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.Plán pré ce
orgán ov LS , PS V;y~ ná Slan é na rok 2017
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Vyšná Slan á , November 201G

- l

-

Najvy~äim

orgánom spoločenstva je zhroma~denie členov. Výbor je
výkoným a štatutárnym orgánom spoločenstva. Val né zhromaždenie sa
schádza min. l x ročne, výbor ·min. 6 x ročne. Výbor· n8jmä riadi hospodárenie a zodpovedá za~, zabezpečuje vedenie ~čtovnictva, predkldó
zhromaždeniu rQčn~ ~čtovn~ uzavierku s návrhom na rozdelenie zisku,
vyhotovuje do JO dni od konania zhromaždenia zopls o zhromaždeni
a predkladá zhnomaideniu správu o činnost i a stave majetku.
Plán práce:
Január 2017
Program zasadnutia výboru
l/ Kontrola uzneseni
~/Priprava čiastkového zhromaždenie členov na 25 . 2.2017
J/ Plán na rok 2017 - ťažba, lesné práce, opravy a udr~by cie s t ,
finančný plán
4/ Informácia o uzotvDroni zml~v na rok 2017
5/ Rôzne
6/ Diskusia
7 l Návr·h na uznes enie, záver
Február 2017
Program zasadnutia výboru
l/ Kontrola uznesení
2/ Kontrola prípravy zasadnutia ciaskového zhroma zdenie
J/ Rôzne
4/ Diskusia
5/ Návrh na uznesenie,. záver
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Program zasadnutia čiastkové zhroma ždenia členov
l/ Otvorenie,. určenie zapisovateľa, určenie overovateľov , voľba mandatovej a návrhovej komisie
2/ Sprs va výboru LS,PS o činnosti a výsledkoch hospodárenia za rok
2016 a podnikateľský zómer na rok 2017
,
J/ U4tovná uzavierka za rok ~016 a névrh na rozdelenie zisku
4/ Správa dozornej rady LS,PS
5/ Diskusia
6/ Návrh na uznesenie
7/ Záver
Po skončení programu posedenie
níkmi

členov

výboru a dozornej rady s vlast-
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Marec: 2017
Program zasadnut.ia výboru
l/ Kontrola uznesení
2/ Prejednanie záverov zhromaždenia členov vo februári
31 Výpočet ro·čných odmien pre admin. pracovníkov, členov výboru,
predsedu a dozornej rady
4/ Informácia o ťažbe a predaji dreva za január a februór
5/ Rôzne
6/ Diskusia
7/ Návreh na uznesenie, záver
Máj 201'7
Program zasadnutia výboru
l/ Kontrola uznesení
2/ Plnenie plánu ťažby a pestovnej činnosti za I.Q 2017
výsledky za I.Q ~017
3/ Ekonomické
,
4/ Uhrady faktúr a stav pmkladne k 30.4.2017
5/ Rôzne
6/ Diskusia
7/ Ntvrh na uznesenie, záver
2017
Program. zasadnutia výbopu
l/ Kontrola uznesení
2/ Plnenie plúnu ťažby za I. plrok 2017
31 Ekonomické výsledky za I. polrok 2017
,
4/ Uhr~da faktúr a stav pokladne k ]0.6.2017
\
5/ Rôzne
'
6/ Diskusia
7/ Návrh na uznesenie, záver
J)á.l

l.

2017
Program zasadnutia výboru
l/ Kontrola uznesení
2/ Informácia o postupe prác na rozdelení majetku evid. na LV 1005
a "neznámy ch vlastníkov"
31 Informácia o ťazbe ,: predaji a lesných prácach
4/ Priebežné ekonocické výsledky
5/ Informácia o úhrad e~ ch faktúr a stav v pokladni
Septemb~r

- 3 G/ Vyhodnotenie kopcovania, značenia vnútornýeh a vonkaj š ích hraníc
a údržby a opravy ciest
7/ Rôzne
8/ Diskusia
9/ Návrh na uznesenie, záver
November 2017
Program zasadnutia výboru
l/ Kontrola uznesení
2/ Výpla ta nájomného za rok 2017
3/ Menovanie komisie na koncoročnú uzavierku
4/ Informácia o predpokladanom hosp. výsledku za r. 2017
5/ Rôzne
6/ Diskusia
7/ Návrh na uznesenie, záver
December 2017
Inventarizácia - základn;y:ch prostriedkov
DKP
- pokladne
- pohľadávok
- záväzkov
- záso~ l drevo na sklade l
Termín zásadnutí bude upresnení pozvánkou najmenej 7 dní pred konaním zásadnutia výboru .. Pre kvalitnú prácu výboru je potrebné dodržiavať dochvíľnu ú~asť, korektnú a veanú diskusiu a podávonie správ
).
v písomnej forme ..

Vyhtovil : Ing~ Ján Hric
Dňa 23 .. 11.2016
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