
Uznesenie 

 
zo zasadnutia  valného zhromaždenia „ Zemanského komposesorátu Rajecká Lesná p.s., 

konaného 12.3.2017 o 13:00 hodine v kultúrnom dome v Rajeckej Lesnej  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Prítomný :  podľa prezenčnej listiny 

Valné zhromaždenie schvaľuje: 

       Uznesenie bod č. 1. Návrh a  schválenie programu, zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Zapisovateľ:  Zuzana Nemčeková 

Overovateľ:  Štefan Kolár  

Overovateľ:  Mária Škripeková   

           HLASOVANIE  (ZA.....57.........., PROTI ......0............., ZDRŽAL SA.....0........... 

        VZ schvaľuje program , zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

 

       Uznesenie bod č. 2. Správa mandátovej komisie 

         VZ berie na vedomie správu predsedu mandátovej komisie o počte prítomných 

a prehlasuje, že VZ je uznášania schopné. 

 

 

 

Uznesenie bod č. 3. Výročná správa predsedu PS 

 

         VZ berie na vedomie výročnú správu predsedu pozemkového spoločenstva o činnosti 

za r. 2016. 

 

      Uznesenie bod č. 4. Správa OLH  

               VZ berie na vedomie správu odborného lesného hospodára za rok 2016 a plán činnosti 

v lese pre rok 2017. 

 

                

        Uznesenie bod č. 5. Správa finančného hospodára  

 

                VZ berie na vedomie finančnú správu hospodára pozemkového spoločenstva za rok 

2016. 

 

               
        
     



 
         Uznesenie bod č.6. Hlasovanie o rozdelení zisku PS   

         Predseda oboznámil prítomných so zámerom zaúčtovať zisk PS ako nerozdelený zisk 

roku 2016. O uvedenom nechal hlasovať. Zisk z roku 2016 bude rozdelený v roku 2018. 

 

HLASOVANIE O ROZDELENÍ ZISKU (ZA..57..., PROTI ......0......., ZDRŽAL SA.....0.......) 

      VZ súhlasí  s rozdelením zisku v roku 2018. 

 

Uznesenie bod č. 7. Správa predsedu dozornej rady 

      VZ berie na vedomie správu predsedu dozornej rady pozemkového spoločenstva. 

 

Uznesenie bod č. 8. Návrh na odmeňovanie členov výboru a DR 

Odmeňovanie bude súvisieť s účasťou na výborovej schôdzi a bude ohodnotené v sume 

5€ v čistom pri každej účasti. Odmena sa vzťahuje na členov výboru ako aj členov 

dozornej rady.  

Dodatočne ohodnotenie za vedenie písomnej dokumentácie a za činnosť pri predaji dreva 

a hospodárení v lese sa vzťahuje  pre predsedu PS, finančného hospodára a lesníka 

v sume 50€/ročne v čistom, na ktorých sa vzťahuje uvedená činnosť.  

 HLASOVANIE  (ZA.....57.........., PROTI ......0............., ZDRŽAL SA.....0...........) 

              VZ súhlasí s návrhom na odmeňovanie členov výboru a členov dozornej rady                       

spoločenstva i so spätnou platnosťou za rok 2016. 

 

 Rajecká Lesná dňa, 13.3.2017                                             ......................................................... 

                                                                                                                             Predseda PS 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

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

                     Člen výboru                                                                                Člen výboru 

 

                                                                                                    

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

                     Člen výboru                                                                                Člen výboru 

 

 

 

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

                    Predseda DR 

                



 

 

 

 

 

                 

 


