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Výpis zo zápisnice z 2. zasadnutia výboru dňa 19. 07. 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
Dozorná rada: Ing. E. Sečová, Ing. M. Kaššay
Neprítomní z výboru: M. Florek
Program:
1
2
3
4
5
6
7
8

Voľba overovateľov zápisnice.
Informácia o výsledku kontroly vykonanej Okresným lesným úradom.
Výsledky hospodárenia k 30. 6. 2017.
Návrh na schválenie prémií účtovníčke a predsedovi a príplatku OLH za 2. kvartál 2017.
Návrh na rozdelenie zhromaždením schválenej odmeny členom výboru a DR za rok 2016.
Informácia o priebehu prác na zabezpečenie opravy skladov a ciest.
Prémiové ukazovatele pre účtovníčku, predsedu a OLH na 3. kvartál 2017.
História urbáru na internetovej stránke urbáru.

K bodu 1
Voľba overovateľov zápisnice.
Výbor schválil (Prítomní: 6, ZA: 6) - p. Boleka a p. Laštíka za overovateľov zápisnice.

K bodu 2
Informácia o výsledku kontroly vykonanej Okresným lesným úradom.
Výbor rozhodol uskutočniť za vhodného počasia septembrový výbor v teréne.

K bodu 3
Výsledky hospodárenia k 30. 6. 2017.
Výbor berie na vedomie (Prítomní: 6, ZA: 6) informácie o výsledkoch hospodárenia a dosiahnutom
hospodárskom výsledku.

K bodu 4
Návrh na schválenie prémií účtovníčke a predsedovi a príplatku OLH za 2. kvartál 2017.
Na základe splnenia prémiových ukazovateľov:
A/ výbor schválil (Prítomní: 6, ZA: 6) - prémie pre účtovníčku za 2. kvartál 2017.
B/ výbor schválil (Prítomní: 6, ZA: 5, zdržal sa: 1 - Uhliarik) - prémie pre predsedu za 2. kvartál 2017.
C/ výbor schválil (Prítomní: 6, ZA: 6) – vyplatenie príplatku OLH za 2. kvartál 2017 za práce vykonané nad
rámec zákonných povinností OLH.

K bodu 5
Návrh na rozdelenie zhromaždením schválenej odmeny členom výboru a DR za rok 2016.
Výbor schválil (Prítomní: 6, ZA: 6) predsedom navrhnuté rozdelenie zhromaždením schválenej odmeny
členom výboru a DR za rok 2016.
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K bodu 6
Informácia o priebehu prác na zabezpečenie opravy skladov a ciest.
Výbor berie na vedomie informáciu o priebehu príprav opráv ciest a skladov i o približnej výške
predpokladaných nákladov.

K bodu 7
Prémiové ukazovatele pre účtovníčku, predsedu a OLH na 3. kvartál 2017.
Výbor schválil (Prítomní: 5, ZA: 5) prémiové ukazovatele na 3. kv. pre účtovníčku.
Výbor schválil (Prítomní: 5, ZA: 5) prémiové ukazovatele na 3. kv. pre predsedu.
Výbor schválil (Prítomní: 5, ZA: 5) návrh na ukazovatele, ktorých splnenie bude podmienkou vyplatenia
príplatku za 3. kvartál pre OLH.

K bodu 8
História urbáru na internetovej stránke urbáru.
Výbor schválil (Prítomní: 6, ZA: 6) históriu urbáru na internetovej stránke urbáru a vyplatiť odmenu autorovi.

Zapísala:

Ing. Anna Kurtulíková

Overovatelia: Bolek ....................................

Výpis vypracoval: M. Jankuliak

Laštík .........................................

