Správa výboru Pasienkového spoločenstva, pozemkového spoločenstva Turany za rok
2016.
Rok 2016 bol plný zmien a noviniek , ktoré sa priamo dotkli fungovania nášho
spoločenstva, ako napríklad vystriedalo sa vedenie spoločenstva, dozorná rada, a pod.
Jednou z nosných povinností výboru bola aj príprava Valného zhromaždenia
podielnikov spoločenstva. V rámci uvedeného Valného zhromaždenia bolo potrebné pripraviť
a zabezpečiť aj voľby nového výboru
a dozornej rady. Valné zhromaždenie sa konalo dňa 18.6.2016.
V súlade so zákonom č.97/2013 Z.z. výsledky volieb boli zaslané na Lesný úrad. Po
odobrení výsledkov boli vykonané zmeny údajov v registri pozemkových spoločenstiev
vedeného okresným úradom v Martine, odbor pozemkový a lesný, kde bol starý výbor
a dozorná rada vymazané z registra a dňa 26. 09. 2016 bol zapísaný nový výbor v zložení:
Ing. Kapusta Ľuboslav - predseda, Peter Bochnička - podpredseda, MUDr. Slávik Pavol člen, Pavelica Jaroslav – člen, Miloš Líška - člen .
Nakoľko pri voľbe členov dozornej rady vznikli drobné nejasnosti , na podnet Lesného
úradu bolo už novým výborom spoločenstva zorganizované Valné zhromaždenie a dňa
19.11.2016 potvrdení členovia dozornej rady v zložení:
Ing. Hnilická Zuzana - predseda, MVDr. Zábronský Rastislav – člen a Ing. Hlavatý Jaroslav člen.
V súlade so zákonom č.97/2013 Z.z. výsledky volieb boli zaslané na Lesný úrad. Po
odobrení výsledkov boli vykonané zmeny údajov v registri pozemkových spoločenstiev
vedeného okresným úradom v Martine, odbor pozemkový a lesný, kde bola stará dozorná
rada vymazaná z registra a dňa 24. 01. 2017 zapísaná nová v uvedenom zložení.
Fyzické prevzatie agendy Pasienkového spoločenstva novým výborom prebehlo až
k 2.10.2016, no preberací zápis nie je do dnešného dňa podpísaný členmi starého vedenia
nášho spoločenstva.
Nový výbor pod vedením predsedu Ing.Kapustu Ĺuboslava od začiatku svojho
funkčného obdobia pracuje v zmysle Programu starostlivosti o les, v mesiaci december
zabezpečil čiastočnú výmenu okien na Urbárskom dome v majetku nášho spoločenstva (
v zmysle uznesenia VZ).Pustil sa do náročnej práce pri spracovaní podkladov pre získanie
dotácie na rekonštrukciu cesty od križovatky pri penzióne Janka po kataster Šútovo ( tzv.
kamenný závoz) . Rozpracoval podklady k zjednoteniu nájmov pre všetkých dotknutých
prenajímateľov nehnuteľností od nášho spoločenstva .
Touto cestou chcem poďakovať starému a aj novému vedeniu Pasienkového
spoločenstva , za ich húževnatú prácu siahajúcu ďaleko nad rámec ich povinností a zaželať
im veľa trpezlivosti a nadšenia do ďalšej práce, rovnako chcem poďakovať všetkým
podielnikom za ich podporu .
Ďakujem.

V Turanoch 9.5.2017

Peter Bochnička
podpredseda

