
UZNESENIE  

zo zhromaždenia Pozemkového spoločenstva vlastníkov lesa so sídlom 

v Čertižnom  konaného dňa 26.09.2021 

 

Berie na vedomie:  

Zhromaždenie PSVL so sídlom v Čertižnom berie na vedomie správu mandátovej komisie 

o prítomnosti  členov PSVL so sídlom v Čertižnom  a schopnosti uznášania sa. Z celkového 

počtu hlasov 7 148,16 / 1 hlas 2000m
2 

 sa nehlasovalo: SPF-30,138 hlasov, Lesy SR -170,680 

hlasov, Neukončené dedičské konania – 234,951 hlasov.  

100 % predstavuje 6712,395 hlasov.  

Hlasovania sa zúčastnilo 3319,898 hlasov, čo predstavuje 49,46 %  

Program rokovania v plnom znení, ako je uvedené v pozvánke: 

Program zhromaždenia :        
1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia  zhromaždenia 

3. Voľba mandátovej,  návrhovej komisie,  zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Správa o činnosti a hospodárení PSVL so sídlom v Čertižnom za rok 2019,2020 

5. Správa o finančnom hospodárení  PSVL so sídlom v Čertižnom za rok 2019,2020 

a plán úloh na rok 2021 

6. Správa Odborného lesného hospodára PSVL so sídlom v Čertižnom o starostlivosti 

o les za rok 2019,2020  a plán úloh na rok 2020,2021 

7. Správa  predsedu dozornej rady PSVL so sídlom v Čertižnom za rok 2019,2020 

8. Návrh na zmenu druhu pozemku   

9. Diskusia 

10. Návrh na rozdelenie zisku PSVL so sídlom v Čertižnom za rok 2019,2020 

11. Schválenie uznesenia 

12. Záver 

Schvaľuje:  

- mandátovú  komisiu: Ing. Peter Tričák a Martin Dimun  

- návrhovú  komisiu: Peter Bochyn a Michal Dimun ml.   

- overovateľov zápisnice: Mgr. Michal Semanco a Mgr. Marián Gič 

 

Schvaľuje – vyhodnotenie uznesenia zo dňa 31.03.2019 

Schvaľuje -  správu o finančnom hospodárení PSVL za rok 2019,2020 

Schvaľuje – správu OLH za rok 2019,2020  

Schvaľuje -  ročnú uzávierku za rok 2019,2020 

Schvaľuje – plán pestovaných prác a ťažby v roku 2021  prednesený OLH Ing. Milanom     

                    Gajdošom  

 

-2- 

 

Neschvaľuje  -  uznesenie  zo zhromaždenia konaného dňa 26.09.2021 z dôvodu  nízkej 

účasti podielnikov na zhromaždení a to počtom 3 319,898 hlasov čo predstavuje 49,46 %, kde  

100 % predstavuje 6712,395 hlasov.  



 

 

Uznesenie prečítal:   Peter Bochyn 

 

Zapísal  Martin Dimun  

 

Pravdivosť zápisu potvrdzuje návrhová  komisia: 

 

 

Peter Bochyn          ...................................    

     

                

Michal Dimun ml.  ...................................    

 

 

 

 

V Čertižnom dňa  26.09.2021    

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

                                                                                                               Martin Dimun  

                                                                                                              Predseda PSVL 

 

 

 

  

 

 


