
UZNESENIE  

zo zhromaždenia Pozemkového spoločenstva vlastníkov lesa so sídlom 

v Čertižnom  konaného dňa 31.03.2019 

 

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, čo činí 100 %, bolo prítomných 3 830,81 hlasov, čo je 53,59 %.  

Schvaľuje: 

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

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 2018 
5. Správa o finančnom hospodárení  PSVL so sídlom v Čertižnom za rok 2018 a plán 

úloh na rok 2019 
6. Správa Odborného lesného hospodára PSVL so sídlom v Čertižnom o starostlivosti 

o les za rok 2018  a plán úloh na rok 2019 
7. Správa  predsedu dozornej rady PSVL so sídlom v Čertižnom za rok 2018 
8. Diskusia 
9. Návrh na rozdelenie zisku PSVL so sídlom v Čertižnom za rok 2018 
10. Schválenie uznesenia 
11. Záver 

Schvaľuje:  

- mandátovú  komisiu: Ing. Peter Tričák a Martin Dimun  
- návrhovú  komisiu: Peter Bochyn a Pavel Neila.  
- overovateľov zápisnice: Mgr. Michal Semanco a Ing. Rastislav Škurla 
- Schvaľuje  verejnú  voľbu  počas konania celého zhromaždenia s počtom  hlasov     

3 830,81  čo  je  53,59 % 
Schvaľuje  - sponzorský dar  pre STO Čertižné vo výške 200,-€ 

Schvaľuje - na rekonštrukciu chrámu Gréckokatolíckej cirkvi, Farnosť Čertižné sumu 1990,-€ 
Schvaľuje  - pre Obecný úrad Čertižné sumu 800,-€ na nákup zariadenia do posilňovne 
Schvaľuje  - odmenu pre predsedu dozornej rady PSVL – 100,-€ v hrubom,  pre členov DR   
                     suma 70,-€ v hrubom  
Schvaľuje –  zakúpenie terénneho motorového vozidla pre PSVL Čertižné v cene do 4500,-€ 
Schvaľuje – cenu predaja  drevnej hmoty na palivové drevo pre podielnikov v cene 30,-€ za  
                    1  m3  s nárokom aj na prípadné dividendy. Množstvo podľa výmery v hektároch.  
Schvaľuje – návrh na rozdelenie zisku za rok 2018 pre tých podielnikov, ktorí nebrali  
                    /kupovali/ palivové drevo, nakoľko cena palivového dreva  v roku 2018 bola pre  
                     podielnikov, ktorí brali palivové drevo zvýhodnená   
Schvaľuje -doplnenie zmluvy o spoločenstve a stanov o zmeny vyplývajúce z novely č.  
                   110/2018 k zákonu 97/2013 o pozemkových spoločenstvách  
Schvaľuje -  ročnú uzávierku za rok 2018 
Schvaľuje – plán pestovaných prác a ťažby v roku 2019  prednesený OLH Ing. Milanom     
                    Gajdošom  
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Schvaľuje  -  uznesenie  zo zhromaždenia konaného dňa 31.03.2019 v plnom znení  
 
Uznesenie prečítal:   Peter Bochyn 
 
Pravdivosť zápisu potvrdzujú svojím podpisom overovatelia a navrhovatelia zápisnice: 
 
 
Peter Bochyn   ...................................    
     
                
Pavel Neila      ...................................    
 
Mgr. Michal Semanco ...................... 
 
 
Ing. Rastislav Škurla  ....................... 
 
 
 
V Čertižnom dňa  31.03.2019   

                                                                                                     ................................................ 
                                                                                                               Martin Dimun  
                                                                                                              Predseda PSVL 
 
 

 
  
 

 


