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Výpis zo zápisnice z 5. zasadnutia výboru dňa 24. 10. 2017
Zápisnica v úplnom znení je pre členov spoločenstva k nahliadnutiu v kancelárii Urbáru.
Prítomní:
Výbor:

Mgr. M. Uhliarik, F. Bolek, V. Chudiak, A. Bernaťák, M. Jankuliak, Š. Laštík,
M. Florek
Dozorná rada: Ing. E. Sečová, Ing. M. Kaššay
Program:
1
2
3
4
5
6

Voľba overovateľov zápisnice.
OLH - informácia o priebehu prác v lesoch.
Návrh na schválenie prémií účtovníčke a predsedovi a príplatku lesníkom a OLH za 3. kvartál.
Návrh prémiových ukazovateľov na 4. kvartál 2017.
Protipožiarne opatrenia.
Vízia investovania voľných peňažných prostriedkov urbáru.

K bodu 1
Voľba overovateľov zápisnice.
Výbor schválil (Prítomní: 7, ZA: 7) - p. Floreka a p. Jankuliaka za overovateľov zápisnice.

K bodu 2
OLH – informácia o priebehu prác v lesoch.
Výbor berie na vedomie informáciu o lesopestevných prácach a ťažbe od začiatku roka.
Výbor schválil (Prítomní: 7, ZA: 7) kvartálne zverejňovať na internetovej stránke spoločenstva informácie o
priebehu prác a ťažby formou tabuľky na základe podkladov od OLH.

K bodu 3
Návrh na schválenie prémií účtovníčke, predsedovi a príplatkov OLH a lesníkom za 3. kvartál.
OLH podrobne informoval o splnení jednotlivých ukazovateľov schválených pre OLH na 3. kvartál 2017 (bod
7 zápisnice výboru z 19. 7. 2017).
Výbor schválil (Prítomní: 7, ZA: 7) vyplatenie príplatku OLH za 3. kvartál 2017 na základe splnenia
ukazovateľov schválených výborom 19. 7. 2017 v bode 7.
Výbor schválil (Prítomní: 7, ZA: 7) riešiť príplatok lesníkom za dobre vykonávanú prácu na novembrovom
rokovaní výboru formou sumárnej koncoročnej odmeny.
Výbor schválil (Prítomní: 7, ZA: 6, Zdržal sa: 1 – p. Florek) na základe splnenia schválených prémiových
ukazovateľov (bod 7 zápisnice výboru z 19. 7. 2017) vyplatenie prémií účtovníčke za 3. kvartál 2017.
Výbor schválil (Prítomní: 6, ZA: 4, Zdržal sa: 2 – p. Florek, p. Uhliarik, rokovanie už opustil p. Jankuliak)
na základe splnenia prémiových ukazovateľov (bod 7 zápisnice výboru z 19. 7. 2017) vyplatenie prémií
predsedovi za 3. kvartál 2017.

K bodu 4
Návrh prémiových ukazovateľov na 4. kvartál 2017.
Výbor súhlasí na návrh p. Boleka odložiť tento bod programu na budúce rokovanie výboru.
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K bodu 5
Protipožiarne opatrenia.
Výbor poveril predsedu predložiť na budúci výbor prehľad o množstve a stave náradia, ktoré urbár vlastní a
vypracovať návrh na jeho doplnenie v súlade s dokumentáciou ochrany pred požiarmi bod 4.c).

K bodu 6
Vízia investovania voľných peňažných prostriedkov urbáru.
Výbor ukladá predsedovi začať riešiť právne možnosti nadobúdania urbárskych podielov urbárom.

Zapísala:

Ing. Anna Kurtulíková

Overovatelia: Florek .................................

Výpis vypracoval: M. Jankuliak

Jankuliak ...................................

