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

Výpis zo zápisnice zo 7. zasadnutia výboru dňa 19. 12. 2017
Zápisnica v úplnom znení je pre členov spoločenstva k nahliadnutiu v kancelárii Urbáru.
Prítomní:
Výbor:
Mgr. M. Uhliarik, A. Bernaťák, F. Bolek, V. Chudiak, M. Jankuliak, Š. Laštík,
Dozorná rada: Ing. E. Sečová, Ing. M. Kaššay
Neprítomní z výboru: M. Florek
Program:
1 Voľba overovateľov zápisnice.
Stanovenie ceny a odberného množstva palivového dreva na rok 2018 pre podielnikov
2
v súlade s bodom 14.5 Internej smernice.
3 Informácia o následkoch vetrovej kalamity zo dňa 12. 12. 2017 na pozemkoch urbáru.
4 Informácia o menovaní inventarizačných komisií.
5 Návrh na schválenie sponzorstva.

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

K bodu 2
Stanovenie ceny a odberného množstva palivového dreva na rok 2018 pre podielnikov v súlade s bodom 14.5 Internej
smernice.
Výbor schválil (Prítomní: 6, ZA: 6) na rok 2018 cenu palivového dreva:
- 16,50 € / PRM (zmanipulované),
- 13,50 € / PRM (nezmanipulované)
a odberné množstvo palivového dreva na jedného podielnika 6 prm, prípadne 12 prm.

K bodu 3
Informácia o následkoch vetrovej kalamity z 12. 12. 2017 na pozemkoch urbáru.
Výbor berie na vedomie informácie o škodách spôsobených vetrovou kalamitou dňa 12. 12. 2017 v objeme 1000 m3,
čo si zo strany urbáru nevyžaduje prijatie žiadnych mimoriadnych opatrení.

K bodu 4
Informácia o menovaní inventarizačných komisií.
Výbor berie na vedomie informácie o menovaní dvoch inventarizačných komisií na vykonanie ročnej inventarizácie
majetku i o termínoch, ku ktorým majú byť jednotlivé inventúry ukončené.

K bodu 5
Návrh na schválenie sponzorstva.
Výbor schválil (Prítomní: 6, ZA: 6) dva sponzorské dary po 3 prm palivového dreva pre už tradične sponzorované
plesy a to pre Te Deum bál (ples farnosti Námestovo) a poľovnícky ples v Oravskom Veselom.

Zapísala:

Ing. Anna Kurtulíková

Overovatelia: Laštík ...............................
Výpis vypracoval: M. Jankuliak

Bernaťák ................................

