
           Zápisnica z rokovania členov Združenej lesnej spoločnosti konanej dňa 19 marca 2016             
                                                                    v Hrnčiarskych Zalužanoch                                                                                                                                   

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------   

Program: 

1. Otvorenie ,informácia o účasti 

2. Schválenie navrhnutého programu 

3. Voľba pracovných komisií a overovateľov zápisnice 

4. Správa o hospodárení za rok 2015 

5. Správa o finančnom hospodárení za rok 2015 

6. Správa predsedu Dozornej rady 

7. Návrh na prerozdelenie zisku z roku 2015 

8. Plán hlavných úloh na rok 2016 

9. Finančný plán na rok 2016 

10. Rôzne 

11. Diskusia 

12. Návrh na uznesenie 

13. Záver 

Valnú hromadu otvoril predseda spoločnosti a privítal prítomných členov spoločnosti. Oboznámil prítomných o výške podielov zapísaných 
v zozname členov, činí 1310 podielov bez podielov SPF. Pri prezentácii bolo prítomných 922 podielov ,čiže predseda konštatoval že sme 
uznášania schopný a môžeme pokračovať v rokovaní, potrebná je nadpolovičná väčšina podielov členov.  Tajomník prečítal body programu 
zasadnutia vlastníkov a zároveň vyzval plénum na doplnenie bodov programu .  Nakoľko s pléna neboli pripomienky pristúpilo sa 
k hlasovaniu o navrhnutom programe , ktorý bol následne jednohlasne schválený. Ďalším bodom programu   bolo schválenie  členov 
pracovných komisií .Za členov mandátovej komisie boli jednohlasne schválený páni  Markotán Milan ,Bolha  Peter a Čema  Roman .  Za 
členov návrhovej komisie boli jednohlasne schválené pani Obročníková Dana, Pilčíková Gita a pani Libiaková Viera.                                                                                                 
V správe predsedu o hospodárení za rok 2015  boli členovia podrobne informovaný o chode spoločnosti v období roka 2015 ,čo sa týka 
obnovných  ťažieb následného predaja ako aj prevedenie výchovných zásahov. Informoval členov o kontrole plnenia končiaceho sa 10 
ročného plánu  obnovy lesa  za roky 2004-2014-    zo strany krajského lesného úradu , ktorá nezistila žiadne nedostatky. Členovia boli 
oboznámený aj o podaní výpovede z nájmu poľnohospodárskych pozemkov rok pred ukončením platnosti zmluvy.                                                                                   
Ďalším bodom programu bola správa finančného hospodára, kde bolo konštatované: Celkové príjmy  , za rok 2015 boli vo výške 40 904,51 
eura, celkové výdavky 18 346,6 eura. Hospodársky výsledok pred zdanením 22 557,91 eura.                                                                                                     
Ďalej bol predložený návrh na prerozdelenie zisku za rok 2015 , kde bola vyčlenená suma v objeme 17 840 eur.                                                           
V ďalšom bode predseda informoval členov o pláne hlavných úloh spoločnosti na rok 2016, zároveň boli informovaný o pláne tržieb 
a výdavkov na rok 2016, kde bolo konštatované ,že s dôvodu zníženia objemu obnovných ťažieb budú tržby z predaja drevnej hmoty nižšie 
v priemere o 30 percent  ako v predchádzajúcich rokoch.                                                                                                                                                            
Desiatim bodom programu bol bod rôzne .Ako prvý sa prihlásil Odborný lesný hospodár pán Šatara, ktorý informoval členov o schválení 
nového plánu obnovy lesa na roky 2015-2025 ,kde konštatoval zníženie obnovných ťažieb zhruba o 50 percent na 10 ročné obdobie.                  
Predseda v ďalšom príspevku predniesol návrh výboru a vlastníkov lesného pozemku v katastrálnom území Hrnčiarske Zalužany o výmere 
3,43 ha na pričlenenie do správy spoločnosti. Ďalej predniesol žiadosť o predlženie nájomnej zmluvy zo spoločnosťou Gazda s.r.o. na 
pozemky vo výmere 2,7 ha okolo usadlosti Lapoš na dobu 50 rokov .Táto žiadosť bola odôvodnená    investičným zámerom z využitím 
zdrojov z eurofondov.                                                                                                                                                                                                                               
Ďalej predseda oboznámil členov o prijatí  ponúk na prenájom poľnohospodárskych pozemkov v katastrálnom území Ožďany a Nové Hony 
,ktoré do konca hospodárskeho roka 2016 sú prenajaté Poľnohospodárskemu Družstvu zo sídlom v Hrnčiarskych Zalužanoch.                                                 
Ponuku sme dostali od spoločnosti Agroris s.r.o. Rimavská Sobota ,ktorý prišiel s ponukou  101 eur za jeden hektár. Druhá ponuka prišla od 
spoločnosti Agromel s. r.o. s ponukou  100 eur za hektár .Po prezentovaní  ponúk sa pristúpilo k hlasovaniu, ako o prvej sa hlasovalo 
o vyššej ponuke od Agrorisu.                                                                                                                                                                                                                       
Po sčítaní podielov  mandátová komisia konštatovala že za ponuku hlasovalo 829 podielov proti bolo 82 podielov a zdržalo sa 11. Nakoľko 
prvá ponuka bola prijatá nadpolovičným počtom podielov ,nájomcom na ďalšie obdobie sa stala spoločnosť Agroris s.r.o. so sídlom 
v Rimavskej Sobote.                                                                                                                                                                                                                                
V ďalšom bode programu v diskusii sa ako prvý prihlásil pán ing. Thorma , ktorý prišiel s návrhom aby sa výsledky hospodárenia ako aj 
zápisnica z Valnej hromady posielali každému členovi .Bolo odpovedané že zápisnica bude zverejnená na oficiálnej stránke obce.                                                       
Pán Čupka Jozef mal otázku ,ak by mal záujem o palivové drevo ,či by mu bolo dovezené  aj na iné miesto vo vzdialenejšom okolí. Odpoveď 
dostal ,že áno po  dohode s dopravcom palivového dreva. Pán Vigoda mal otázku či boli prostriedky vynaložené na zhotovenie elaborátu 
adekvátne. Tajomník mu odpovedal ,že určite áno ,získali sme presný prehľad o všetkých vlastníkoch vo všetkých katastroch o všetkých 
parcelách ako aj prehľad o všetkých podieloch v správe SPF .Predseda v diskusii pripomenul členom povinnosť hlásiť akékoľvek zmeny 
týkajúcej sa zápisu do zoznamu členov , ďalej pripomenul možnosť vyplácania výnosov na účet.                                                                                                           
Ako posledný sa prihlásil do diskusie pán Bukovský ,ktorý navrhol prehodnotiť niektoré výdavkové položky .Mal pripomienky aj k rozbitým 
poľným cestám.                                                                                                                                                                                                                                                      
Diskusiu uzavrel predseda s tým ,že i naďalej výbor bude sprostredkovateľom medzi predávajúcim a kupujúcim s dôvodu dodržania zákona 
o predkupnom práve a zabráneniu ďalšiemu nárastu členov ,zároveň sa poďakoval členom za hojnú účasť a pozval ich na malé 
občerstvenie. 

                                                                                                                                                         

 

V Hrnčiarskych Zalužanoch 19 marca 2016.                                                                                                                     

 

                                                                                                                               


