
Zasadnutie výboru Pozemkového spoločenstva urbáru obce Hladovka zo dňa 15.3.2014 

 

Program: 1. Zahájenie  

                  2. Kontrola predošlých uznesení 

                  3. Vzor zmluvy a stanov na pripomienkovanie členov 

                  4. Vyhlásenie konkurzu na prenájom poľnohospodárskej pôdy 

                  5. Vyhlásenie konkurzu lesnícke práce 

                  6. Rôzne  

                  7. Záver 

Uznesenie:   

                     1, Zasadnutie zahájil člen výboru poverený zastupovaním predsedu PSU p. Škvarek. 

                         Počet prítomných členov 5, podľa prezenčnej listiny. Schôdza je uznášania schopná. 

Schvaľuje: Program zasadnutia výboru, zapisovateľa p. Škvarek, overovateľov: p. Beľa, p. Greš. 

 

 

Uznesenie trvá: 2, A. Vypracovať právnu analýzu na doriešenie kaucie 24 045€ s PPA Bratislava do            

20.2.2014 a predložiť návrh výboru a ďalšie jednanie.  

                                  B. Doriešiť neoprávnene vydané fin. podiely za rok 2008 až 2011. 

                                  C. Doriešiť nesúlad medzi ťažbou a predajom dreva z roku 2013 cca 63m3. 

Schvaľuje: Predĺženie na konečný termín 4.4.2014 na schôdzu výboru. Zodpovedný p. Kalis. 

 
 Schvaľuje: 3, Vzor zmluvy a stanov pozem. spoločenstva na pripomienkovanie členom. 

Ukladá: Vyhlásiť v obecnom rozhlase, vyvesiť na informačnej tabuli obce a uložiť na internetovú 

stránku obce. 

 

Schvaľuje: 4, Konkurz na prenájom poľnohospodárskej pôdy v lokalite Bor s nasledujúcimi 

podmienkami: Dátum konkurzu 4.4.2014 od 19:00 hod. 

                           Doba prenájmu na 1 rok (2014) 

                           Plocha poľ. pôdy 45 ha. 

                           Vyvolávacia cena 6 500€ s verejnou licitáciou smerom hore. 

                           Zúčastniť sa môžu občania Hladovky s podielom v PSU Hladovka. 

Ukladá: Vyhlásiť v obecnom rozhlase a vyvesiť na infor. tabuli obce Hladovka. 

 

Schvaľuje: 5, Konkurz na lesnícke práce na rok 2014 s nasledovnými podmienkami:  

                        Dátum konkurzu 4.4.2014 od 19:00 hod. 

                        Uhadzovanie haluziny po ťažbe 1 500 m3 na ploche cca 250 ha. 

                        Výsadba sadeníc v množstve 6 000 ks.  

                        Vyvolávacia cena 9 000€ s verejnou licitáciou smerom dolu. 

                        Zúčastniť sa môžu občania Hladovky s podielom v PSU Hladovka. 

Ukladá: Vyhlásiť v obecnom rozhlase a vyvesiť na infor. tabuli obce Hladovka. 



Berie na vedomie: A. Správu OLH o činnosti v lese za rok 2013 a plán činnosti na rok 2014, ktorá bude               

prednesená na val. zhromaždení 6.4.2014. 

                                   B. Zástupcovia poľov. združenia predniesli svoj návrh na poľov. revír. Po členskej                          

schôdzi poľov. združenia prednesú konkrétnu ponuku na pre jednanie s PSU Hladovka.  

                                   C. Kontaktovať firmu PAMOL na dokončenie reklamačných prác na ceste 

Lazisková a Košárková: konkrétny termín, stroje, materiál a vykonávateľa prác.       

 

Zapisovateľ: p. Škvarek                                                                        Overovatelia: p. Beľa 

                    p. Greš 


