Uznesenie
z XXI. valného zhromaždenia Pozemkovej spoločnosti združenia bývalých urbaristov
v Čiernych Kľačanoch,

konaného dňa 20.5. 2016 v KD Čierne Kľačany
Valné zhromaždenie
A/ berie na vedomie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

správu predsedu PS za rok 2015
správu tajomníka PS za rok 2015
správu hospodára pozemkovej spoločnosti za rok 2015
správu pokladníka za rok 2015
správu dozornej rady za rok 2015
správu OLH za rok 2015

B/ schvaľuje:
1. program XXI. VZ
2. návrhovú komisiu v zložení: Juliana Tonková, Jozef Švec, Ľudovít Páleník
overovaciu komisiu v zložení : Jozef Páleník, Jozef Havetta, Miroslav Mihálka
a mandátnu komisiu v zložení : Kristína Tarjányiová, Vladimír Martinec, Jozef Malý
3. účtovnú závierku a výsledok hospodárenia za rok 2015
4. schválenie odmien a náhrad členov výboru a dozornej rady
5. plán činnosti na rok 2016
6. rozpočet pre rok 2016
C/ volí na volebné obdobie 2016 - 2021:
1. výbor PS v zložení:
- predseda: Ing. Alena Górová
- tajomník: Ing. Beata Halandová
- hospodár: René Solár
- pokladník: Mária Herdová
- člen výboru: Jozef Števo
2. dozornú radu PS v zložení:
- predseda: Ing. Milan Švec, PhD.
- členovia: Ján Holý, Vladimír Horváth
- náhradník: Štefan Malý

D/ ukladá:
1. zabezpečovať ťažbu dreva v roku 2013-2022 v súlade s usmernením OLH a Programu
starostlivosti o les.
2. aktualizovať zoznam členov spoločnosti na základe prihlášky a príslušných
dokumentov /zmena bydliska a pod./. Doplnenie a výmaz členov urobiť len na základe
dokladu uvedeného v oznámení člena – právoplatného dedičského rozhodnutia, kúpnej
zmluvy alebo darovacej zmluvy, výpisu z LV a rozhodnutia Správy katastra a upraviť
zoznam podľa znenie nového zákona.
3. vyplatiť členom nevyplatené podiely uložené v depozite po splnení podmienok
4. zaoberať sa diskusnými príspevkami prednesenými na tomto zhromaždení
5. výboru PS zverejňovať účtovnú závierku za predchádzajúci rok vždy do konania
Valného zhromaždenia s termínom oznámenia konania Valného zhromaždenia
6. zverejniť zmluvu s Cesty Nitra na internetovej stránke obce
7. oznámiť konanie schôdze výboru PS v miestnom rozhlase a na internetovej stránke
v obci Čierne Kľačany
Zodpovedný: výbor spoločnosti

V Čiernych Kľačanoch 20. 5. 2016

.............................
Ing. Alena Górová
predseda P. S.
Zapísal:

Ing. Beata Halandová, tajomník PS

Návrhová komisia:

Juliana Tonková

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

Jozef Švec

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

Ľudovít Páleník

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

