
Zápisnica
zo zasadania výboru Lesnej spoločnosti, pozmkové spol. konaná dňa
12.12.2014, vzasadačkeLS.

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

PROGRAM : 1/ Otvorenie
2/ Vol‘ba overovateľa zápisnice
3. Kontrola uznesenia z posledného zasadania 16.X.2014
4. Rozhodnutie obecného úradu o platení dane

nehriutel‘nosti.
5. Diskusia
6. Návrh na uznesenie a Záver

1/ Predseda LS PS p. Ján Vilím privítal prítomných členov výboru a DR
a nechal hlasovaf o programe zasadania výboru. Program bol schválený.

2/ Za overovatel‘a zápisnice bol schválený pán Milan Kasper.

3. Predseda LS PS p. Vilim previedol kontrolu uznesenia zo 16.x.2014 a
prítomní konštatovali, že všetky uznesenia boli splnené.

4. K bodu Č. predseda LS PS p. Vilim informoval prítomných o uznesení
Obecného úradu a jeho zastupitel‘stvá o zvýšení dane z 4 702. 50 na 4951,80,
rozdiel 1237,50. Zároveň zastupitel‘stvo schválilo rozhodnutie tento rozdiel
doplatit‘ za roky 2011,2012,2013,2014 spolu sumu 4965,80, ktorú budeme
platit‘ už od začiatku roka 2015.

Predseda LS PS p. Vilim navrhol toto preveriť s právnikom, či toto uznese
nie je právoplatne a nie je v rozpore s zákonom a s predpismi Správcu dane
z 1mute1‘ného a nehnuteľného majetku.

Hlasovanie členov výboru bob v pomere 2 : 2 ajeden člen výboru sa zdržal
hlasovania, tak nebolo prijaté v tejto veci žiadne uznesenie. Za boli : pp.Vilim,
Hric, st. a zdržal sa p. Milan Kasper. Takže uznesenie sa ruší a daň
Budeme musieť OU v obci zaplatit‘.

5. V diskusii vystúpili pp. O.Hric, st. Č. 161, Ondrej Hric ml. Č. 220 ‚ ktorý in —

formoval prítomriých o hospodrení LS PS za 4. štvrtok 2014. K čomu neboli
žiadne prípomienky.

6/ V závere pod‘akoval predseda LS PS p. Vilim za účast‘ členov výboru a DR
na zasadaní a toto ukončil..
Zápisnica napísaná dňa 12.12.2014.
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Členovia výboru:

1. Ján V i 1 i rn, predseda •.•.J.
V

\ -

2. Ondrej H r 1 C, st. člen
/1 ‚

2.MilanMolčan, člen

3. Milan Kasper, člen ...4;...Q

Dozorná rada :
ĺ7

1. Ondrej H r C, predseda

2. Ján Krupár ‚člen

3. Ondrej Benedikty, člen .

ROSTlA:


