UZNESENIE
Prijaté na riadnom Zhromaždení Urbárskej a Jakubiskovej spoločnosti – pozemkové
spoločenstvo v Kojšove konanom dňa 17. marca 2018
Zhromaždenie Urbárskej a Jakubiskovej spoločnosti – pozemkové spoločenstvo v Kojšove:
1

Schvaľuje :
a. Správu
výboru
Urbárskej
a Jakubiskovej
spoločnosti,
pozemkové
spoločenstvo Kojšov o práci výboru, výsledkoch hospodárenia a účtovnú závierku za
rok 2017.
b. Hospodársky plán v technických jednotkách a plán úplných vlastných nákladov pre
rok 2018.
c. Správu dozornej rady o činnosti za rok 2017
d. Správu o inventarizácií majetku UJS PS Kojšov k 31.12.2017
e. Správu mandátovej komisie
f. Správu volebnej komisie a výsledky volieb, na základe výsledku ktorých boli za
členov výboru zvolení:
Tremko Ľubomír, Kiovský Ján, Bučková Mária, Grécko katolícka Cirkev
a Ing.Leško Vasil.
Za členov dozornej rady: MVDr. Andrašková Tatiana Thur Marek Mackovjak
Michal
a náhradníkom do DR ostáva: Ing. Vozár Ján
g. Ročný limit na sponzorské príspevky do výšky 400 € po prehodnotení na
výbore UJS PS Kojšov a podľa vývoja finančnej situácie v spoločnosti.
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Uznáša sa že :
a. Podiely za rok 2018 sa podielnikom vyplatia podľa výsledku hospodárenia, po
uzavretí účtovnej uzávierky roku 2018, po odpočítaní fondu rezerv na pestovnú
činnosť pre nasledujúci rok.
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Ukladá :
a. Výboru UJS PS v Kojšove rozhodovať o hospodárskych, finančných, právnych,
majetkových a ostatných záležitostiach vyplývajúcej z činnosti spoločnosti. Prijímať
úsporné rozhodnutia a opatrenia s cieľom zabezpečenia ekonomickej stability a
prosperovania spoločnosti.
Zodpovedný: predseda výboru
Termín: stály
b.

Naďalej v spolupráci so spoluvlastníkmi vysporiadavať majetkovo právne vzťahy
UJS PS Kojšov na Katastrálnom a pozemkovom úrade.
Zodpovedný: predseda výboru
Termín: stály

c.

Riadiacou činnosťou v hospodárskej a ekonomickej sfére zabezpečiť dosiahnutie
maximálneho zisku, pri podmienke dodržania zodpovedajúcej kvality prác. Tomu
optimálne prispôsobiť materialno-technické zabezpečenie výroby, mzdové a sociálne
nároky pracovníkov. Dodržať pritom nákupný limit do 6 500 €.
Zodpovedný: predseda výboru
Termín: stály

d.

Zabezpečiť potrebné školenia ochrany a bezpečnosti pri práci, technologických
postupov prác a požiarnej ochrany v zmysle platných predpisov.
Zodpovedný: predseda výboru
Termín: stály

e.

Pri prideľovaní palivového dreva dbať na prednostné prideľovanie podielnikom
nevládnym, prestárlym a osamoteným.
Zodpovedný: výbor UJS
Termín: stály

f. Výboru UJS PS Kojšov pokračovať v spolupráci s obecným úradom na jednaniach
s firmou N.O.A.D s.r.o. Pripraviť všetky potrebné podklady pre uzavretie nájomnej
zmluvy pre zjazdovky a vleky na Kojšovskej holi a jej schválenie zostáva
v kompetencii budúceho Zhromaždenia.
Zodpovedný: výbor UJS
Termín: rok 2018
4

Berie na vedomie : Ponuku predaja spoločných lesných a poľnohospodárskych
nehnuteľností spolupodielní kov:
Ing. Verba Ján na LV 237, 1303, 1438, 1497, 33 za sumu 5 089 €
Bašniarová Zdenka na LV 33, 1387, 1486, 1519, 1419, 1276 za sumu 8 000 €
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Poveruje :
a. Predsedu a ešte jedného člena výboru spoločenstva zastupovaním UJS pozemkového
spoločenstva Kojšov na Zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov podľa §-u 5,
Zákona o poľovníctve a konať v ich mene pri postúpení užívania poľovného práva,
návrhu a uznávaní poľovného revíru.
Poverení: z textu
Termín: stály
b. Výbor spoločenstva na uzavretie nájomnej zmluvy s Lesami SR štátny podnik,
odštepný závod Košice na lesné nehnuteľnosti cca 16 ha, ktoré sú vo vlastníctve
štátu formou úhrady za celkové množstvo vyťaženého dreva. v m3, za bežný rok
z časti dielcov, ktoré sú vo vlastníctve SR
Poverení: Výbor
Termín: rok 2018

Uznesenie schválené Zhromaždením UJS PS Kojšov dňa 17.3.2018

