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Výpis zo zápisnice zo 6. zasadnutia výboru dňa 6. 12. 2017
Zápisnica v úplnom znení je pre členov spoločenstva k nahliadnutiu v kancelárii Urbáru.
Prítomní:
Výbor:
Mgr. M. Uhliarik, F. Bolek, V. Chudiak, M. Jankuliak, Š. Laštík, M. Florek
Dozorná rada: Ing. E. Sečová
Neprítomní z výboru: A. Bernaťák
Program:
1 Voľba overovateľov zápisnice.
2

Schválenie formy zverejňovania kvartálneho prehľadu vykonaných prác a ťažby na stránke
urbáru.

3
4
5
6
7

Stanovenie požiadaviek pre OLH na vyplatenie príplatku za 4. kvartál.
Návrh na schválenie koncoročného príplatku lesníkom.
Prehľad o stave protipožiarneho náradia urbáru a návrh na jeho doplnenie.
Hospodársky výsledok za 10 mesiacov roku 2017.
Stanovenie prémiových ukazovateľov účtovníčke a predsedovi na 4. kvartál (z 24.10., bod 4).

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

K bodu 2
Schválenie formy zverejňovania kvartálneho prehľadu vykonaných prác a ťažby na stránke urbáru.
Výbor schválil (Prítomní: 6, ZA: 6) zverejňovanie kvartálneho prehľadu vykonaných prác a ťažby urbáru na
jeho internetovej stránke sumárne vo forme, v akej bol predložený prehľad za 3. kvartál 2017.

K bodu 3
Stanovenie požiadaviek pre OLH na vyplatenie príplatku za 4. kvartál.
Výbor schválil (Prítomní: 6, ZA: 6) nasledovné požiadavky, ktorých splnenie bude podmienkou vyplatenia
príplatku OLH za 4. kvartál 2017.

K bodu 4
Návrh na schválenie koncoročného príplatku lesníkom.
Výbor schvaľuje: (Prítomní: 6, ZA: 6) vyplatenie navyše jednomesačnej zmluvnej odmeny obom lesníkom za
zodpovedný a aktívny prístup k práci i za dosiahnuté výsledky za rok 2017 (zlepšený stav lesov).

K bodu 5
Prehľad o stave protipožiarneho náradia urbáru a návrh na jeho doplnenie.
Výbor schválil (Prítomní: 6, ZA: 6) doplniť protipožiarne náradie v súlade s „dokumentáciou ochrany pred
požiarmi“.

K bodu 6
Hospodársky výsledok za 10 mesiacov roku 2017.
Výbor berie na vedomie informáciu o priebežnom hospodárskom výsledku za 10 mesiacov roku 2017.
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K bodu 7
Stanovenie prémiových ukazovateľov účtovníčke a predsedovi na 4. kvartál (z 24.10., bod 4).
Výbor schvaľuje: (Prítomní: 5, ZA: 4, Zdržal sa: 1 – p. Florek) na 4. kvartál roku 2017 prémiové ukazovatele
pre účtovníčku.
Výbor schvaľuje: (Prítomní: 5, ZA: 4, Zdržal sa: 1 – p. Florek) na 4. kvartál roku 2017 prémiové ukazovatele
pre predsedu.

Zapísala:

Ing. Anna Kurtulíková

Overovatelia: Chudiak ................................

Výpis vypracoval: M. Jankuliak

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

