Pozemkové spoločenstvo Urbárska spoločnosť 067 67 Ulič

ZÁPISNICA
z Valného zhromaždenia Pozemkového spoločenstva urbárska spoločnosť Ulič
Napísaná: 17. marca 2013
Miesto rokovania: Školská jedáleň v Uliči
Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu VZ
3. Voľba pracovných komisií
4. Správa výboru o činnosti za rok 2012
5. Správa o hospodárení PS za rok 2012
6. Správa Dozornej rady PS
7. Plán hospodárskej činnosti na rok 2013
8. Návrh rozpočtu na rok 2013
9. Diskusia
10. Správa pracovných komisií
11. Návrh uznesenia a jeho schválenie
12. Záver

Valné zhromaždenie otvoril a viedol: Makarovič Martin – predseda PS US
K bodu 1: Otvorenie
- Valné zhromaždenie otvoril Makarovič Martin – predseda US,
- mandátová komisia konštatovala, že VZ nie je uznášania schopné, nakoľko nie je
prítomná nadpolovičná väčšina členov PS,
- po vyhlásenej prestávke nasledovalo rokovanie VZ prítomných členov PS
- rokovanie VZ viedol Makarovič Martin – predseda US, privítal prítomných členov
a oboznámil ich s programom rokovania,
K bodu 2: Schválenie programu VZ
- program rokovania predniesol predseda
1. Otvorenie
2. Schválenie programu VZ
3. Voľba pracovných komisií
4. Správa výboru o činnosti za rok 2012
5. Správa o hospodárení PS za rok 2012
6. Správa Dozornej rady PS
7. Plán hospodárskej činnosti na rok 2013
8. Návrh rozpočtu na rok 2013
9. Diskusia
10. Správa pracovných komisií
11. Návrh uznesenia a jeho schválenie
12. Záver
- o navrhnutom programe VZ sa hlasovalo za – 52 proti – 0 zdržalo sa hlasovania – 0 – návrh
programu bol schválený.
K bodu 3: Voľba pracovných komisií

- o navrhnutom zložení pracovných komisií sa hlasovalo – návrhy a zloženia komisií sú
súčasťou tejto zápisnice
K bodu 4: Správa výboru o činnosti za rok 2012
- informoval predseda - je súčasťou tejto zápisnice
K bodu 5: Správa o hospodárení PS za rok 2012
- informoval predseda na základe podkladov z peňažného denníka – je súčasťou tejto
zápisnice
K bodu 6: Správa Dozornej rady PS
- predniesol predseda
- správu vypracoval predseda dozornej rady Ing. Mikuláš Hríb – je súčasťou tejto
zápisnice
K bodu 7: Plán hospodárskej činnosti na rok 2013
- prítomných informoval predseda Makarovič Martin, na základe podkladov odborného
lesného hospodára Ing. Milana Piroša – je súčasťou tejto zápisnice
K bodu 8: Návrh rozpočtu na rok 2013
- predniesol Makarovič Martin – je súčasťou tejto zápisnice
K bodu 9: Diskusia
- do diskusie sa zapojili:
- Marek Roman : že by bolo dobré nepredávať vlákninu von, ale prvotne ju
ponúknuť členom.
- OLH Milan Piroš : informoval prítomných o novele zákona a o možnosti
rozšírenia majetku o súkromné lesy.
- Predseda Makarovič Martin : pripomenul, že stále dochádza ku krádežiam
drevnej hmoty z našich lesov a argumentoval ľahostajnosťou členov k tejto
problematike.

K bodu 10: Správa pracovných komisií
- jednotlivé komisie predniesli hodnotenie VZ za svoju oblasť
- predniesol predseda
K bodu 12: Návrh uznesenia a jeho schválenie
- ku všetkým bodom v časti schvaľuje a ukladá bolo hlasovanie za každú časť samostatne:
- VZ schvaľuje:
- správu o hospodárení za rok 2012 – schválená,
- návrh rozpočtu na rok 2013 - schválený,
- plán ťažby a pestovnej činnosti na rok 2013- schválený,
- voľba zmierovacej komisie
- dar rodine Chauturovej 4 m3
- VZ ukladá:
spracovať nový zoznam členov s prihliadnutím na aktuálny stav žijúcich členov a na zmeny
schválené VZ t.j. V prípade delenia , alebo darovania, smie dotknuté osoby zastupovať iba
jeden člen.
K bodu 13: Záver
- predseda PS Makarovič Martin ukončil VZ

Zápisnicu napísal: Makarovič Martin ............................................................

Zápisnicu overili:

Anna Gajdoščáková

Helena Barnová
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