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Výpis zo zápisnice z 2. zasadnutia výboru dňa 19. 07. 2016
Zápisnica v úplnom znení je pre členov spoločenstva k nahliadnutiu v kancelárii Urbáru.
Prítomní:
Výbor:
Mgr. M. Uhliarik, A. Bernaťák, F. Bolek, M. Florek, V. Chudiak, M. Jankuliak, Š. Laštík
Dozorná rada: M. Adamiková, Ing. E. Sečová, Ing. M. Kaššay
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Návrhy na program Výboru 19.7.2016
Návrh na termíny konania výborov
OLH - prehľad o výsledkoch lesníckych činností za 1. polrok
Spôsob predaja dreva + situácia na trhu s drevom
Prehľad o ekonomike za 1. polrok
Schválenie prémií za 2. kvartál a návrh prémiových ukazovateľov na 3. kvartál
Konzultácia s právnikom
Rozdelenie kompetencií (gestorstva) - aj predaj budovy, idea budúcej urb. budovy + návrh lokality
Nájom budovy
Rozdelenie odmeny schválenej zhromaždením 24. 4. 2016
Žiadosť o zvýšenie mzdy účtovníčky
Verím Pane - žiada o sponzorstvo

K bodu 1
Výbor schvaľuje (prítomní: 6, ZA: 6) – pravidelné termíny konania výborov, aby si každý člen výboru
s predstihom vedel plánovať čas – termín je možné podľa potreby a po vzájomnej dohode zmeniť.
K bodu 2
- OLH Ing. Huraj predložil vyhodnotenie hospodárenia v lesoch za 1.polrok 2016 – podrobne sa venoval
zalesňovaniu, škôlkovaniu, sanácii haluziny s následným pálením, vyžínaniu kultúr, odkôrňovaniu
klasických lapákov v Pilsku, ťažbe a zásobám dreva na skladoch.
Výbor berie na vedomie prehľad o výsledkoch lesníckych činností za 1. polrok.
K bodu 3
Výbor schvaľuje (prítomní: 6, ZA: 5, Proti: 1 - p. Florek) do konca septembra na návrh oceňovacej komisie
v prípade potreby uplatniť zľavu z predajnej ceny dreva (z cenníka urbáru) a stanovil jej maximálnu výšku
(vzhľadom na situáciu na trhu s drevom – na veľký prebytok kôrovcového kalamitného dreva vo všetkých
okolitých krajinách).
Výbor berie na vedomie že napriek tomu, že schválil postup pri predaji dreva, sa p. Florek pokúsi o predaj
dreva spôsobom, ktorý považuje za lepší (cez konkurzné konanie) a uvíta, ak sa mu podarí zabezpečiť
výhodnejší predaj dreva.
K bodu 4
Výbor berie na vedomie správu o ekonomike k 30.6.2016 s tým, že sa ekonomikou bude zaoberať pravidelne
mesačne.
K bodu 5
Výbor schvaľuje
- Prémie za 2. kvartál pre predsedu a účtovníčku (Prítomní: 7, ZA: 6, PROTI: 1 - p. Florek)
- Príplatok pre OLH za 2. kvartál - najmä za zastupovanie prepusteného lesníka (Prítomní: 7, ZA: 7)
- Prémiové ukazovatele na 3. kvartál pre účtovníčku (Prítomní: 7, ZA: 7)
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Podnety na návrh prémiových ukazovateľov pre predsedu zašlú členovia výboru emailom do utorka
budúceho týždňa, aby mohli byť prerokované na ďalšom výbore.

K bodu 6
Boli prerokované viaceré záležitosti. Výbor bol informovaný o podaní žalobnej výzvy (v súlade s jeho
rozhodnutím) na pani L.B. Podľa dostupných informácií menovaná má veľa dlhov a žiadny majetok a teda
pravdepodobnosť vymoženia 5875,06 Eur je takmer nulová. V najbližších dňoch bude urbáru zo súdu doručená
výzva na zaplatenie súdneho poplatku, ktorý je potrebné súdu uhradiť.
Výbor berie na vedomie uvedené informácie.
K bodu 7
Výbor rozhodol, aby členovia výboru do utorka 26.7.2016 mailom zaslali návrhy bližšej špecifikácie
jednotlivých oblastí gestorstva, ako sú vymedzené v stanovách.
K bodu 8
Predseda tlmočil výboru návrh nájomcu budovy na zmenu nájomnej zmluvy na prenájom budovy.
Výbor rozhodol pozvať nájomcu na ďalší výbor a zaoberať sa jeho požiadavkou.
K bodu 9
Výbor berie na vedomie informáciu predsedu o spôsobe rozdelenia odmeny schválenej zhromaždením za rok
2015.
K bodu 10
Výbor rozhodol prerokovať žiadosť na výbore na budúci týždeň. Do toho času sa členovia výboru zorientujú
v danej problematike.
K bodu 11
Výbor schvaľuje (prítomní: 6, ZA: 6) sponzorský finančný dar pre spoločnosť LUX communication organizátora festivalu „Verím Pane 2016“ v Námestove na zabezpečenie festivalu v sume 200,- Eur.

Zapísala: Kurtulíková
Overovatelia: Laštík .............................................
Výpis vypracoval: M. Uhliarik

Bolek ..............................................

