Zápisnica
zo zasadnutia výkonného výboru
Urbárskych lesov obce Radošina, pozemk. spol.
dňa 22.3.2013

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Predseda výkonného výboru p. Róbert Štepka privítal prítomných a oboznámil ich
s programom zasadania. Zároveň navrhol za overovateľov zápisnice p. Mariána
Ondrejku a Mgr. Andreja Sigeta.
Prítomní jednomyseľne odsúhlasili program zasadania aj overovateľov zápisnice.
1. V organizačných záležitostiach spoločenstva je podľa vyjadrenia predsedu
potrebné vykonať všetky zmeny tak, ako boli prečítané a schválené na Valnom
zhromaždení členov dňa 27.1.2013. Tieto schválené stanovy ako aj doklad o
novozvolenom výbore musí byť predložený na Obvodný lesný úrad v Nitre, odbor
lesného hospodárstva a poľovníctva, kde budú zaregistrované všetky zmeny. Na
tomto úrade je pozemkové spoločenstvo ako spoločenstvo s právnou subjektivitou
zaregistrované, je potrebné vykonať tam len schválené zmeny. V zmysle usmernení
Obvodného lesného úradu je potrebné tiež doplniť zápisnicu, nakoľko pri sčítavaní
musí byť doplnený aj údaj o počte hlasov. Taktiež je potrebné dať vyhotoviť aspoň
dve nové pečiatky.
2. Hospodár pozemkového spoločenstva Ing. Naňo poinformoval členov
o pripravenom daňovom priznaní, ktoré po priložení všetkých potrebných príloh
a podpísaní štatutárnymi zástupcami podá na Daňovom úrade v Topoľčanoch.
3. Predseda navrhol upresniť schválené odmeny predchádzajúcemu výboru
urbáru Radošina nasledovne: predsedovi, tajomníčke a hospodárovi každému po
100,-€ po zdanení a ostatným členov každému po 50,-€ po zdanení.
4. Ďalej sa riešil problém dispozičného práva k účtu urbáru. Predseda navrhol
štyroch členov výboru – Róbert Štepka, Ing. Naňo, Mgr. Siget, JUDr. Kolková,
z ktorých pri akýchkoľvek dispozíciách s účtom by boli vždy potrebné podpisy dvoch
vybraných členov.

5. V ďalšom bode predseda predniesol návrhy na riešenie samovýroby –
prednosť by mali vždy urbárnici, budú určené presné vývozné dni a všetko po
schválení bude vyhlásené obecným rozhlasom a zverejnené na Obecnej vývesnej
tabuli a internetovej stránke obce. Kontrolou ťažby by mal byť poverený tiež len
jeden zodpovedný a skúsený urbárnik, na návrh predsedu by túto funkciu vykonával
p. Peter Blahuš st.
6. Všetci prítomní sa zapojili do diskusie týkajúcej sa osadenia štyroch kusov
rámp, ktoré by mali chrániť majetok urbáru. Diskutovalo sa nielen o materiáli a
prácach na týchto rampách ale aj o ich osadení a presnom určení miest osadenia.
7. Záverom sa k zasadnutiu výboru pridali členovia dozornej rady – Ladislav
Moravčík, Ing. Peter Machovič a Juraj Petráš, ktorí samostatne jednali a zvolili si za
predsedu Ladislava Moravčíka.
Zápisnicu spísala JUDr. Marta Kolková .............................
Overovatelia zápisnice:
Mgr. Andrej Siget

............................

Marián Ondrejka

.............................

Predseda výboru Róbert Štepka ..................................

Dozorná rada - údaje
Ladislav Moravčík, nar. 25.2.1948, bytom Hriňová, Školská 1608/3
Tel.č. 0907 833 836, laco.moravcik(zav)gmail.com
Ing. Peter Machovič, nar. 28.6.1964, bytom Radošina, Piešťanská 393
Tel.č. 0905 924 012
Juraj Petráš, nar. 20.12.1967, bytom Radošina, Piešťanská 19/27
Tel.č. 0903 210 530, jupe.pet.(zav)gmail.com

