
Zápisnica 

z VZ LPS Vysoká pri Morave konaného dň 11.11.2022 

 

 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny - v prílohe. 

 

     Rokovanie otvoril viedol predseda LPS Milan Lapčík. 

 

V úvode rokovania prívítal prítomných členov - podielnikov a predniesol návrh programu. 

Program - v prílohe zápisnice, bol schválený všetkými prítomnými bez pripomienok.  

Prikročilo sa k voľbe zapisovateľa. Na návrh predsedu bol zvolený za zapisovateľa Jozef 

Markovič. 

Do návrhovej a mandátovej komisie boli navrhnutí a jednomyselne zvolení p. Jana 

Baumanová a p. Luboš Hamšík. Silvia Mikulášková 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí Anna Odvarková, Anna Poláková 

 

V ďalšom bode, podľa programu  predniesol správu a činnosti spoločenstva za roky 2019-

2021 predseda spoločenstva. -v prílohe 

Potom predniesol OLH p. Ing. Michal Držík správu o ťažbe dreva za roky 2019-2021. -v 

prílohe 

Správu o hospodárení spoločenstva za roky 2019-2021 predniesol predseda spoločenstva.- v 

prílohe 

Správu dozornej rady a účtovnú závierku za roky 2019-2021 predniesol predseda DR.- v 

prílohe 

Predseda potom dal hlasovať o prijatie týchto správ. Všetky správy boli jednomyseľne prijaté 

bez pripomienok. 

 Mandátová komisia konštatovala že VZ je  uznášania schopné. 

 Potom sa pristúpilo sa k voľbe nového výboru a DR.  

Do volebnej komisie boli navrhnutí a zvolení P. Jana Baumanová a Anna Poláková. 

Predseda potom predniesol návrh nového výboru v zložení Obec Vysoká pri Morave ako 

právnická osoba, ďalej p. Baumanová, Houdek, Martinovič a Horínek. Návrh aby výbor 

pracoval v tomto zložení bol schválený všetkými zúčastnenými podielnikmi. 

Do Dozornej rady boli navrhnutí a schválení všetci členovia v pôvodnom zložení rady p. 

Polák, p. Dermeková a p. Benca. 

Na návrh predsedu, VZ odsúhlasilo vyplatenie podielov pre členov vo výške 80% z aktuálnej 

sumy finančných prostriedkov na účte. 

Predseda potom predniesol návrh na vyplatenie odmien pre výbor po 500 eur za roky 2019-

2021 a za rovnaké obdobie aj pre predsedu DR 500 eur a pre členov DR po 300 eur. 

Okrem toho bola schválená jednorázová odmena pre OLH vo výške 300 eur. 

Návrhy boli schválené pričom jeden člen sa zdržal hlasovania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

V diskusii vystúpila p. Poláková, s otázkou  ako sa bude postupovať pri ťažbe palivového 

dreva pre členov. Otázka bolo zodpovedaná. Pani Drexlerová sa informovala čo 

prenajímame a aj táto otázka bola zodpovedaná. 

Po vyčerpaní všetkých bodov programu návrhová komisia predniesla návrh 

 uznesenia - v prílohe, ktorý bol schválený všetkými zúčastnenými členmi bez pripomienok. 

 

V závere rokovania predseda poďakoval prítomným členom za účasť a rokovanie ukončil. 

 

 

Vysoká pri Morave 11.11.2022 

 

 

 

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

       zapísal: J. Markovič                           predseda LPS Milan Lapčík  

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

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

    Odvarková Anna                                              Poláková Anna

                                                                             

 

 


