
Zápisnica
zo zasadnutia výboru Pozemkového spoločenstva Gemerská Poloma dňa 16.4.2015

Prítomní:  podľa priloženej prezenčnej listiny.

Program:       1.   Privítanie členov výboru
2. Program zasadnutia a jeho schválenie
3. Kontrola uznesení z predošlého zasadnutia
4. Nové kancelárske priestory
5. Smernica pre používanie služobného motorového vozidla
6. Pestovateľské práce
7. Zasadnutie zhromaždenia
8. Súpis krátkodobého a dlhodobého majetku

Plnenie programu:
           Zasadnutie otvoril a viedol predseda p. Šimun, ktorý privítal prítomných členov výboru.
Oboznámil členov výboru s programom schôdze, ktorý členovia schválili.

Prijaté uznesenia z predošlého zasadnutia boli splnené.
Predseda spoločenstva informoval o dohode so starostom obce ohľadom nových

kancelárskych priestorov pre pozemkové spoločenstvo. Bola uzatvorená dohoda s p. Dovcom, ktorý
zhotoví mreže na zabezpečenie okien a dverí  miestností  zdravotného strediska. Výbor hlasovaním
schválil zakúpenie kancelárskeho nábytku: 1 x kancelársky stôl, 1x jedálensky stôl, 1 x počítačový
stolík. Hlasovanie: za – 4 (Koltáš, Dovala, Šimun, Fafrák)

  proti – 2 (Sáreník, Očkaik)

Výbor hlasovaním schválil Smernicu pre používanie služobného motorového vozidla
Pozemkového spoločenstva. Hlasovanie: za – 5 (Koltáš, Dovala, Očkaík, Fafrák, Sáreník)

       proti – 1 (Šimun)

P. Očkaik odstúpil od dodávateľských zalesňovacích prác na holinách v porastoch 5005 a
5007. Výbor sa zhodol, že zalesňovanie sa uskutoční vo vlastnej réžii.

Predseda spoločenstva p. Šimun informoval výbor o potrebných činnostiach na
zabezpečenie Zasadnutia zhromaždenia.  Prečítal návrh pozvánky a vyzval jednotlivých členov
výboru, na doplnenie jednotlivých bodov do programu  zasadnutia zhromaždenia. Výbor sa zhodol
na termíne zasadnutia na 6.6.2015

Súpis krátkodobého a dlhodobého majetku od roku 2012 na základe účtovných dokladov a
to od sumy 10 EUR za kus vypracováva p. Dovala, ktorému boli poskytnuté doklady k ďalšiemu
spracovaniu.

Prijaté uznedenia:

1. Výbor schválil nákup kancelárskeho nábytku pre nové kancelárske priestovy priestovy PS
 1 x kancelársky stôl, 1x jedálensky stôl, 1 x počítačový stolík. 

Termín: do 1.6.2015                                                                                    Zodpovedný: p. Šimun
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2. Výbor schválil Smernicu pre používanie služobného motorového vozidla

Termín: stály

Predseda PS Gemerská Poloma _________________________

Člen výboru PS Gemerská Poloma _________________________

Gemerská Poloma, 16.4.2015


