Zasadanie výboru Pozemkového spoločenstva urbáru obce Hladovka zo dňa 19.12.2013

Program:
1, Zahájenie
2, Určenie zapisovateľa a overovateľov
3, Kontrola predošlých uznesení
4, Odovzdávanie funkcie predsedu a prevzatie vedenia PSU Hladovka
5, Firma Pamol: reklamácia a dohody
6, Konkurz na ťažbu rok 2014
7, Žiadosť o prenájom pôdy
8, Zrušenie uznesenia zo dňa 30.05.2013
9, Rôzne
10, Záver

Uznesenie:
1.
Zasadnutie zahájil člen výboru poverený zastupovaním predsedu PSU p. Škvarek. Počet
prítomných členov 5, ospravedlnených 2, podľa prezenčnej listiny. Schôdza je uznášania schopná.
2.

Schvaľuje zapisovateľa p. Škvareka a overovateľov: p. Bugaj J. , p. Hutlas D.

3.
Berie na vedomie: Zaslaný list firme Stela o výsledku z rokovania výboru zo dňa
26.11.2013.
Schvaľuje: A, Odovzdanie písomných náležitosti a inventarizačný materiál podľa
prílohy.
B, Prípadné nezrovnalosti, nedostatky a škody spôsobené do 30.11.2013 znáša
odstupujúci p. Kalis D.
C, Doriešiť kauciu 24 045 eur s PPA Bratislava . Zodpovedný p. Kalis do
30.1.2014
D, Pracovnú zmluvu s p. Škvarekom: polovičná mzda a odvody z minimálnej
mzdy.
Ukladá oboznámiť p. Kalisa s uznesením a žiadať odpoveď do 30.1.2014.

4.

Schvaľuje ukončené reklamačné práce s firmou PAMOL s.r.o a presun nedokončených prác
na jarné mesiace r. 2014, dohodu o odpustení dlhu a zmluvu o nájme.
Ukladá: podpísať a zaslať na opätovné potvrdenie firme PAMOL s.r.o
5.

6.
Schvaľuje vyhlásenie konkurzu, ktorý sa uskutoční 30.12.2013 na ťažbu dreva r. 2014.
Ukladá: vyhlásiť v obecnom rozhlase a vyvesenie na obecnej tabuli.
7.
Berie na vedomie žiadosť o prenájom pozemku s firmou Wellberry s.r.o
Ukladá: zvolať jednanie na január 2014 s firmou Wellberry s.r.o.
8.
Schvaľuje pozmenenie vytýčenej časti bodu 5 z uznesenia dňa 30.5.2013 na verziu: Práce v
lese, kontrolné práce a ostatné práce vykonávané na PSU obce Hladovka budú vyplácané dohodou
o vykonaní prác. Sadzba za prenájom traktora je 0,50 €/km a za prenájom osobného automobilu je

0,30 €/km.
9.

Ukladá:A, oznámiť zvolanie zasadnutia výboru do 48 hodín.
B, Doriešiť neoprávnene vydané podiely od roku 2008
C, Zistiť skutočný stav s majetkom PSU Hladovka na katastrálnom úrade Tvrdošín.

Zapisovateľ: Škvarek

Overovateľ: Bugaj
Hutlas

