
UZNESENIE 

zo zhromaždenia Pozemkového spoločenstva vlastníkov lesa so sídlom
v Čertižnom  konaného dňa 25.09.2022

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 2000 m2  sa nehlasovalo: SPF-30,138, Lesy SR –
170,680 hlasov, Neukončené dedičské konania – 234,951 hlasov. 

100 %  predstavuje  6 753,025 hlasov.

Hlasovania sa zúčastnilo 3 801,48 hlasov , čo predstavuje 56,29 %.

Schvaľuje:

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

1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia  zhromaždenia
3. Voľba  mandátovej,   návrhovej  komisie,   volebnej  komisie,  zapisovateľa

a overovateľov zápisnice
4. Správa o činnosti a hospodárení PSVL so sídlom v Čertižnom za rok 2021
5. Správa o finančnom hospodárení  PSVL so sídlom v Čertižnom za rok 2021 a plán

úloh na rok 2022
6. Správa Odborného lesného hospodára PSVL so sídlom v Čertižnom o starostlivosti

o les za rok 2021  a plán úloh na rok 2022
7. Správa  predsedu dozornej rady PSVL so sídlom v Čertižnom za rok 2021
8. Diskusia
9. Voľba výboru PSVL a dozornej rady
10. Návrh na rozdelenie zisku PSVL so sídlom v Čertižnom za rok 2021
11. Rôzne
12. Schválenie uznesenia
13. Záver

Schvaľuje: 

- mandátovú  komisiu: Ing. Peter Tričák a Martin Dimun 
- volebnú komisiu:  Miroslav Gajdoš, Peter Zozuľak ml. a Vasiľ Guba
- návrhovú  komisiu: Peter Bochyn a Michal Dimun ml.
- overovateľov zápisnice: Mgr. Michal Semanco a Mgr. Marián Gič
-

Schvaľuje  -voľbu komisií  verejné a taktiež, aby  každá ďalšia voľba bola verejná 
                     zdvihnutím ruky. 

       - verejná  voľba  počas konania celého zhromaždenia s počtom  hlasov    
         3 801,48  čo  je  56,29 %.
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Schvaľuje -  správu o činnosti a hospodárení PSVL Čertižné za rok 2021

Schvaľuje – správu o finančnom hospodárení PSVL Čertižné za rok 2021

Schvaľuje – správu OLH Ing. Milana Gajdoša  za rok 2021 a plán úloh na rok 2022

Schvaľuje  - správu predsedu DR PSVL Čertižné za rok 2021

Berie na vedomie  - výsledky kontrol Lesnej drevárskej inšpekcie Zvolen  a Policajného 
                   zboru SR odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej 
                   kriminality oddelenie Prešov.

Schvaľuje  - žiadosť Gréckokatolíckej cirkvi farnosť Čertižné o nenávratný príspevok na 
                     opravu strechy vo výške 3 000,-€

Schvaľuje – odmenu vo výške 200,-€ v čistom pre každého člena výboru PSVL, dozornej 
                    rady PSVL Čertižné a OLH PSVL Čertižné

Schvaľuje – odmenu vo výške 5,-€ za 1 hod. v čistom od 01.01.2023 pre podielnikov pri  
                    výdaji drevnej hmoty, meraní drevnej hmoty  a kontrolnej činnosti 

Schvaľuje -  mesačnú odmenu pre nového predsedu PSVL vo výške 500,-€ v čistom 
                     a podpredsedu PSVL 150,-€ v čistom na nové 5 ročné obdobie od 01.01.2023

Schvaľuje – cenu palivového dreva na rok 2023 vo výške 30,-€ s DPH za 1 m3 podielnikom 
                     PSVL podľa ich výmery. Ďalší predaj drevnej hmoty len za aktuálnu trhovú 
                     cenu. Nahlásenie sa podielnikov na odber palivového dreva do konca apríla 2023

Schvaľuje  - aby v prípade prevodu TTP /trvalých trávnatých porastovú na lesné pozemky 
                     konal výbor PSVL v prípade, že to bude na náklady štátu SR / SPF, neznámi 
                     vlastníci a podobne./

Schvaľuje  - náhradníkov do výboru PSVL Čertižné a to Rastislav Galajda a Pavol Galajda

Schvaľuje  - náhradníka do dozornej rady PSVL Čertižné Vasiľa Gubu

Schvaľuje  - účtovnú uzávierku za rok 2021 a  návrh na rozdelenie zisku za rok 2021 vo 
                     forme vyplatenia podielov vo výmere 18,-€ za 1 ha pre každého podielnika 

Schvaľuje-   uznesenie  zo zhromaždenia konaného dňa 26.09.2021 v plnom znení 
                     a uznesenie zo zhromaždenia konaného dňa 25.09.2022 v plnom znení.

Berie na vedomie  -   požiadavku Ing. Petra Tričaka aby sa v oblasti vodojemu a zásoby pitnej
                                  vody pre obec Čertižné nevykonávala ťažba

Schvaľuje –starý výbor PSVL Čertižné ukončenie k 31.12.2022
Schvaľuje  -  nový výbor PSVL Čertižné  začiatok od 01.01.2023 na obdobie 5 rokov.
predseda PSVL-   Martin Dimun, podpredseda– Peter Bochyn
členovia výboru:  Ing. Ľubomír Galan, Štefan Gojdič, Michal Dimun 
náhradníci: Rastislav Galajda a Pavel Galajda
predseda dozornej rady: Mgr. Michal Semanco
členovia DR: Mgr. Marián Gič, Pavel Neila náhradník: Vasiľ Guba
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Uznesenie prečítal:   Peter Bochyn

Pravdivosť zápisu potvrdzujú svojím podpisom overovatelia zápisnice:

Mgr. Michal Semanco .............................

Mgr. Marián Gič...............................   

V Čertižnom dňa  25.09.2022

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


