
Zápisnica

z výborovej schódze Lesnej spoločnosti PS Vyšná Slaná ‚ ktorá sa konala dňa 29.1.2015, so
začiatkom o 9,00 hod. v zasadačke lesnej spoločnosti.

Prítomní — podľa prezenčnej listiny.

Výborová schódza bola zvolaná z dóvodu práceneschopnosti predsedu LS p.Vilima.

Vedeným schádze a zapisovateľom bol výborom LS poverený p.Molčan člen výboru.

Program: 1. Otvoren le, u rčenie za pisovate ľa.

2. Podpisové právo.

3. Predaj dreva pre odberateľov na rok 2015

4. Schválenie clen dreva pre podieľníkov na rok 2015.

5. Schválenie zmluvy pre pracovné skupiny v ťažbe dreva na rok 2015.

6. Schválenie zmluvy pre OLH a lesníka.

7. Prejednanie daňového priznania pre obec Vyšná Slaná.

8. Prejednanie ťažby dreva na pastve v roku 2015.

9. Prejednanie nových zmluv pre podiel‘níkov LS.

10. Rózne.

11. Záver.

K bodu č. 1: - Člen výboru LS PS Vyšná Slaná p. Molčan privítal prítomných členov výboru, dozornej
rady, hosti a oboznámil ich s programom rokovania, ktorý bol jednomyselne schválený. Za
overovateľa zápisnice menoval p.Milana Kaspera člena výboru LS. Ospravedlnil zo zasadania
predsedu LS p.Vilima, ktorý je toho času v nemocničnom ošetrení.

K bodu č.2: Podpisové právo ma v súčastnosti predseda LS a p.Hric člen výboru. Z dóvodu
nepredvídaných situáciu ako je aj ta dnešna výbor LS jednomyseľne schvaľuje aby podpisové právo
na zmluvy a faktúry mal aj predseda DR p.Hric.

K bodu č.3: Lesopartner, ako dlhoročný odberateľ predložil cenník sortimentov surového dreva
platný od 9.1.2015. Cenník bol spracovaný písomne a prikladá sa k zápisnici. Výbor LS s predloženým
návrhom jednomysel‘ne súhlasí a schvaľuje uzavretie zmluvy s firmou Lesopartner. Predaj dreva
bude uskutočnení cez faktúru. Pre odberatel‘a p.Breznena bude vydaná jedná fúra dreva a ďalšia až
po vyplatení prvej fúry. U nových odberateľov bude realizovaný predaj dreva len v hotovosti.
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K bodu č.4: Schválenie cien dreva pre podiel‘níkov na rok 2015.

Výbor po prejednaní jednomyseľne schvaľuje ceny dreva pre podieľníkov tak, ako to bob v roku
2014.

K bodu č.5: Schválenie zmluvy pre pracovné skupiny v ťažbe dreva na rok 2015.

Výbor po prejednaní jednomyseľne schvaľuje uzavrtetie zmluv s pracovnými skupinami v ťažbe dreva
a to Antal Marek Vyšná Slaná č.21 a REZOLES, s.r.o., Zimná 249 Dobšiná na rok 2015. Cena za jednu
normohodinu dosiahnutú v ťažbe, zbližovaní a manipulácií dreva zostáva ako v roku 2014.

I< bodu č.6: Schválenie zmluvy pre OLH a lesníka.

Funkciu OLH a lesníka doposial vykonával p. Teraj Michal. Výbor LS po prejedaníjednomyseľne
schvaľuje uzavretie zmluvy na funkciu OLH a lesníka s p. Michabom Terajom na rok 2015. Zmluvne
podmienky ostavaju ako v roku 2014.

Uznesenie č.1/1/15: Výbor schvaľuje pre lesníka odmenu — iednu fúru palivového dreva za cenu
ktorá je stanovená pre podiel‘níkov LS.

Termín: rok 2015 Zodpovedný: predseda LS

K bodu č.7: Prejednanie daňového priznania pre obec Vyšná Slaná.

Predseda DR p.Hric informoval výbor o podaní daňového priznania za rok 2015 pre Obec Vyšná
Slaná. Daňové priznanie bob podané včas a taktiež bol doplatený rozdiel za 4 roky dozadu, ktorý
vznikol nesprávnou výmerou. Výbor LS vyjadril nespokojnosť, že nebol prizvaný na riešenie
nezrovnalosti pri doplatení daňového rozdielu.

K bodu č.8: Prejednanie ťažby dreva na pastve v roku 2015.

Výbor LS poveruje lesníka LS p.Teraja spracovaním návrhu bokalít na ťažbu dreva v pastve a vybaviť

súhlas na povolenie ťažby dreva na pastve v roku 2015.

K bodu č.9: Prejednanie nových zmluv pre podieľníkov LS.

