Správa výboru Komposesorátu pozemkového spoločenstva Turany
za rok 2016.
Výbor Komposesorátu pozemkového spoločenstva Turany sa v roku 2016 zišiel spolu
17 krát. Hlavnou úlohou výboru bolo plnenie uznesenia z valného zhromaždenia z roku 2015.
Jednou z hlavných úloh bola príprava a zabezpečenie valného zhromaždenia členov
spoločnosti, nakoľko v tomto roku končilo funkčné obdobie výboru a dozornej rady .
Valné zhromaždenie sa konalo dňa 18. 06.2016 v súlade so zákonom č.97/2013 Z. z.
Výsledky volieb boli zaslané na Lesný úrad. Lesný úrad odmietol zapísať jedného člena
dozornej rady Ing. Zuzanu Hnilickú a nariadil zvolať ďalšie valné zhromaždenie, ktoré sa
konalo dňa 19. 11. 2016. Na Valnom zhromaždení sme potvrdili voľbu člena dozornej rady.
Boli vykonané zmeny údajov v registri pozemkového spoločenstva vedenom Okresným
úradom Martin. Lesný úrad po odsúhlasení výsledkov vykonal zmeny údajov v registri
pozemkových spoločenstiev vedeného Okresným úradom Martin odbor pozemkový a lesný,
kde bol starý výbor a dozorná rada vymazané z registra.
Dňa 13. 09. 2016 bol zapísaný nový výbor v zložení: Ing. Ľuboslav Kapusta –
predseda, Ľubomír Bochnička – podpredseda, MUDr. Pavol Slávik – člen, Miloš Líška –
člen, Ján Vrabec – člen. Dozorná rada v zložení Ing. Zuzana Hnilická – predseda, MVDr.
Rastislav Zábronský – člen, Peter Kuka – člen. Dňa 02. 10. 2016 došlo k odovzdaniu agendy
starého vedenia výboru novému výberu Komposesorátu pozemkového spoločenstva Turany.
Po nástupe nového výboru sme museli zabezpečiť zvolanie valného zhromaždenia ktoré sa
konalo dňa 19. 11. 2016 s hlavným bodom programu potvrdenie voľby člena dozornej rady
Ing. Zuzany Hnilickej . Valné zhromaždenie Komposesorátu, ktoré bolo uznášania schopné
potvrdilo voľbu člena dozornej rady Ing. Zuzany Hnilickej, ktorú odsúhlasil a zapísal Lesný
úrad Martin odbor pozemkový a lesný.
Ďalej sa výbor zaoberal prípravou podkladov na rekonštrukciu lesných ciest, ktoré by
mali byť hradené z eurofondov. Od Kamennej po Ploštinú v dĺžke cca 2200 m. Boli vykonané
zamerania výškopisov a polohopisov. Pracuje sa na príprave projektovej dokumentácie ako aj
ďalších úloh a uznesení z valného zhromaždenia.
Na záver by som sa chcel poďakovať výborom za svedomito vykonanú prácu v našom
spoločenstve.

Ďakujem

V Turanoch 10. 05. 2017

Ľubomír Bochnička
podpredseda

