Uznesenie z Valného zhromaždenia PS LaPZSV
konaného dňa 23.2.2014 v sále Obecného úradu v Radoli
I.
Valné zhromaždenie berie na vedomie:
1. Správu o činnosti výboru PS LaPZSV za rok 2013 o hospodárení a plnení rozpočtu za
rok 2013
2. Správu dozornej rady
3. Správu mandátovej komisie
II.
Valné zhromaždenie schvaľuje:
1. Transformáciu spoločenstva PS LaPZSV na PS súkromné lesy Radoľa s právnou
subjektivitou v zmysle zákona 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách.
2. Zmluvu o založení spoločenstva.
3. Voľbu výboru v zložení: Ing. Štefan Holtan, Ing. Karol Sidor, Ladislav Kuriak,
Ján Trnka, Pavol Holtan, Jaroslav Vlček, Viktor Svrček, Miroslav Maruš, Ján
Kriváček ml.
Voľbu Dozornej rady v zložení: Anna Kubaščiková, Viera Andelová, Albert
Vlček
4. Účtovnú závierku za rok 2013.
5. Návrh rozpočtu a LHP na rok 2014.
6. Hospodársky výsledok za rok 2013 v sume 45298 Eur použiť na vyplatenie
podielov spoločníkov čo predstavuje na jeden podiel 3,87 Eur na zúčtovanie
vyplatených prídavkov za vykonané práce členmi spoločenstvá v roku 2013
v objeme 15718 Eur
( jeden podiel predstavuje 1 ár výmery lesa)
7. Odmeňovanie a poskytovanie funkčného: predseda 70 Eur/mesiac, členovia
výboru a dozornej rady za účasť na zasadnutiach 6 Eur.
III.
Valné zhromaždenie ukladá
1. Predložiť Okresnému úradu, pozemkového a lesného odboru v Žiline podklady spolu
s notárskou zápisnicou potrebné za účelom registrácie PS súkromné lesy Radoľa
v zmysle zákona 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách.
Zodpovedný: predseda
termín: 15.3.2014
2. Zabezpečiť na Štatistickom úrade SR nové IČO, zaevidovanie pozemkového
spoločenstva na daňovom úrade, sociálnej poisťovni a všetkých inštitúciách, ktorým
je uvedenú skutočnosť nutné oznámiť po zaregistrovaní spoločenstva.
Zodpovedný: predseda
termín: v texte
3. Zabezpečiť spracovanie podkladov pre výplatu podielov z hospodárenia za rok 2013
do 15.3.2014 a zaslanie vyúčtovania potrebného k podaniu daňového priznania za rok
2013.
Zodpovedný: predseda, účtovník
termín: v texte

4. Zabezpečiť zaslanie rozpisu a príkazu k úhrade výplaty podielov prostredníctvom
Slovenskej pošty.
Zodpovedný: predseda, účtovník
termín:
5. Zabezpečiť vypracovanie zápisnice z dnešného VZ a jej podpísanie overovateľmi
zápisnice.
Zodpovedný: predseda
termín: 15.3.2014
6. Diskusné príspevky prerokovať na najbližšom zasadnutí výboru.
Zodpovedný: predseda
termín: v texte
7. Členom spoločenstva, ktorí neuhradili nájom za užívanie priestorov pod chatami
a pozemku pri chate vykonať zápočet pohľadávky pri výplate podielov z hospodárenia
za rok 2013.
8. Na webovej stránke obce uverejniť uznesenie z dnešného valného zhromaždenia.
9. Ukladá výboru spolu s odborným lesným hospodárom vykonať rokovanie so
zástupcami PS Snežnica a PS Lopušné Pažite s cieľom odovzdania lesných pozemkov
v našom obhospodarovaní v lokalite Kliny a Mačúr a vytýčenia hraníc.
Zodpovedný: v texte
termín: rok 2014
10. Podiely zo zisku neznámych vlastníkov alebo za zomrelého vlastníka preberú Štátne
lesy. Po dohode so Štátnymi lesmi budú tieto podiely vyplatené Štátnymi lesmi na
základe predloženia dokladov o dedičskom konaní, alebo listu vlastníctva vlastníkovi
podľa jeho podielu.
V Radoli 23.2.2014
Predseda návrhovej komisie: Emil Kultan
Člen návrhovej komisie: Ladislav Kuriak
Člen návrhovej komisie: Gašpar Ščamba
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Ing. Štefan Holtan
predseda pozemkového spoločenstva

