Zápisnica
z výborovej schödze Lesnej spoločnosti PS Vyšná Slaná, ktorá sa konala dňa 27.3.2013,
so začiatkom o 15,00 hod. v zasadačke lesnej spoločnosti.
Prítomní

podľa prezenčnej listiny.

—

Program: 1. Otvorenie, určenie overovateľa zápisnice.
2. Kontrola uznesenia zo zasadania výboru.
3.Prejednanie návrhu Stanov LS PS.
4. Prejednanie návrhu Poriadku odmeňovania v LS PS.
5. Priprava Valného zhromaždenia LS PS.
6. Prejednanie návrhu cien dreva na rok 2013.
7. Správa o činnosti DR LS.
8. R 6 z n e.
9. Z á v e r.

K bodu č. 1: predseda výboru LS PS Vyšná Slaná p. Vilim privítal prítomných členov výboru,
dozornej rady a hostí, oboznámil kh s programom rokovania, ktorý bol jednomyselne
schválený. Za overovatel‘a zápisnice menoval p. Milana Revúckeho člena výboru LS.
-

K bodu č.2: kontrolu uznesenia zo zasadania výboru vykonal p.Molčan tajomník LS PS.
Konštatoval, že uznesenia z predchádzajúcich zasadaní výboru bolí splnené až na uznesenia
ktoré sú trvalého charakteru, pĺpadne ich termín ešte nevypršal. V d‘alšom informoval
-

prítomných o výsledkoch zasadania komisie z 28.2.2013 ktorá prejednávala návrh Stanov LS
a cien dreva pre odberateľov.
Záverom prečítal zápisnicu zo zasadania výboru z 28.2.2013. Výbor súhlasil s teXtom
a overovateľ zápisnicu podpísal.
K bodu č. 3:
PS.

-

p. Vilim predseda LS informoval prítomných o spracovanom návrhu Stanov LS

Výbor doporučil predsedovi LS Stanovi LS zverejniť na internetovej stránke
k pripomienkovaniu tak, aby sa mohli schváliť najbližším Valným zhromaždením LS.
K bodu č.4: P.Vilim, predseda LS predložil výboru návrh Poriaclku odmeňovania LS PS
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písomne, prikladá sa k zápisnici.
P.MoIčan návrh obsahuje to čo je teraz platné. Nám je potrebné riešiť budúcnosť.
Doporučil prepracovať návrh a prejednať ho na najbližšom zasadaní.
—

P.Hric predseda DR

prečítal iný návrh nemenovanej lesnej spoločnosti.

Výbor LS po prerokovaní daného bodu jednomyselne schválil preložiť tento bod na najbližšie
zasadanie výboru tak, aby to mohlo schváliť nastavajúce VZ LS. Zároveň doporučil členom
výboru pripraviť sa k pripomienkovaniu Poriadku odmeňovania LS.
K bodu č. 5: Príprava Valného zhromaždenia LS PS

Predseda výboru LS PS p.Vilim predložil návrh, aby sa Valné zhromaždenie konalo
27.04.2013 o 9,O0hod, v Kultúrnom dome Vyšná Slaná. Prítomným za účasť na Valnom
zhromaždení doporučil vyplatiť po 5 eur namiesto občerstvenia. Správu a pozvánky
zabezpečí predseda LS.
Uznesenie č.1/3/13: Výbor schval‘uje termín konania Valného zhromaždenia dňa
27.04.2013, účastníkom VZ vyplatiť po 5 eur namiesto občerstvenia. Za účelom
prejednania materiálov predkladaných na VZ a prípravy celkového priebehu VZ zvolať
výbor LS a DR LS na 17.4.2013.
Termín: ako v texte

Zodpovedný: predseda LS

K bodu č.6: Prejednanie návrhu clen dreva na rok 2013.

Návrh predložíl p.Teraj lesník lesnej spoločnosti. Je spracovaný písomne a prikladá
s k zápisnici. Po prejednaní a pripomienkovaní bol návrh jednomyselne schválený.
K bodu č. 7: Správa o činnosti DR LS.

Správu predložil p. Hric predseda DR LS. Poslednou kontrolou boli zistené vyššie sumy za
služobné mobily a preto doporučuje pre d‘alšie obdobie preplatiť lesníkovi a predsedovi LS
preplatiť mobilné telefóny vo výške 15 eur štvrťročne pre každého. Výbor predložený návrh
jednomysel‘ne schválil. V dalšom doporučil šetrenie pri nákupe kancelárskych potrieb. Jedná
sa o faktúru od firmy Dipos vo výške 623 eur. Obec Vyšná Slaná má len polovičné náklady.
Ďalej doporučil, aby cestovné bob účtované v mesiaci, kedy bola cesta vykonaná. Záverom
doporučil, aby všetky sponzorské dary bolí prejednané vo výbore LS. Výbor LS vzal uvedenú
správu na vedomie.
K bodu č.8: R Ö z n e.
A/ Žiadosť lesníka LS na palivové drevo.

Žiadosť predložil p.Teraj lesník LS. Po prejednaní bob prijaté uznesenie.
Uznesenie č.2/3/13: Výbor LS jednomysel‘ne schval‘uje pre lesníka LS na rok 2013 10 prm

2

palivového dreva v cene ako pre podieľníkov.
Termín: do 20.12.2013

Zodpovedný: predseda LS

B/ Žiadosť obce Vyšná Slaná o sponzorstvo pre OFK.
Žiadosť spracovaná písomne, predložil p. Vilim predseda LS. Po prejednaní bob prijaté
uznesenie.
Uznesenie č.3/3/13: Výbor jednomyseľne schvaľuje sponzorstvo vo výške 100 eur pre
obecný futbalový klub Vyšná Slaná.
Termín: do 15.4.2013

Zodpovedný: predseda LS

C/Žiadosť PZ Vyšná Slaná o sponzorstvo.
Žiadosť predložil p. Revúcky člen výboru LS. Požiadal o sponzorstvo
na poľovnícky ples v hodnote 50 eur.

—

vecný dar do tomboly

Uznesenie č.4/3/13: Výbor LS jednomysel‘ne schvaľuje sponzorstvo pre poYovnícke
združenie Vyšná Slaná vecný dar v hodnote 50 eur.
—

Termín: do 5.4.2013

Zodpovedný: predseda LS

0/ Prejedanie dohody a mzdy tajomníka LS.
Predložil p. Molčan tajomník LS. V roku 201.3 nemal doteraz uzavretú dohodu ani vyplatenú
mzdu a funkciu tajomníka vykonával tak ako mu to ukladajú Stanovy LS. Po prerokovaní
bob prijaté uznesenie.
Uznesenie č.5/3/13: Výbor LS jednomysel‘ne schval‘uje uzavretia dohody s p.Molčanom
tajomníkom LS na mesiac apríl až jún 2013 a vyplatenie mzdy so spätnou platnosťou od
1.1.2013.
Termín: ako v texte

Zodpovedný: predseda LS

K bodu č. 9: Z á v e r.
Záverom predseda LS PS p. Vilim pod‘akoval prítomným za účasť, aktivitu a ukončil
zasadanie.
Zapísab: Milj Mobčan,tajomník LS
.

-..-.

Vo Vyšnej Slanej dňa 27.3.2013

člen výboru LS
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