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Uznesenie z Valného zhromaždenia LS PS Vyšná Slaná zo dňa 9.4.2011 
 

Valné zhromaždenie LS PS Vyšná Slaná 

Schvaľuje: 

1. Výročnú správu o činnosti PS Vyšná Slaná za rok 2010. 

2. Správu o finančnom hospodárení za rok 2010. 

3. Správu Dozornej rady za rok 2010. 

4. Správu lesníka o stave lesov a trvalo trávnych porastov. 

5. V prípade zlúčenia funkcie ekonómky, pokladničky a upratovačky 136 Eur s odpracovaním 60 

hodín mesačne. Platy predsedu, tajomníka a lesníka ponechať na doterajšej úrovni. 

6. Overovateľov zápisnice , uznesenie z VZ ,kandidátku výboru a DR. 

7. Ponechať členov výboru 5 a 3 členov DR s tým, že zasadaní výboru sa zúčastní predseda DR 

na pozvanie predsedu, podľa potrieb. Prítomnému členovi výboru a predsedovi DR patrí 10 

eur. 

8. informáciu o súdnom spore s. pánom Štefanom Hadarom, ktorý sa odvolal na Krajský súd v 

Košiciach. 

9. vyplatiť prítomnému podielnikovi na VZ sumu 10 eur a podať aj menšie občerstvenie. 

10. úpravu stanov Výbor LS bod b/ Na zasadaní výboru sa zúčastňuje len predseda DR aj to len v 

prípade požiadania predsedu LS, bod. c - Výbor sa schádza 4-6 krát do roka a nie mesačne. 

11. zaviesť internetovú stránku, ktorú aktualizovať aj informácie o  hospodárení LS PS, zápisnice z 

výborových schôdzi a všetky dôležité informácie pre podielnikov. 

12.  pozvánku na zasadanie výboru zverejniť v MR (môžu sa ho zúčastniť i podielnici ako 

verejného zasadania. 

Ukladá: 

1. všetkým podielnikom akékoľvek zmeny vo vlastníctve lesnej pôdy nahlásiť výboru LS PS a včas 

predložiť potrebné doklady. Bez dokladov nemôže sa vyplácať nájom a prideľovať palivové a 

úžitkové drevo.  

Zodp.: podielnici 

Termín: stály 

2. výboru LS PS podiely za nájom lesa a pasienkov ponechať a vyplácať ako doteraz 

Zodp.: výbor LS PS 

3. sledovať plnenie podnikateľského zámeru na rok 2011a tento štvrťročne vyhodnocovať na 

zasadaniach výboru LS PS. 

Zodp.: výbor LS PS 

4. sledovať rozpredávanie podielov podielnikmi iným subjektom a zaujať negatívne stanovisko, 

prípadne predaj zamietnuť. 

Zodp.: výbor LS PS 



5. riešiť v priebehu roka 2011 aj návrh opatrení DR pre úlohy výboru na rok 2011 a informovať o 

ich splnení najbližšie VZ. 

Zodp.: výbor LS PS 

6. výboru LS PS schváliť sponzorstvo len do výšky 100 eur 

Zodp.: výbor LS PS 

Termín: do 31.12.2011 

Berie na vedomie: 

1. informáciu o súdnom spore s pánom Hadarom . Sledovať jeho priebeh až do úspešného 

skončenia. 

2. diskusné príspevky všetkých členov s tým, že budú predmetom jednania najbližšieho výboru 

LS PS, ktoré sú zapísané v zápisnici z tohto Valného zhromaždenia, taktiež aj rozdelenie 

funkcií nového výboru na najbližšie 4 roky 

Navrhuje 

1. vyplácať nájom za pôdu po zomrelých členoch len 1 rok so spiatočnou platnosťou. Nájom za 

prenajatú pôdy vyplácať najviac len 1 rok so spiatočnou platnosťou. 

Zodp.: podielnici 

Termín: stály (ako v texte) 

2. rešpektovať návrhy výboru LS PS pri poskytovaní palivového dreva s úpravami, ktoré 

predkladá výbor v správe Sledovať dodržiavanie hraníc Mestským lesmi Dobšiná, LS Hanková 

a Brdárka. 

Zodp.: výbor LS PS 

Termín: do 31.12.2011 

3. previesť úpravy lesných ciest mechanizmami a prevádzať pravidelne čistenie odrážok, a 

nefunkčné nahradiť novými rúrami. 

Zodp.: výbor LS PS 

Termín: stály 

4. rešpektovať odborný lesný plán a zabezpečiť vysadenie plôch, ktorých výsadba je plánovaná. 

Zodp.: výbor LS PS 

Termín: stály 

5. zabezpečiť predaj palivového dreva a to zo skladov , za výhodných podmienok odberateľom a 

zostatok - vyčistenie previesť podielnikmi, pričom rešpektovať veľkosť podielov. Dbať aj pri 

starostlivosti aj o sociálne prípady, podielnikom, ktorí si nevedia zabezpečiť palivové drevo 

ponúknuť mäkké drevo. Pri predaji dreva z pastvy / aj z lúk a pasienkov/ sumu na 15 eur bez 

DPH a to len v čase do vegetačného obdobia, najviac 2 fúry pre podielnika 

Zodp.: výbor LS PS 

Termín: podľa termín 

6. ukladá výboru LS PS vyplácať nájomné za rok 2011 podľa výsledkov LS PS . Dohody nahradiť 

Zmluvami o prenájme lesnej pôdy, podľa platnej legislatívy Zákona 504/2003 Zz. a iných 

platných predpisov o nájme poľn. a lesných pozemkov. 

Zodp.: výbor LS PS 

Termín: december 2011 



7. vypracovať pre každého podielnika nové Zmluvy o prenájme lesnej pôdy a tieto aktualizovať v 

priebehu roka so stavom Katastra v Rožňave, pracovať podľa nového programu v PC, údaje v 

priebehu roka aktualizovať z Katastra RV len podľa LV. Vyžiadať a dopĺňať ich podľa platnej 

legislatívy a údajov z PC. Nepodložené údaje podľa LV podielnikom nezaplatiť ! 

Zodp.: výbor LS PS 

Termín: do 20.12.2011 

 

8. pri vyplácaní podielov vonkajším podielnikom ponechať podiel 5 eura 

Zodp.: výbor LS PS 

Termín: december 2011 

 

Návrhová komisia:  

 Ondrej Polák, predseda 

 Ing. Ľubomír Gallo, člen 

 Milan Antal Bizik, člen 

Predseda: LS PS: Ján Vilim 

Uznesenie napísané a podpísané dňa 9.4.2011 

Podpis overovateľa: 

 Ing. Dušan Gallo, starosta obce Vyšná Slaná 

 Zuzana Farkašová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


