Zápisnica
zo zasadnutia výboru PS Gemerská Poloma zo dňa 4.8.2015

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny.
Program: 1. Otvorenie zasadnutia a privítanie členov výboru.
2. Program zasadnutia a jeho schválenie, prípadne doplnenie.
3. Informácia o stave výrubu drevín pod VN Podsúlová
4. Odpredaj pozemkov v intraviláneobce
5. Ochrana lesa - august
6. Ťažba dreva v porastoch 5005 a 5006
7. Ochrana lesa - august
8. Ukončene funkcie predsedu PS
9. Diskusia, rôzne.
1. Zasadnutie výboru otvoril a viedol predseda p. Šimun Miroslav, ktorý privítal prítomných
členov a prečítal navrhnutý program zasadnutia. Prítomní členovia program zasadnutia
schválili.
2. Predseda informoval prítomných o stave výrubu drevín pod NV Podsúlová a zdôraznil, že
práce treba urýchliť, aby sme sa mohli venovať ďalším dôležitým činnostiam, plánovanej
ťažbe v porastoch.
3. Preseda informoval výbor o jednaní s Ing.Kavuličom ohľadne odpredaja pozemkov
v intraviláne obce, v súlade s uznesením ostatného zasadnutia zhromaždenia a v najbližších
dňoch je potrebné zvolať stretnutie s občanmi, ktorí si podali žiadosť o odkúpenie pozemkov
a záležitosť doriešiť.
4. Ochrana lesa na mesiac august: 9.8. - Sáreník J.
15.8. - Ing.Fafrák Š.
22.8. - Červenák S.
29.8 - Očkaik. O.
5. Predseda oboznámil prítomných o stave smrečiny v poraste 5005 a 5006 a zdôrazni nutnosť
dorubu smrekov v tomto poraste z dôvodu napadnutia takmer všetkých smrekov podkôrnym
hmyzom.
6.Predseda informoval členov výboru, že ďalej nechce pokračovať vo funkcii predsedu
spoločenstva z rodinných a osobných dôvodov a zdôraznil, že doterajšia odmena vo výške
300 EUR mesačne zďaleka nezodpovedá množstvu povinností, zodpovednosti a vykonanej
práce v tejto funkcii, čo bol ďalší dôvod na ukončenie funkcie predsedu. Ukončenie potvrdil
i písomne a to k 15.8.2015
Po vyčerpaní bodov programu predseda ukončil zasadnutie výboru a poďakoval prítomným
za účasť
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Prijaté uznesenia.:

1. Predaj pozemkov v intraviláne obce
Zodpovedný: predseda spoločenstva
Termín: do 30.92015

2. Ochrana lesa - podľa rozpisu
Zodpovední: členovia výboru
Termín: priebežne
3. Vykonať dorub smrekov v porastoch 5005 a 5006
Zodpovedný: predseda spoločenstva
Termín: do 30.9.2015

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

Gemerská Poloma 26.5.2015

Predseda PS:....................................................
Člen výboru PS:..............................................
Člen výboru PS:................................................
Zapisovateľ:......................................................

