
Zápisnica 
zo zasadania výboru LS PS, Vyšná Slaná, konaného 3.5.2011 v 
zasadačke LS PS Vyšná Slaná. 

: P o d Ŏ apriloženej prezenčnej listiny. Prítomní 
Program : l. Privítanie a schválenie overovateľa zápisnice M.Revúckeho 

2. Kontrola uznesenia z VZ  a návrh kandidátky 
3. Rôzne 
4. Diskusia, návrh na uznesenie, záver. 

l. Prítomných privítal a zasadanie viedol p. J.Vilim, predseda LS PS a infor-
val .o programe výboru a zároveň bol schválený za overovateľa zápisnice 
pán Milan Revúcky, člen výboru. 

2. Prítomní prejednali návrh na uznesenie a kandidátku z VZ konaného dňa 
9.4.2011. Taktiež boli prejednané diskusne príspevky a bol prijatý návrh 
na ich riešenie. Prítomní prejednali kandidátku a schválili nasledovné : 
po odstúpení pp.Ing.Jána Hric Kováča a Dušana šika boli zvolení 
do DR :pp. Ondrej Hric č. 209, a Ján Krupár. Prítomní navrhli za pred-
sedu DR p. Ondreja Hrica, č. 209 a členov : pp.Jána Krupára a Ondreja 
Benediktyho. Taktiež bol navrhnuté : za tajomníka p. Milana Molčan a 
p.Ondrej Hric, st. č. 161 za podpredsedu. 

3. Rôzne- diskusia p.Ján Vilim, predseda LS PS informoval prítomných 
v 

o vymáhaní pohľadávky pána Palacku cez Políciu. Dalším postupom bude 
vymáhanie cez exekútora p.JUDr. Hodennanského a Okresného súdu v 
Rožňave, ktorý musí prejednať príkaz na vymáhanie. 
D i s k u s i a : p.Milan Molčan vyslovil nespokojnosť s tým, že sa dávalo 
podielnikom po l 0  Eur a vý borom boli schválené 5 Eur. Výhrady mál aj 
k uzneseniu, že toto nebolo prejednané dopredu a mal ho pripraviť pán 
Ondrej Benediky. Ten sa z rodinných dôvodov VZ nezúčastnil. 
p.Milan Kasper- vyslovil nespokojnosť, že sa p o d i e l n i k o m  dávali po l 0  Eur, 
že vinu na tom nesie p. Vilim Ján, predseda LS PS. Vyslovil nespokojnosť aj 
s tým, že VZ zmenilo prídel dreva pre členov výboru a DR na l 0  Eur . 
p. O.Benedikty - vysvetlil rodinné dôvody pre ktoré sa nemohol zúčastniť VZ. 
p. Ján Vilim- vyjadril sa, že zvýšenie bolo myslené tak, že sa zvýši účasť 
podielnikov a LS PS ma dostatok finančných prostriedkov. VZ túto čiastku aj 
schválilo. 
Návrh na uznesenie: 

' 
l. Výbor súhlasí s vykonanými zmenami a žiada predsedu LS PS o prevedenie 

registrácie na Obvodnom lesnom úrade v Rožňave. 
Z- p. Ján Vilim, predseda LS PS T- l 0.5.2011 

2. Výbor súhlasí a poveruje predsedu p.Vilima riešiť vymáhanie pohľadávky 
p. Palacku prostredníctvom exekútora p..JUDr. Hodermanského . 

Z - p.Ján Vilim, predseda LS PS T- ihneď 
O verili l : .................................................................. ............................... . 
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