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Zápisnica

zo zasadania výboru LS PS Vyšná Slaná, konaného dňa 19.3.20 14
v zasadačke LS PS

P r o g r a m : 1/ Otvorenie — voľba overovateľa zápisnice.
2.! Privítanie členov výboru a hostí.
3.! Kontrola uznesenia z posledného zasadania.
4.! Príprava VZ

5. Návrh na uznesenie ‚ záver
1. Pán Vilim, predseda LS PS otvoru zasadanie, ktoré sa koná na základe

plánu práce na rok 2014. Za overovatel‘a zápisnice navrhol p.Ondreja
Hrica. Zároveň ospravedlnil p. Milana Kaspera pre účasť na pohrebe.

2. Predseda privítal členov výboru a p.ing. Jarmilu Breznenovú a vysvetlil
dóvod jej pozvania a účasti.

3. Predseda previedol kontrolu uznesenia z posledného zasadania a prí
tomní konštatovali, že toto bob splnené.

4. Príprava VZ,

K tomuto bodu vystúpil predseda p.Vilim a navrhol, že toto by sa malo po
dohode s PD uskutočnit‘ 12.4. 2014 t.j. v sobotu s programom, ktorý bol

uvedený na pozvánke. Prítomní členovia výboru súhlasili a žiadali
v mesačnom predstihu dat‘ pozvánku na našej Internetovej stránke. Zároveň

je urýchlene treba zabezpečit‘ pozvánky pre domácich a vonkajších vlastní-

kov podielnikov tak, aby domácim boli doručené pozvánky v týždennom

predstihu a taktiež túto pozvánku poslat‘ všetkým vonkajším včas. Prítoniní

prijali toto uznesenie.

Uzn. č. 1 /Výbor súhlasil s navrhovaným termínom a zároveň žiada predsedu

03/2014 - uverej nit‘ pozvánku v denníku Korzár
-Doručit‘ všetkým domácim podielnikom týždeň pred konaním VZ

a taktiež poslat‘ pozvánku všetkým vonkajším podielnikom, podl‘a

zoznamu uverejneného v PC. Do pozvánok dat‘ počet hlasov podľa

členských podielov.

Zod. Ján Vilim, predseda Termín: do 12.4.20 14

Uzn.č.2/3/2014: Výbor súhlasí s vyplatením pri prezentácií členov dat‘ po

5 eur na prítonmého člena. Predseda má zabezpečif miestnost‘ v KD a k tornu:

- požiadat‘ OU v našej obci O pripravenú miestnost‘ na akciu k čomu musí

sa zabezpečit‘ papierové obrusy v dlžke 10 m (1.2 cm š/ - 3 ks, zakúpit‘ plynovú

bombu na vyhrievanie miestnosti počas noci, ozvučenie mikrofónmi.
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- zakúpit‘ menšie pohostenie a občerstvenie pre cca 150-20 l‘udí, tácky,

200 ks papierový pohárov na káva, 200 ks papierových pohárov lyžičiek a aj

obslúh, pričom občerstvenie dat‘ zásadne len po skončení VZ

Výbor súhlasí s návrhom stretnút‘ sa prípravnému výboru ešte pred konaním

VZ, kde doriešit‘ obsah správ a stretnút‘ sa prípravnému výboru s čím prítomrií

členovia výboru súhlasili.

Zodp. p. Ján Vilim ‚ predseda T e r m n í n : do 12.4.20 14

- predseda LS PS oboznámil prítomných s tým, že navrhuje, aby pani

ing. Jarmila Breznenová za LS- PS vypracoval Zmluvu o pozemkovom

spoiočenstve podl‘a zák. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách,

taktiež v zmysle zákona aj dopinky nových stanov a tieto nechat‘ scvhálit‘

dňa 12.4.20 14 s čím aj súhiasila.

Uzn. 3/3/2014 Výbor súhlasí s tým, aby pani pripravila návrh novej

Zmluvy o pozemkovom spoločenstve a aj dopinky Stanov, ktoré pred

ložit‘ na schválenie VZ.
Zodp. predseda LS PS T e r mn í : do 12.4.2014

- pán Michal Teraj, OLH, hovoru o s probiémoch so zabezpečením

tvrdého bukového palivového dreva pre domácich podielnikov a tak

navrhol riešenie, aby výrub tvrdého bukového palivového dreva

prevádzala skupina pod vedením Karola Malika a výsadbu nových

stromčekov prevádzala skupina Milana Revúckeho.

Uznesenie 4/4/2014 — Výbor súhlasí, aby výrobu ‚ štiepanie a dovoz do

dvora zabezpečila skupina Karola Malika a výsadzbu nových stromčekov

prevádzal partia Milana Revúckeho. Zároveň súhlasí s uzavretím písomných

zmluvu na uvedené práce do konca roka 2014.

Zodp. p.Ján Vilim, predseda LS Termín: do 25 .2.2014

Zapásal : Ján V i 1 i m
D.a.h.

Zápi snicu overil


