
                                 Z á p i s n i c a
                        zo zasadnutia výboru PS Gemerská Poloma dňa 14.8.2015

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny .

Program:  1.Privítanie prítomných členov.
                   2. Projekt 8.3 a 834 –oboznámenie členov výboru.
                   3. Inventarizácia majetku a záväzkov PS z dôvodu
                       ukončenia výkonu funkcie predsedu PS.
                   4. Voľba nového predsedu.
                   5. Rôzne.

       Predseda PS pán Šimun privítal prítomných a prečítal návrh programu zasadnutia 
výboru PS. Program členovia výboru odsúhlasili.
      Predseda oboznámil prítomných členov s projektom 8.3 a 8.4 pre PS, ktoré sa týkajú
obnovy lesov po kalamite a zlepšenie zdravotného stavu lesov. Členovia výboru tieto projekty
neodsúhlasili, z dôvodu veľkých nákladov za projekt a minimálneho prínosu, pretože počet ha
smrekových lesov je  v našom PS   pod hranicou 50 ha.
   Inventarizácia majetku v PS sa uskutoční do 19.8.2015, kedy predseda o 16.00 hod odovzdá
celú agendu svojej činnosti členom výboru a dozornej rade .
Pri odovzdávaní agendy  sa zúčastnia p.Šimun M,  p.Očkaik O., p. Sáreník J. a p. Brezňan M.
Členovia výboru hlasovali o tom, kto bude zastupovať predsedu  do riadnej voľby predsedu
PS. Výbor potvrdil do funkcie zastupujúceho predsedu p. Očkaika O.  a to : 4 hlasy za
p.Očkaika a 1 hlas proti jeho zvoleniu ako zastupujúceho predsedu.
  P.Šimun oboznámil prítomných s poruršením  pracovnej disciplíny u p. Očkaika pri výkone
práce v PS.
  Pri kontrole predseda  počas 7 dní p. Očkaik opustil pracovisko predčasne o 1 hodinu každý
deň. Spolu to predstavovalo 7 hodín V tom čase pracoval v časovej mzde.
 Dal prehodnotiť členom výboru, ako sa bude postupovať pri tejto kauze. Predseda zaujal
stanovisko, že faktúra bude preplatená v rozsahu skutočne odpracovaných hodín a   za výkon
práce, ktorú p. Očkaik predložil na preplatenie PS bude znížená o 7 hodín, počas ktorých sa
v čase kontroly na pracovisku nenachádzal.

 Prijaté uznesenia:

1.Uskutočnenie  inventarizácie majetku PS   z účtovných dokladov do 15.8.2015.

           Termín: do 19.8.2015                    Zodpovední : členovia DR
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2. Odovzdanie agendy odstupujúcim predsedom p.Šimunom dňa 19.8.2015
 
         Termín: 19.8.2015 o 16.00 hod.      Zodpovední: p. Šimun, p. Očkaik, p. Sáreník
                                                                                       p.Brezňan M.

3. Zníženie úhrady pri preplatení faktúry p. Očkaika o 7 hodín pre porušenie
    pracovnej disciplíny na pracovisku počas kontroly.
 

        Termín : august 2015                        Zodpovedný: predsa
-     účtovník PS

 
  4. Projekty 8.3 a 8.4 výbor neschválil.

   5.Zasadnutie výboru PS sa uskutoční začiatkom septembra.

    Po vyčerpaní bodov programu predseda poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie
výboru ukončil.

Gemerská Poloma, dňa 14.8.2015

Predseda PS Gemerská Poloma:           ––––––––––––––––––––––––––

Clen výboru PS:                                    –––––––––––––––––––––––––-

Člen výboru PS:                                    ––––––––––––––––––––––––––

Zapisovateľ:                                           ––––––––––––––––––––––––––


