
        Zápisnica

                 zo zasadnutia výboru urb.spol. Nižná Vladiča zo dňa 17.3.2018

 

Program:

• Otvorenie

• Oboznámenie s prácou v lese za rok 2017

• Stav účtu k 31.12.2017

• Príprava VZ

• Rôzne

• Ukončenie

Schôdzu výboru otvorila p.Popikova č.1.

Prítomní podľa prezenčnej listiny č.0.

p.Popiková predložila výpisy účtov za celý minulý rok s vysvetlením jednotlivých
platieb, každú položku po dotaze vysvetlila č.3

Príprava VZ bola predbežne určená na 28.4.2018 o 10.00h v miestnom úrade 
Nižná Vladiča s týmto programom:

1.Otvorenie

2.Schválenie programu VZ

3.Voľba členov, návrh výboru :

           a)mandátová komisia :   predseda Peter Popik 

 členovia J. Slivka, E.Piasecká



            b)návrhová komisia:        predseda Viera Dankaninová

                       člen František Piasecký

 c)zapisovateľka:                Agnesa Piasecká

 d)skrutátori:                       Lukáš Sirý, Ján Slivka, Peter Popik

 e)overovatelia zápisnice: Peter Sirý, Marek Čekan

4. Správa mandátovej komisie o uznášaniaschopnosti VZ

5. Správa predsedu PS o činnosti výboru za rok 2017

6. Správa o finančnom hospodárení PS za rok 2017

7. Správa dozornej rady

8. Správa OLH o prácach, ktoré boli urobené za rok 2017 a plán práce na rok 
2018 

9.Informácia o ukončení členstva v urbárnej spoločnosti vlastníkov a oznámenie
o nových členoch

10. Informácia o možnostiach čistenia lesa a možnostiach úpravy prístupových 
ciest

11. Diskusia

12. Informácia o prijatých uzneseniach VZ – PS Nižná Vladiča

13. Zakončenie, podávanie občerstvenia

Rôzne: p.Popikova-stav lesa podľa LHP-máme ušetrené cca 3000m3 dreva- 
taxátori informujú-p.Popíková na VZ rozvedie širšie.

 -potrebujeme buldozér aby prešiel na tri prístupové cesty na ťažbu dreva.

- výbor v zastúpení p.Popikova, p.Piasecká navštívil advokáta                           
JuDr. Bujdoša – sformulovať odpoveď na vyhrážky na podanie trestného 
oznámenia p.Koreckým – podpísané zastupovanie – zatiaľ bez platby.



 -p.Popikova informuje o problémoch s udaniami p.Slivku, ktorý napáda urbár   
v zastúpení p. Popikovej, cca 20podaní-ukáže na  VZ  

-informácia o zmene vlastníkov : Anna Slivková predala svoj podiel p.Soošovi,  

                                                               Michal Gundzik predal p. A.Piaseckej.          
Zmena doložená prevodmi vlastníckych práv z portálu Profievidencia.sk, ktorý 
eviduje údaje PS

vyhodnotenie plnenia úloh výboru vyplývajuce z VZ 2017: 

- prerezávku robí p. Michal Darivčák, veľmi ťažký terén, nie je záujem od iných 
firiem.

-289m3 predaných, 50€ /100m3- dopočíta na VZ prednesie p. Popiková.

-sklad dreva-je potrebný súhlas pozemkového fondu, ktorý sa vydáva až od 
roku 2018, návrh podaný.

-kríž pred cerkvou-úplne rozpadnutý, p. Popiková podáva návrh postaviť nový, 
nemá zmysel opravovať, finančný návrh 1500-1600€-kríž v Bokši

                                                                               ? ešte sa zistí cena v Poľsku

výbor navrhuje hľadať sponzorov aj s pléna VZ, prípadne požiadať obec o fin. 
príspevok-ťažba na parcele určenej VZ 2017 nebola možná pre neprístupnosť 
terénu.

-protipožiarne opatrenie vypracované-k videniu u p. Popikovej, vyplatený 
príspevok na vybudovanie protipožiarnej nádoby vo Vyšnej Vladiči.

-lepšie finančné výsledky-vyššia cena za m3 C-40€, výber 48€. V našich 
obedzených podmienkach je problém lepšie finančne zhodnocovať majetok.

Pohostenie zabezpečí p.Piasecká. Počet presne podľa spätných odpovedí.

Výbor ukončený a závery prijaté všetkými prítomnými.



 


