
Zápisnica
z výborovej schódze Lesnej spöločnosti PS Vyšná Slaná, ktorá sa konala dňa

16.8.2013 so začiatkom o 16.oo hod. v zasadačke lesnej spoločnosti.

Prítonmí : Podl‘a prezenčnej listiny.

P r o g r a m : 1. Otvorenie, určenie overovateľa zápisnice.
2. Kontrola uznesenia z posledného zasadania výboru.
3. Rózne
4. Záver

K bodu Č. 1 : - predseda výboru LS PS Vyšná Slaná p.Vilim privítal prítomných členov
výboru, dozornej rady, hosti a oboznámil ich s programom rokovania, ktorý bol jednomýselne
schválený. Za overovateľa zápisnice menoval p. Milana Kaspera, člena výboru LS. Osprave —

dmu zo zasadania . Neospravedlnený p. Ondrej Benedikty, člen DR.
K bodu č. 2: V rámci kontroly uznesenia bola prečítaná zápisnica zo zasadania výboru
z 11.6.2013. Pripomienky k zápisnici neboli, overovatel‘ zápisnicu podpísal. V d‘alšom
boli prejednané uznesenia z predchádzajúcich rokovaní. Výbor LS ruší nesplnené uznesenie
Č. 3/1/13 ohl‘adom dohody o vykonaní práce na vypracovanie zmlúv pre vonkajších podielní
kov . Uvedenú úlohu vykoná predseda LS p.Vilim.

Kboduč.3: Rózne,.

AI Prejednanie funkcie taj onmíka LS

P. Vilim, predseda LS informoval výbor a DR, že pán Milan Molčan ‚ tajomník LS od
chádza do predČasného dóchodku od 1.7.2013. Z uvedeného mu bola vypovedaná dohoda o
vykonaní práce, pretoženemóže mat‘ žiadny príjem. Funkcia bola odovzdaná písomne za
účasti predsedu SR. Záverom mu poďakoval za vykonanú prácu v prospech LS a vyzval
členov výboru, aby sa vyj adriLi k funkcii taj omníka LS.

p. Molčan — predseda povedal všetko podstatné, že sa vzdáva furikcie taj oniníka LS.

p. Kasper - nemám záujem robit‘ funkciu tajomníka LS, doporučujem, aby tieto úlohy
zabezpečoval predseda LS.

p. Hric - fimkciu nemóžem zastávat‘, pretože mám problémy s prácou v PC.

Uznesenie Č. 1/8/13 : Výbor jednomyseľné schvaľuje, aby povinnosti a prácu súvisiacu
s funkciou taj omníka LS vykonával predseda p. Vilim a so zvýšením platu o plat taj omníka
o 80 eur.
T e r m í n : od. 1.7.2013 Zodpovedný : p.Vilim, predseda LS

BI Prejednani nájonmej zmluvy s p. Vojtechom Eltschlägerom.

V zmysle rokovanía výboru LS z 11.6.2013 bod č.3/E predseda LS predložil výboru nájomnú
Zmluvu o užívaní pozemkov na lyžiarsky terén, v ďašom informoval výbor LS, že nájomca
je v omeškaní s platením nájmu viac než 6 mesiacov. Sťažnosti s užívaním cesty Prielohy
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pretrvávajú.

U z n e s e n i e Č. 2/8/13 : Výborjednomyseľne schvaľuje skončenie nájmu nájonlnej

N:126/03, NZ: 24246/03 s nájomcom Vojtechom Eltschlagerom zdóvodu neplnenia podniie

Nok uvedených v bode 3/ danej zmluvy dňom 1.9.2013.

T e r m í n : ako v texte Zodpovedný: predseda LS

CI Prejednanie žiadosti obecného futbalového klubu.

p. Vilim ‚ predseda LS! oboznámil výbor LS s písomnou žiadosťou OFK Vyšná Slaná

o fnančný príspevok vo výške 40,- eur na tombolu z príležitosti organizovania Memoriálu

E.Vysokého a Mgr. J.Lukáča natunajšom futbalom ihrisku.

U z n e s e n i e Č. 3/8/13 : Výborjednomyseľné schvaľuje zakúpenie vecnej ceny do

tomboly vo výške 40,-eur.

Te r mí n : do 20.8.2013 Zodpovedný: predseda LS

D/ Informácia o stave fnaflčflých účtov LS.

Informáciu predniesol p. Hric, predseda DR. Vznieso! požiadavku na predsedu LS, aby

stanovil termín kontrol kvartálne za účasti .ekonómky v čase od 17,00— 19, oo hod.

Taktiež bola vznesená požiadavka založiť zošit na sponzorské dary, kvóli prehľadnosti.

Kboduč.,: Záver

Záverom predseda LS PS p. Vilim pod‘akoval prítonmým za úČasf a ukončil zasadanie.

Zap.ísal : JánVilim

Vo Vyšnej Slanej dňa 16.8.2013

ľÁV‘
Overovatel‘ zápisnice :Milan KSPER,členvýboruLS

S



Prezenčná listina
zo zasadania výboru LS PS Vyšná Slaná konaného

Členovia výboru:

1.Ján Vilim, predseda

2. Ondrej H r i c, St. člen

2. Milan M o 1 Č a n, taj omník
ľ-

3.Milan Kasper, čleň

.5.MilanRevúcky, člen

Dozorná rada

1. Ondrej H r C, predseda

2. Ján Krupár ‚č1e

3. Ondrej B e n e d i k ty, člen

Hostia: u1Ů2, 6Z...


