Návrh zásad predaja dreva ... - Čunkovce – lesné a pozemkové spoločenstvo
Zásady predaja dreva – ceny pre m3, priestorový m
1. Všetko drevo čo sa môže predať sa predá za najvýhodnejšie ceny.
2. Vlastník podielov má prednosť pri predaji pred nevlastníkom.
3. Zo skládky sa predáva drevo podľa kvality v cenách pre rok 2015 – smrek hniloba
38,5 e, sucháre – 43 e, čerstvé – 54 e, drevo nevhodné ani na štieplovanie 13 e
4. Samovýroba – iba drevo nevhodné na predaj veľkoodberateľom , plevelné rastliny,
ktoré urči OLH , alebo hospodár členom spoločenstva 4 e/ m3 , nečlenom 7 e/ m3
5. Samo-výrobca pri rastlinách buk, hrab, breza a viacerých záujemcoch – min sadzba
člen 8 e/ m3, nečlen 13,5 e/ m3 – v prípade viacerých záujemcov prípadne rozhodne
tender.
6. Samo-výrobca plevelné rastliny – lieska, vrba, stromy nevhodné na ďalšie pestovanie
... do hrúbky 8 cm ,konáre po ťažbe 0 euro.
7. Samo-výrobca je povinný ak si to člen výboru, alebo OLH vyžiada / v prípade 4. 5.
6./ zaplatiť pracovný výkon spojený s vyznačením, alebo ukázaním drevnej hmoty / tj.
nemá iné pracovné povinnosti v oblasti Čunkoviec /.
8. Samo výrobca je povinný dodržiavať všetky bezpečnostné a protipožiarne opartenia
a upratať po sebe v lese. Spoločnosť nezodpovedá za prípadné úrazy a škody
spôsobené samovýrobou .

Zásady vyplácania dividend –
1. Dividendy sa vyplácajú podľa dohody členou spoločenstva na valnom zhromaždení.
Oznam na internete v www.gbelany.eu časť spoločenstva Čunkovce
2. Dividenda – kde manipulačný poplatok / poštovné , bankový prevod, / presahuje
hodnotu dividendy , alebo po odrátaní manipulačného poplatku je menší ....2 euro sa
vypláca v hotovosti v miestnosti pozemkových spoločenstiev v mesiaci maj a
november v stredu od 16-18 hod.

Zásady oznamovania valného zhromaždenia posielania listových pozvánok
1. Valné zhromaždenia bude oznámene na internete www.gbelany.eu 28.dní pred
uskutočnením zhromaždenia a bude sa konať v mesiaci marec.
2. Písomné pozvánky sa posielajú od xxx podielov na adesy mimo obec Gbeľany, nesmú
presiahnuť 30 % podielu dividend.
3. Písomné pozvánky / bod č.2 / sa odovzdajú najbližšiemu príbuznému / brat, sestra,
synovec .../ v obcí Gbeľany.
4. V prípade vlastníkov Čunkoviec jednej rodiny môžeme pozvánky posielať na vopred
dohodnutú adresu.

