Zápisnica
z VZ LPS Vysoká pri Morave konaného dňa 25.4.2014
Rokovanie otvoril a viedol predseda spoločnosti. Na úvod privítal a pozdravil členov –
podielnikov. Potom prečítal program VZ, ktorý bol odsúhlasený všetkými prítomnými členmi.
Ďalej podľa programu predniesol návrh na voľbu overovateľov zápisnice a voľbu
mandátovej a návrhovej komisie.
Za overovateľov boli všetkými prítomnými hlasmi zvolení : p. Stanislav Plica a Ľuboš
Hamšík.
Do mandátovej a návrhovej komisie boli všetkými hlasmi zvolení: p. Juraj Ščepán a Robert
Dinuš
Ako ďalší bod programu bol prednesený a prerokovaný návrh Doplnku č.1 k zmluve o založení
spoločnosti a k stanovám spoločnosti. Doplnok bol schválený 2/3 väčšinou všetkých členov,
vrátane zástupcu SPF.
Predseda ďalej informoval o činnosti spoločnosti za uplynulé obdobie, od minulého VZ v r. 2013.
(informácie je v prílohe).
Predseda kontrolnej komisie prečítal správu o výsledkoch hospodárenia s tým že odporúča VZ
správu schváliť. Správa bola schválená všetkými hlasmi prítomných členov.
Odborný lesný hospodár Ing. Držík ,potom informoval o hospodárskej činnosti, išlo predovšetkým
len o ťažbu dreva v Rozporci prebierkou ako palivové drevo pre členov i nečlenov. (správe je v
prílohe).
V ďalšom bode VZ prerokovalo otázku vyplácania podielov za roky 2008 až 2013. VZ
odsúhlasilo vyplatenie podielov do výšky 30 tis eur.v budúcom roku. (dvaja členovia sa zdržali).
VZ ukladá povinnosť všetkým podielnikom aktualizovať údaje na LV spoločenstva
VZ ukladá výboru spoločenstva vypracovať spôsob vyplácania podielov
Predseda mandátovej komisie prečítal správu o účasti členov podielnikov.
Celková účasť bola 0,78324 podielov (vrátane zástupcu SPF) z 0,99999, tj 78%.
Známych vlastníkov bolo 0,2805458 podielov z 0,497288 tj. 56%
Mandátová komisia konštatoval že VZ je uznášania schopné vo všetkých bodoch programu
Po prerokovaní všetkých bodov programu predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia,
(v prílohe) ktorý bol po doplnení schválený všetkými hlasmi .
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