Zápisnica z rokovania Výboru PS-URBÁR a Dozornej rady zo dňa
16.10.2016
Počet členov výboru: 7
Prítomných členov výboru: 5 (príloha prezenčná listina)
Počet členov DR: 3
Prítomných členov DR: 1 (príloha prezenčná listina)

Rokovanie výboru PS viedol Ing. Jozef Piroha - predseda PS
Program zasadnutia:
1. Zahájenie, stanovenie overovateľov zápisnice
2. Informácia OLH o prácach v lesnom hospodárstve
3. Korešpondencia, Rôzne
4. Diskusia
5. Záver
1. Zahájenie, stanovenie overovateľov zápisnice
Rokovanie Výboru a DR PS-URBÁR viedol Ing. Jozef Piroha - predseda PS.
Ako overovatelia zápisnice boli ustanovení : Jozef Masár
JozefFukna
2. Informácia OLH o prácach v lesnom hospodárstve
O prácach v lesnom hospodárstve prítomných informoval odborný lesný hospodár pán
Stanislav Kolník.
V súčasnosti sa ťažilo v týchto lokalitách-porastoch:
Pliešky: Vyťažilo sa 36,70 m3,dÍžka 4m smrek aj borovica ako vláknina aj guľatina a 62 ton
štiepky v cene 6,50 eur /1 t.Ťažili sa suché a poškodené kusy. Všetko je už odvezené.
Ďalej bola vykonaná ťažba Pod Vrchom za poľným hnojiskom smerom do rakovej po ľavej
strane.Zatiaľ

je vyťažených cca 181 m3 a odvezených je 169 m3 v cene cca 1860 eur.Pri
poľnom hnojisku zostava ešte zložených 10 až 12 m3.Podrezaných zostáva ešte 5-7
m3,ktoré sa vyt'aha až keď zamrzne.
Okence: na sklade je vyt'ažený smrek v množstve 29,9 m3 celé dÍžky cca 25m .
Nad Batkovú: Tuje tiež predpoklad ťažby bukov do konca roka v množstve 150 až 200 m3.
Zvážnica: Za kostolom - Pod kňazskou sa buduje zvážnica.Výbor PS Urbár rozhodol,že
zvážnica v súčasnosti je neperspektívna a drahá,preto práce na zvážnici zastavuje.

3. Korešpondencia, rôzne
Predseda PS informoval, že ešte stále prebieha ponukové konanie k odpredaju 3,1000
čiastok v cene 50g,oo eur za 1 čiastku,ktoré prostredníctvom výboru PS Urbár ponúkla na
predaj pani Anna Stefíková č. 314.
V požadovanej cene neprejavil o kúpu predmetných podielov žiaden z ostatných
spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľnosti, preto svoj podiel môže predať aj tretej osobe za
cenu rovnakú alebo vyššiu za akú ho ponúkla na predaj.
V zmysle zákona NR SR č. 97/2013 Z.z. v platnom znení zmluvy o PS a Stanov je po

prevode nadobúdateľ podielu povinný do dvoch mesiacov odo dňa nadobudnutia
vlastníckeho práva pristúpiť k zmluve o PS, požiadať o zápis do zoznamu členov PS URBÁR.
Kupujúci doloží k tejto žiadosti kúpnu zmluvu na získaný podiel ktorou deklaruje kúpnu cenu
a doloží Rozhodnutie o povolení vkladu do katastra nehnuteľností alebo list vlastníctva.

4. Diskusia
Zúčastnení

v diskusii sa zaoberali prejednávanými témami.

5. Záver
Zasadnutie Výboru a Dozornej rady
prítomným za účasť.
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