
Uznesenie z VZ LPS Vysoká pri Morave dňa 14.6.2019 

(ďalej len LPS) 

 

 
 

 

 

 

 

Valné zhromaždenie na záver rokovania prijalo a schválilo nasledovné uznesenie: 

 

 

 

 

VZ berie na vedomie: 

- Správu o činnosti spoločenstva za rok 2018/2019 od posledného VZ 

-Správu OLH o ťažbe dreva  v roku 2018/2019 od posledného VZ 

- Správu Dozornej rady za rok 2018/2019 od posledného VZ 

 

VZ schvaľuje: 

-program  bez pripomienok 

- za zapisovateľa: p. Jozef Markovič 

- overovateľov zápisnice: Juraj Benca, Tomáš Gabaš 

- do návrhovej komisie: Ing. Ľubomír Hamšík, Marián Markovič 

- do mandátovek komisie: p. Milan Martinovič, Anna Odvarková  

- správu o činnosti za r. 2018 

- Správu o hospodárení spoločenstva za r. 2018, 

- Ročnú účtovnú závierku spoločenstva za rok 2018 

- odmeny pre výbor a DR, tak ako je to uvedené v zápisnici. 

- zmluvu o založení LPS tak ako bola predložená  

 

 

VZ zvolilo   výbor v zložení:Milan Lapčík, Jozef Markovič, Miroslav Horínek, ako 

náhradník Milan Martinovič 

 a DR v zložení: Pavol Polák, Ľubica Dermeková, Juraj Benca a náhradník JUDr. Pavol 

Valík  
 

 

VZ - zaväzuje výbor pokračovať v rokovaní so štátnymi orgánmi vo veci náhrady za 

pozemky odňaté v súvislosti s úpravou hranice s Rakúskom na rieke Morave. 

- zverejniť záznam z tohto rokovania na webovej stránke spoločenstva. 

 

VZ LPS – vyzýva členov spoločenstva, vzhľadom na nutnosť vypracovať dodatok k zmluve 

o založení LPS aby výboru LPS nahlásili  

                  prípadné zmeny adresy, prípadne vlastníctva podielov a to bezodkladne 

 

VZ LPS – zaväzuje  výbor zverejnením zápisnice z VZ na webovej stránke LPS 

- členovia LPS súhlasia s vedením svojich osobných údajov v zmysle zákona o ochrane 

osobných údajov 

 



 

VZ LPS – súhlasí s odkúpením podielov a splnomocňuje výbor LPS zastupovaním pri 

odkupovaní podielov neznámych členov LPS a známych členov 

                  S podielom menším ako 10€ vyplácaných z čiastky 300 000€ 

 

VZ LPS – na základe hospodárenia za predchádzajúce obdobia stanovuje cenu na odkúpenie 

podielov vo výške 0,02€/m2 

 

 

VZ LPS – nesúhlasí s odkúpením podielov Ing. Petra Poláka v cene cca 1€/m2 a súhlasí 

s odpredajom tretej osobe  

 

VZ LPS – zaväzuje výbor LPS rokovaním s poľovným združením Hoštetňan o nájomnej 

zmluve pozemkov na poľovné účely od 1.1.2021 do 31.12.2035 

 

 

 

Za návrhovú komisiu: 

 

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

                                                  Ľubomír Hamšík                                Marián Markovič                                       

 

 


