
                                                      Z á p i s n i c a
                    zo zasadnutia výboru PS Gemerská Poloma dňa 28.4.2015

Prítomní. Podľa priloženej prezenčnej listiny.

Program: 1. Privítanie prítomných.
                 2. Kontrola prijatých uznesení.
                 3.Obsahová a formálna stránka pozvánky na zhromaždenie- odsúhlasenie.
                 4. Informácia o odvoze dreva z Martinkova.
                 5. Zalesňovanie – informácia.
                 6. Nájom poľovného revíru.
                 7. Diskusia a záver.

   Zasadnutie výboru PS otvoril a viedol predseda p. Šimun M, privítal prítomných
a oboznámil ich s programom zasadnutia. Tento program prítomní členovia odsúhlasili.
   K bodu č. 2: kontrola prijatých opatrení- prijaté opatrenia sa priebežne plnia.
   Predseda prečítal prítomným návrh pozvánky na zasadnutie zhromaždenia PS, ktoré sa
uskutoční 6.6.2015 . Pozvánka po obsahovej a formálnej stránke bola schválená. Tlač
pozvánok zabezpečí predseda PS. Členovia výboru sa stretnú dňa 6.5.2015, kedy si rozdelia
obálky s pozvánkami podľa ulíc v Gemerskej Polome a následné ich doručia jednotlivým
členom PS.
    K bodu č. 4 – predseda oboznámil prítomných s odvozom dreva z Martinkova, ktoré bolo
uskutočnené v mesiaci apríl 2015 a to 64,15 m3. 
    Zalesňovanie- k tejto problematike vystúpil poverený člen výboru, ktorý zabezpečuje
kontrolu pri tejto činnosti a to p. Očkaik O. ktorý skonštatoval, že tieto práce budú dokončené
v priebehu l dňa a to v stredu, kedy sa kontroly zúčastní p. Sáreník J.
Bude vysadených 8 000 ks sadeníc buka a duba.
    Problematike nájmu poľovného revíru pre Poľovnícke združenie Turecká je nutné pozvať

na zasadnutie výboru PS predsedu poľovníckeho združenia p. Chochola M, pretože vznikol
problém s nájomnou zmluvou ohľadom nájmu  poľovného revíru. 
   Po vyčerpaní všetkých bodov programu, predseda ukončil zasadnutie výboru a poďakoval
prítomným za účasť.

   Prijaté uznesenia:

1. Tlač pozvánok na zhromaždenie PS Gemerská Poloma  zabezpečí predseda PS.
      Termín : do 4.5.2015                                          Zodpovedný. Predseda PS 

2. Adresy na obálky sa  budú písať ručne.
    Termín: do 4.5.2015                                            Zodpovedný: p. Sáreníková
                                                                                                          p. Madáčová

3. Zasadnutie výboru dňa 6.5.2015 , kde sa rozdelia obálky členom výboru a DR,
    ktorí ich osobne doručia členom PS v GP.

 Termín: 6.5.2015                                       Zodpovední: členovia výboru a DR
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4. Písomnou formou pozvať predsedu Poľovníckeho združenia Turecká v Gemerskej   
Polome p. Chochola M. Na zasasdnnutie výboru PS ohladne iformácie o prenájme pozemkov
PS na výkon poľovneho práva.

     
   Termín : máj 2015                                     Zodpovedný: predseda PS
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