsledky hospodárenia za prvých 8 mesiacov roku 2017.
Výbor berie na vedomie (Prítomní: 5, ZA: 5) informácie o výsledkoch hospodárenia a požaduje predkladať
ekonomické výsledky výboru pravidelne mesačne po uzatvorení mesiaca a výbor informovať o pohľadávkach
po termíne splatnosti.

K bodu 3
Informácia o situácii na trhu s drevom a schválenie cenovej politiky na ďalšie obdobie.
Výbor schválil (Prítomní: 5, ZA: 5) do konca roka 2017 uplatňovať na cenu dreva podľa štandardného cenníka
úžitkového dreva z 19. 7. 2016 zľavu maximálne do výšky 20 % (rovnako ako tomu bolo od 19. 7. 2016 - bod
3. zápisnice z výboru).

K bodu 4
Informácia o priebehu opravy ciest a skladov.
Výbor schválil (Prítomní: 5, ZA: 5) upraviť cestu (odvodniť a zrovnať) od Skalky smerom na Podnáčinku,
v záujme sprístupnenia porastu 216 a 217 pre spracovanie kalamity.

K bodu 5
Žiadosť cirkevnej školy o príspevok.
Výbor schválil (Prítomní: 5, ZA: 5) na základe žiadosti zo dňa 31. 7. 2017 vyplatenie príspevku Cirkevnej
základnej škole sv. Gorazda v Námestove (v súlade so Zmluvou o pozemk. spoločenstve čl. VI. ods. 4. písm.
h).

Zapísala:

Ing. Anna Kurtulíková

Overovatelia: Bernaťák ...............................
Výpis vypracoval: M. Jankuliak

Chudiak .....................................

