
Zápisnica
zo zasadnutia výboru PS Gemerská Poloma dňa 21.1.2015

Prítomní:  podľa priloženej prezenčnej listiny.

Program:       1.   Privítanie členov výboru
2. Program zasadnutia a jeho schválenie
3. Kontrola uznesení z predošlého zasadnutia výboru PS
4. Informácie o ťažbe a odvoze dreva
5. Oprava cesty v Martinkove
6. Povolenie vkladu do katastra
7. Nákup píly Husqvarna
8. Nákup súčiastok pre buldozéz buldozér
9. Darovacia zmluva pre p. Šimka Ondreja
10. Informacie o analytickej súvahe a nových cenových ponukách
11. Návrh dohody s p. Sáreníkovou o spracovávaní účtovnej evidensie PS
12. Informácie o riešení novej evidencie
13. Prenájom pozemkov od ŠL
14. Ochrana lesa
15. Údržba služobného terénneho vozidla PS
16. Vypracovanie mapy PS firmou GEOTOP

Plnenie programu:

Zasadnutie otvoril a viedol predseda p. Šimun, ktorý privítal prítomných členov výboru. Oboznámil
členov výboru s programomzasadnutia, ktorý členovia schválili.

Prijaté uznesenia z predošlého zasadnutia boli splnené.
Predseda spoločenstva informoval o ťažbe a odvoze dreva. V poraste Hermitka a Strmé

Lazy bolo kalamitné drevo spracované a odvezené. Do týchto porastov bol pozvaný OLH, ktorý
odborne posúdil kalamitnú ťažbu a spôsob ďalšej činnosti v týchro porastoch.

Oprava cesty v Martinkove bola úplne  nedokončená, z dôvodu trvalo rozmočeného terénu. 
Predseda informoval prítomných o rozhodnutí OÚ Rožňava, katastrálneho odboru o

povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nahnuteľností vo veci zámeny pozemkov so
spoločnosťou Eurotalc, v súlade so zámennou zmluvou.
V súlade s uznesením zasadnutia výboru spoločenstva bola zakúpená motorová píla strednej triedy s
príslušenstvom, značky Husqvarna, v cene 482.62  EUR

Pri prácach s buldozérom pozemkového spoločenstva boli zistené poruchy, ktoré si vyžadujú
nákup súčiastok pre ďalšiu činnosť. 

Pri riešení darovacej zmluva s  p. Šimkom Ondrejom – nedošlo k dohode, preto lebo
menovaný žiada iba výmeru, ktorú v minulosti zaplatil t.j. 36 m2
Predseda spoločenstva predložil výboru analytickú súvahu a informoval o nových cenových 
ponukách na rok 2015 od niektorých odberateľov.

Po predošlej spolupráci medzi pani Sáreníkovou a PS sa výbor dohodol a odsúhlasil zmluvu
o spracovávaní účtovnej evidencie p. Sáreníkovou na rok 2015.

Predseda informoval o potrebných zmenách v evidencii a vypracovaní nových podielov
členov spoločenstva, v súlade  s novým zákonom o pozemkových spoločenstvách podľa celkovej
výmery každého člena spoločenstva. Tento vávrh je nutné predložiť členom spoločenstva na
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 nadchádzajúcom zhromaždení PS.
Predseda informoval o nevýhodnosti nájomnej zmluvy z roku 2012 medzi PS a  Lesmi SR

štátny podnik  pre pozemkové spoločenstvo. Jedná sa o časti lesných celokov vo výmere 85 ha, kde
je PS nájomcom lesných pozemkov do roku 2028. PS po prípadnej ťažbe v tomto celku musí po
odpočítaní nákladov celý zisk vyplácať Lesom SR š.p. Zmluva je jednoznačne pre PS nevýhodná.
 

Na ochranu lesa boli stanovené termíny: 1.2.2015 – Fafrák, 14.2.2015 – Očkaík, 
28.2.2015 – Dovala, 14.3.2015 – Sáreník, 29.3.2015 - Červenák. 

Sezónnu údržbu služobného teránneho PSvykoná p. Červenák.
Predseda PS informoval výbor o vypracovaní mapy GEOTOP a o jej využití v PS. Ďalej

navrhol výboru pre prácu v teréne s touto mapou nákup tabletu s GPS. Výbor nákup tabletu chválil

Prijaté uznesenia:

1. Výbor schválil nákup súčiastok pre buldozér pozemkového spoločenstva do výšky cca 1000
EUR.

Termín: 28.2.2015 Zodpovedný: p. Šimun

2. Každý člen po vykonaní ochrany lesa vykoná bežnú údružbu  terénneho vozidla PS.  

Termín: stály Zodpovedný: člen výboru

3. Výbor schváli nákup tabletu do výšky 100 EUR.

Termín: 28.2.2015 Zodpovedný: p. Šimun

Gemerská Poloma, 21.1.2015

Predseda PS Gemerská Poloma _________________________

Členovia výboru PS Gemerská Poloma            _________________________

           __________________________


