
Zápisnic a

z výborovej schódze Lesnej spoločnosti PS Vyšná Slaná, konanej
dňa 15.10.2014 v zasadačke LS PS o 16,30 hod.

P r í t o m n í : Podl‘a prezenčnej listiny.

P r o g r a m : 1/ Otvorenie, schválenie overovatel‘a zápisnice
2.! Kontrola uznesenia z posledného výboru LS PS
3/ Prejednanie správy k dodatku zmluvy
4/ Ceny dreva a o stave t‘ažby palivového dreva
5/ Prejednanie žiadosti o drevo na opravu kostola ev.a.v

v našej obci.
6/ Ziadost‘ OU o príspevok na dokončenie rekonštrukcie

miestnych komunikácií.
7/ Návrh na schválenie odmien členov výboru, DR a ekon.
8.! Schválenie nájomného pre podielnikov za minulý rok.
9.1 Návrh na uznesenie, záver.

K bodu č. 1. Predseda LS PS p.Ján Vilim otvoru rokovanie výboru, ktorý sa konal podl‘a
plánu práce na rok 2014, schváleného VZ dňa 12.4.2014. Privítal prítomných a oboznámil
ich s programom rokovania výboru, ktorý výbor jednomyseľné schválil. Za overovateľa zá
pisnice bol navrhnutý a schválený pán. Ondrej Hric St. Č. 161.
K bodu č. 2. Predseda p. Ján Vilim previedol kontrolu uznesenia z posledného zasadariia
výboru dňa 15.8.2014. Všetky body uznesenia boli splnené a výbor uznesenie schválil.
K bodu č. 3 . Predseda LS PS informoval prítonmých o správe zo zasadania komisie a to
prepracovania zmluvy o prenájme majetku v katastri Július, ktorej je užívateľom. Výbor k
1.9.2014 vypovedal póvodnú zmluvu a dopracoval k nej dodatok Č. I zmeny údajov vjednot
livých Častiach. Zmluvy o nájme lesnej pódy. Ked‘že p. Vojtech Eltschläger splnil podmienku
a zaplatil faktĎru za prenáj om k 31.12.2013 boli podmienky na vypracovanie dodatku
k nájoninej zmluve 24046/2003.
U zn e s e n i e č.1/10/2014 : Výbor súhlasí so zmenami uvedenými na dodatku
a schval‘uje, aby tento dodatok tvoril súčast‘ nájomnej zmluvy č.N 126/3 a NZ
24046/2003. Týmto sa zmluva predlžila na obdobie 5 rokov do 01.09.2019
s tým, že p.Vojtech Eltschléger, ved. strediska bude platit‘ nájomné ročne k 3 0.3.
po skončení lyžiarskej sezóny.

Zodp. predseda LS PS p. J.Vilim Termín: od 01.09.2014 - 2019
p.Miroslava Fifková, ekon. LS PS

K bodu č. 4. Správa o t‘ažbe palivového dreva a zásobovaní podielnikov palivovým
drevom a predpoklad splnenia plánu t‘ažby do konca roka 2014. Pán Michal Teraj, OLH
informoval výbor o simácií s predajom palivového dreva. Ceny dreva sa v dósledku ka
lamity postupne klesajú. Podl‘a jeho vyjadreniaje reálny predpoklad, že od nového roka
budú ceny rást‘ na póvodnú úroveň, ak sa postupne uvoľní kalamita jeho predajom na trhu.
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prepočíta reálna možnost‘ predaja dreva do konca rok 2014 a situácia s drevom v roku 2015
a to počas prvých troch mesiacov roka. Za prítomnosti komisie zloženej zo zodpovedných
členov : predsedu, člena výboru, DR a ekonómky sa definitívne rozhodnej o výške nájom
něho . Po určení výšky do konca novembra a decembra nájomné domácim a vonkajším
podielnikom vyplatit‘.

U zn e s e n i e Č. 05.10.2014 - Výbor LS PS ukladá redsedovi zvolat‘ na

25.11.2014 za úČelom návrhu definitívnej výšky nájomného pre domácich a

vonkajších podielnikov. Po schválení výšky pristúpit‘ k vyplácaniu nájmu

domácim a vonkajším podielnikom nájomné za lesnú pódu za minulý rok.

Zodp. p. Ján Vilim, predseda Te r m í n y: 1. 25.11.20 14

p. M. Fifiková, ekonómka 2. 31.12.2014

p. K. Slejzáková, pokladnička

K bodu č. 9 : Predseda p. Ján Vilim, pod‘akoval prítomným za účast‘ a rokovanie
ukonči

Zapísal dňa 15.10.2014.



‚ Prezenčná listina ‚

zo zasadarna vyboru LS PS Vysna Slana konaneho dna

Členovia výbóru:

l.Ján Vilim, predseda
Jř

2. Ondrej H r C, st. člen

2.MilanMolčan, člen

3.Milan Kasper, člen

5.MilanRevúcky, člen

Dozorná rada
2IŮ

1. Ondrej H r i c, predseda /
2. Ján Krupár ‚člen

3. Ing. Vladimír L u k á Č, člen

HOSTIA: .á4 ‘7.


