Lesné pozemkové spoločenstvo Vysoká pri Morave
Zápisnica z rokovania Valného zhromaždenia LPS Vysoká pri Morave dňa
14.6.2019.
Prítomní : podľa prezenčnej listiny /v prílohe/.
Rokovanie otvoril a viedol predseda spoločenstva. V úvode privítal všetkých členovúčastníkov a predložil program rokovania VZ na schválenie. Program bol bez pripomienok
schválený a ďalej sa pokračovalo v rokovaní podľa schváleného programu.
Za zapisovateľa bol navrhnutý a schválený Jozef Markovič.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení, Juraj Benca a
Tomáš Gabaš.
Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení, Luboš Hamšík a
Marian Markovič.
Do mandátovej komisie boli navrhnutí a schválení , Milan Martinovič a
Anna Odvárková
Správu o činnosti spoločenstva od posledného rokovania VZ predniesol predseda
spoločenstva /správa je prílohou zápisnice/.
Správu o ťažbe dreva v Rozporci v roku 2018 predniesol OLH Ing. Michal Držík.
/správa je prílohou zápisnice/.
Správu DR preniesol predseda DR Pavol Polák a navrhol ju VZ na schválenie
/správa je prílohou zápisnice/.
Správu o hospodárení spoločenstva v r. 2018 predniesol hospodár spoločenstva Miroslav
Horínek /správa je prílohou zápisnice/.
V ďalšom bode tajomník spoločenstva predniesol návrh novej zmluvy ako doplnok pôvodnej.
Zmluva bola schválená bez pripomienok.
Voľba členov výboru a náhradníkov výboru a DR.
Valné zhromaždenie schválilo na návrh predsedu spoločenstva, aby spoločenstvo pracovalo v
doterajšom zložení: predseda M. Lapčík, hospodár M. Horínek a tajomník Jozef Markovič a
ako náhradník bol zvolený Milan Martinovič.
Vzhľadom na neplatnosť voľby do výboru J. Zajaca na minulom VZ, terajšie VZ schválilo
jeho výmaz z výboru spoločenstva.
Za náhradníka do Dozornej rady bol zvolený JUDr. Pavol Valík
Návrh na odmeny výboru a DR predniesol predseda DR, po 500 eur pre členov výboru a
predsedu DR a po 200 eur pre členov DR. Návrh bol schválený bez pripomienok.
Kúpa predaj podielov. Vzhľadom na novelu zákona nastala možnosť predaja podielov. VZ
prerokoval žiadosť p. Petra Poláka, ktorý ponúka svoj podiel o výmere 7125,6 m2 za 1 euro
za m2 na predaj.
VZ a ani členovia neprejavili záujem o túto kúpu. VZ preto nemá námietky proti predaju jeho
podielu aj tretej osobe.
Nadväzne na možnosť odkupovať podiely svojich členov spoločenstvom, VZ súhlasí a
poveruje výbor odkupovať podiely neznámych vlastníkov a od známych členov –
podielnikov, ktorých podiel bol pod 10€ vypočítaný z 300 000€. Suma za odkúpenie je
0,02€/m2.

VZ prerokovalo žiadosť Poľovného združenia Hochštetňan o prenájom pozemkov na poľovné
účely na obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2035.
VZ zaväzuje a ukladá výboru prerokovať túto žiadosť s výborom poľovného združenia a
predložiť tento návrh na budúcom rokovaní VZ.
V diskusii p. Hamšík poukázal na možnosť zmeny charakteru lesa na mokradˇ, vzhľadom na
výskyt bobrov v tomto priestore.
Valné zhromaždenie ukladá výboru uviesť zápisnicu na webovej stránke spoločenstva.
Po prerokovaní všetkých bodov programu predseda návrhovej komisie predniesol návrh
uznesenia ktoré bolo s pripomienkami, ktoré boli hneď zapracované do návrhu. Uznesenie
bolo schválené všetkými hlasmi. Uznesenie je v prílohe.
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