V súlade s platnou legislatívou je potrebné aby nové zmluvy spracované p.Brezňanovou bolí

podpísané min. 2 týždne pred Valným zhromaždením LS. Výchadzajúc z uvedeného výbor LS sa
rozhodol zvolať d‘alšie zasadanie výboru LS k uvedenej problematike dňal3.2.2015 So začiatkom

o 16,00 hod. na ktoré je potrebné prizvať p.Brezňanovu. Na uvedenom zasadaní sa započne

s prípravou Valného zhromaždenie LS, ktoré výbor schválil zvolať na 14.3.2015.

K bodu č.10: R 8 z n e:

A/ Prejednanie zastupovania predsedu LS.

Z důvodu dlhodobej práceneschopnosti predsedu LS, ktorý nikoho nepoveril zastupovaním, výbor LS

jednomyseľne poveruje p. Molčana člena výboru zastupovaním predsedu LS počas PNS.
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BJ Prejednanie funkcie tajomníka.

Výbor LS po dákladnom zvážení súčasného stavu ruší svoje uznesenie č.1/8/13 ku dňu 1.2.2015,
ktorým bob schválené, že funkciu tajomníka bude vykonávať predseda LS p.Vilim v četne finančnej
odmeny.

C/Prejedanie mzdových záležitosti.

Výbor LS jednomyseľne schvaľuje, aby mesačná výplatná listina bola podpísaná okrem predsedu LS aj
členom výboru LS a predsedom DR pred vyplátením.

K bodu č. 11:Z á ve r:

Záverom p. Molčan člen výboru poďakoval prítomným za účasť, aktivitu a ukončil zasadanie.

Zapísal: Milan Molčan, člen výboru LS

Vo Vyšnej Slanej dňa : 29.1.2015

Overovatel zapisnice. Milan Kasper clen vyboru LS t..“



Prezenčná listina
zo zasadania výboru LS PS Vyšná Slaná konaného dňa.

Členovia výboru:

1. Ján Viii rn, predseda

2. Ondrej H r C, st. člen

2. Milan M o 1 c a n, clen

3.Milan Kasper, člen

Dozorná rada

1. Ondrej H r i c, predseda

2.JánKrupár,člen

3. Ondrej Benedik, člen

HOSTIA:



Lesopartner spol. s r.o. ‚ Akademika Hronca 3 ‚ 048 01 Rožňava

Cenník sortimentov surového dreva
platnýod 09.01. 2015

cena na OM za m3 bez DPH, bez triedenia, odvozu a nakladania

JEDL‘A
SORTIMENT Stredový Min. priemer Cena za m3 Kvalita

priemer V cm na čape v cm

Guľatina A,B 25 + 20 + 61,- € čerstvé drevo

hrče. min. tvrdá hnilobaGul‘atina C 25 + 20 + 44,€ - čerstvé, nepopraskané
a nezavřtané sucháre

tvrdá hniloba, trhliny doVláknina - 21 + 20 + 39,€ W čela, primerané
výber poškodenie hmyzom

‘ čerstvé drevo, dÍžkyAgregát 15 + 12 + 45,€ 3,l0a 4,lOm,alebo
celé dÍžky

sopartner

ičO : 36179 582 Tel.: +421 58 ‘734 5129
spol. s r.o. DIC : 2020036777 Fax: +421 58 734 5129

IC DPH: SK 2020036777 Mobil:+421 905 515 234
mail: lesopartner@mail.t-com.sk +421 955 481 450

lesopartner@lesopartner.sk www.Iesopartner.sk
Spoločnost‘ je zaregistrovaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I ‚ oddelenie s.r.o. ‚ vložka 9918/V
V Rožňave 09. 01. 2015

SMREK
SORTIMENT Stredový Min. priemer Cena za m3 Kvalita

priemer v cm na čape v cm

Gul‘atina A,B 25 + 20 + 67,- € čerstvé drevo

hrče, min. tvrdá hniloba(iuľatina C 25 + 20 +
. 51,-E -Čerstvé, nepopraskané

a nezavřtané sucháre

tvrdá hniloba, trhliny doVláknina - 21 + 20 + 41,-E 1/3 čela, primerané
výber poškodenie hmyzom

čerstvě drevo. dížkyAgregát 15 + 12 + 49,-E 3,lOa 4.10 m,alebo
celé dížky



BUK

SORTIMENT Stredový Min. priemer Cena za m3 Kva1ia

priemer v cm na čape v cm

Guľatina A,B 37 + 35 + 51 ‚€ čerstvé drevo, hrče
minim., dÍžky 6— 13 m

hrúbka neobmedzená,

Gul‘atina C 20 + 37,-€ dížky 4

Listnatá vláknina tvrdá

SORTIMENT Stredový Min. priemer Cena za m3 Kvalita

priemer v cm na čape v cm

Vláknina 10 + 8+ 32,-€
mimo bútl‘avín,
rozpadavej hniloby
a veľmi poštiepariých
driev

Listnatá vláknina breza

SORTIMENT Stredový Min. priemer Cena za m3 Kvalita

priemer v cm na čape v cm

Vláknina 10 + 8+ 26,€
mimo bútFavín,
rozpadavej hniloby
a vel‘mi poštiepaných

. driev

Listnatá vláknina mäkká

SORTIMENT Stredový Min. priemer Cena za m3 Kvalita

priemer v cm na čape v cm

Vláknina 10 + 8+ 1 8,-€ mimo bútl‘avin,
rozpadavej hniloby
a vel‘mi poštiepaných
driev

Odberatel‘ si vyhradzuje právo na úpravu cien, podl‘a aktuálneho vývoja na trhu

s drevnou hmotou.

Ing. Ján Mrenica

konatel‘ spoločnosti
LOPA g.ro.

048 0. ;4c*ňava
3

TWH SO2O 36717

Peter Korpa

konatel‘ spoločnosti
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SMREKOVECÍDOUGLASKA
SORTIMENT Stredový Min. priemer Cena za m3 Kvalita

priemer v cm na čape v cm

čerstvé drevo, 4,10 rn,Guľatina A,B 25 + 20+ 59,€ a násobky, alebo celé
dÍžky

hrče, min. tvrdá hnilobaGul‘atina C 25 + 20 + 45,-E -čerstvé

tvrdá hniloba, trhliny doVláknina - 21 + 20 +
346 1/3 čela, primeraié

výber poškodenie hmyzom,
zamodranie

BOROVICA
SORTIMENT Stredový Min. priemer Cena za m3 Kvalita

priemer v cm na čape v cm

čerstvé drevo, 4,10 rn,Guľatina A,B 25 + 20+ 49,-€ a násobky, alebo celé
dÍžky

tvrdá hniloba, trhliny doVláknina - 21 + 20 + 34,E 1/3 čela, primeraié
výber poškodenie hmyzom,

zamodranie

Ihličnatá vláknina SMREK/JEDĽA
SORTIMENT Stredový Min. priemer Cena za m3 Kvalita

priemer v cm na čape v cm

Vláknina 10 + 8+ 21,-E mimo bútľavín,
rozpadavej hniloby
a vel‘mi poštiepaných
driev

Ihličnatá vláknina SMREKOVECIDOUGLASKAJBOROVICA
SORTIMENT Stredový Min. priemer Cena za m3 Kvalita

priemer v cm na čape v cm

Vláknina 10 + 8+ 19,-E mimo bútl‘avin.
rozpadavej hniloby
a vl‘rni poštiepaných
driev
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Návrh cien dreva na rok 2013

Soitiment dreva
Ihličnaté + listnaté mäkké palivo
Ihličnaté + listnaté mäkké palivo (4-6 m)
Listnaté palivo tvrdé
Listnaté palivo tvrdé (4-6m)
Samovýroba — lesné porasty
Samovýroba — pastva (1 fúra)

Měriiá jednotka
I prm
I plm
I prm
I plm
1 prm

10 prm

Na podiely €

5,00 €
1,00 €
8,00€
2,00 €
2,00 €

15,00 €

Mimo podielov €

15,00 €
18,00 €
22,00 €
28,00 €

4,00€
15,00 €

Predaj ihliěnatej u1‘atiny pre
o(Iberatel‘ov z odvozného miesta

Poznámka
Ihličnaté + listnaté rnäkké palivo (4-6m)
Ihličnaté palivo
List natě palivo tvrdé
Lis(nat palivo tvrdé (4-6rn)
Sarnovýroba — lesné porasty
Sarnovýroba - pastva (lfúra)

na 1 ha podielu v akcii 1 plm
na 1 ha podielov 3 prm
na 1 ha podielov 2 prrn
na I ha podielu v akcii I plm
na I ha podielu v akcii 2 prm (max. výroba 20 prm)
max. výroba 2 fůry

- na podjely je možné vybrat‘ v danom roku len ihličnaté alebo listnaté palivo (nic obe možnosti)
- na predaj ihličnatej gul‘atiny z odvozného miesta na stavebné účely so zľavou 50 % z ceny
guľatiny majú možnost‘ podielnici nakúpit‘ 1 x za 5 rokov v množstve 2 plm na I ha po
pilcžení dok]adov príslušného stavebného úradu

________—______________

-• samovýroba v lesných porastoch max. 20 prm
- samovýroba na pastve max. 2 fúry — 20 prm

A,B gul‘atina 1 plm 72,00 €
C gul‘atina 1 plm 58,00 €
Agregát 1 plm 59,00 €
Vláknina - výber 1 plm 44,00 €
Palivo 1 plm 3 0,00 €


