Zápisnica
zo zasadnutia zhromaždenia PS Gemerská Poloma
konaného 6.júna 2015 v kine ROZVOJ Gemerská Poloma

Prítomní : podľa priloženej prezenčnej listiny .
Program: 1. Otvorenie a voľba orgánov zasadnutia zhromaždenia.
2. Správa mandátovej komisie.
3. Výročná správa o činnosti a hospodárení spoločenstva za rok 2014
- plnenie podnikateľského zámeru
- ročná účtovná závierka za rok 2014
4. Návrh na rozdelenie zisku z hospodárskeho výsledku za rok 2014.
5. Riešenie vysporiadania pozemkov v intraviláne obce.
6. Návrh zmeny stanov.
7. Riešenie LV 1411 a prepočet podielov členov PS.
8. Informácia o sťažnostiach a žalobe p. Očkaika a Payera proti PS.
9. Správa dozornej rady .
10. Hospodársky zámer na rok 2015.
11. Správa Mandátovej komisie.
12. Rozprava.
13. Návrh na uznesenie.
14. Ukončenie zhromaždenia.

Zasadnutie zhromaždenie PS otvoril a viedol podpredseda výboru PS p. Očkaik Ondrej.
Privítal prítomných a hosťa p. Vlčáka - odborného lesného hospodára PS.
Predsedajúci prečítal program zasadnutia zhromaždenia, o ktorom dal hlasovať. Pri
hlasovaní o programe boli dvaja členovia proti a to : p. Payer Ján s počtom hlasov 11 a p.
Očkaik Ján s počtom hlasov 12. Spolu 23 hlasov z celkového počtu 731 hlasov prítomných
a splnomocnených členov.
Hlasovanie za program zasadnutia zhromaždenia:
za : 708
proti: 23
zdržalo sa hlasovania: 0 hlasov
Percentuálne vyjadrenie hlasovania: 51,12% za návrh
Zhromaždenie program zasadnutia schválilo.

Predsedajúci p. Očkaik Ondrej požiadal predsedníčku mandátovej komisie p. Mgr
Kyselovú Ivetu o prečítanie správy mandátovej komisie. Mandátová komisia konštatuje, že
zasadnutie zhromaždenia PS Gemerská Poloma konané dňa 6.6.2015 je uznášania schopné,
s počtom hlasov 731 prítomných a splnomocnených, k celkovému počtu hlasov 1385, čo
predstavuje 52,78 %. Počet prítomných členov : 96
Počet splnomocnených členov: 80
Zasadnutie zhromaždenia členov je uznášania schopné.

- 2Predsedajúci prečítal návrh členov do jednotlivých komisií a po prečítaní návrhu
požiadal členov zhromaždenia o hlasovanie .
Návrh členov mandátovej komisie: Mgr. Kyselová Iveta - predsedníčka
Galajda Juraj - člen
Ferenčík Milan - člen

Návrh členov návrhovej komisie:

Galajda Daniel - predseda
Tompoš Ondrej- člen
Greško Ján-člen

Návrh overovateľov zápisnice:

Romok Kušnier Štefan - predseda
Ciberajová Janka - člen

Návrh na zapisovateľku
Ing. Madáčová Eva
.
Hlasovanie za návrh členov, ktorí budú pracovať v jednotlivých komisiách počas zasadnutia
zhromaždenia::
za : 731 hlasov
proti: 0 hlasov
zdržalo sa hlasovania.. 0 hlasov
Percentuálne vyjadrenie hlasovania : 52,78% za návrh
Návrh členov, ktorí budú pracovať v jednotlivých komisiách bol schválený.

Správu o činnosti PS za rok 2014 predniesol predseda PS p. PaedDr. Šimun Miroslav.
Vo svojej správe sa zameral na problémy, s ktorými PS zápasilo už od jeho zvolenia za
predsedu PS. Bývalý predseda p. Payer J. si nesplnil svoju zákonnú povinnosť a nepodal
návrh na zápis zmeny v registri PS .
Výbor PS riešil v priebehu roka 2014 LV 1411, ktorý je potrebné vysporiadať tak, aby
majetok jednotlivých členov bol adresný, to znamená zapísaný v katastri nehnuteľností na
mená členov PS. Jedná sa o výmeru cca 530 ha lesných porastov a pasienkov bývalej Veľkej
a Malej Polomy. Vo svoje správe ďalej skonštatoval, že pri inventarizácii skladových zásob
dreva začiatkom roka 2014, zostalo drevo, ktoré tam hnilo už 2 roky. Tieto staré
znehodnotené zásoby dreva sa podarilo v roku 2014 predať a to: 43 m3 so ziskom 1118 EUR.
Ďalších161 plm dreva, sa však muselo predať pre veľké znehodnotenie s veľkou stratou.
Ďalej poďakoval p.Červenákovi Stanislavovi, Fafrákovi Štefanovi, Ferenčíkovi Jurajovi,
Sáreníkovi Jurajovi, Ciberajovi Matejovi, Chocholovi Štefanovi a Bždochovi Petrovi , za ich
pomoc pri spojazdnení buldozéra. Tento buldozér, ktorý hnil v Potôšku asi 6 rokov sa
podarilo spojazdniť a s jeho pomocou sa opravili cesty, ktorými sa sprístupnili miesta
kalamity v porastoch v Martinkove. Predseda vo svojej správe informoval členov, že v júni
2014 sa zakúpilo terénne auto FORD RANGER v cene 9 000 EUR. Auto sa využívalo na
dopravu zamestnancov do práce, požiarnu ochranu lesa, využívalo sa na služobné účely,
nákupy materiálu pre PS atď. V priebehu roka 2014 sa podarilo odviezť a speňažiť všetko
vyťažené drevo .
Začiatkom roka sa zrealizovala zámenná zmluva s obcou Gemerská Poloma v intraviláne
obce. Touto zámennou zmluvou sme získali pozemky s väčšou výmerov a hodnotou.
V auguste 2014 sa vzdal funkcie tajomníka katastra v PS p. Dovala Milan.
V priebehu roka bola zriadená internetová stránka PS, v týchto dňoch sa realizuje
kompletná mapa všetkých našich pozemkov v elektronickej podobe v intraviláne a extraviláne
obce, ktorá umožní rýchle vyhľadávanie všetkých našich pozemkov cez GPS.
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informoval prítomných o plnení hospodárskeho zámeru za rok 2014.
Správu o ekonomickej činnosti PS prečítala p. Ing Madáčová Eva. Oboznámila
prítomných so základnými výkazmi hospodárenia v PS a to: výkazom ziskov a strát
a súvahou za rok 2014.
Výkaz ziskov a strát je výkaz nákladov a výnosov. PS Gemerská Poloma za rok 2014
dosiahlo zisk pred zdanením vo výške 10 667,04 EUR. Po odpočítaní dane z príjmu PO vo
výške 2 526,40 EUR sa dosiahol čistý zisk 8 138,14 EUR.
Súvaha je výkazom stavu majetku a záväzkov. Hodnota aktív a pasív za rok 2014 je vo
výške 334 090,8 EUR.
V roku 2015 nám daňový úrad poukázal na účet sumu vo výške 19 092,44 EUR, ktorú
sme uhradili na preddavkoch za daň z príjmu PO za rok 2013.
Výbor navrhuje zhromaždeniu PS schváliť výkazy hospodárenia PS za rok 2014.

Hlasovanie o výkazoch hospodárenia: za : 731 hlasov
proti: 0 hlasov
zdržali sa: 0 hlasov
Percentuálne vyjadrenie hlasovania:52,78%
Výkazy hospodárenia za rok 2014 zhromaždenie schválilo.
Návrh na rozdelenie čistého zisku prečítala p. Ing. Madáčová Eva, kde výbor PS
Gemerská Poloma navrhuje zhromaždeniu schváliť čistý zisk po zdanení vo výške 8138,14
EUR a navrhuje jeho rozdelenie nasledovne:
- na výplatu podielov vo výške 10 EUR/ha vyplatiť sumu 6012,63 EUR
- rozdiel vo výške 2125,51 EUR presunúť účtovne na účet
nerozdeleného zisku minulých rokov
Hlasovanie o rozdelení čistého zisku: za 724 hlasov
proti: 0 hlasov
zdržali sa: p.Miškovičová 7 hlasov
Perecentuálne vyjadrenie hlasovania: 52,27% za návrh.
Návrh na rozdelenie zisku zhromaždenie schválilo.
Predsedajúci požiadal predsedu p. PaedDr. Šimuna, aby oboznámil prítomných členov s
riešením, ako vysporiadať pozemky v intraviláne obce, ktoré užívajú občania obce Gemerská
Poloma.
Výbor doporučuje zhromaždeniu schváliť sumu za odpredaj týchto pozemkov vo výške
0,70 EUR /m2. Prevažná väčšina týchto vlastníkov už predložila žiadosti na ich odkúpenie.
Túto cenu však musí schváliť zhromaždenie. Predsedajúci p.Očkaik O. požiadal
zhromaždenie o rozpravu k tejto problematike.
Do rozpravy sa prihlásil p. Očkaik Ján - vystúpil v diskusii, že o predaji musí rozhodnúť
majiteľ pozemku
p. Žudel

- v diskusii vystúpil, že je proti predaju týchto
pozemkov

p. Miškovičová- skonštatovala, že občania budú platiť 66 EUR pri
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p. Šimun

vklade do katastra nehnuteľností
- vysvetlil prítomným, že tento problém sa bude
riešiť spoločne a každý zaplatí len cca 15 EUR

p. Olexová V.- sa spýtala, či máme vôbec oprávnenie sedieť na
zasadnutí zhromaždenia, keď nie sme zaregistrovaní
na pozemkovom úrade
p. Šimun

Hlasovanie k tomuto bodu:

- odpovedal, že registrácia je riešená advokátom, zatiaľ
činnosť PS nie je pozastavená , nikto nám činnosť v
PS nezakázal a registrácia členov výboru má len
deklaratórny charakter a platí to, čo jednotlivé
orgány PS schvália
za: 696 hlasov
proti: p.Očkaik J.-12 hlasov, p. Payer-11 hlasov
p.Dovicová-9 hlasov, p. Žúdel - 3 hlasy
spolu: 35 hlasov proti predaju pozemkov

Percentuálne vyjadrenie hlasovania: 50,25% za návrh
Predaj pozemkov v cene 0,70 EUR/m2 zhromaždenie schválilo.
K ďalšiemu bodu vystúpil predseda PS p.PaedDr. Šimun, , ktorý predniesol návrh výboru
na schválenie zhromaždeniu : zmenu stanov v bode týkajúceho sa počtu členov výboru PS.
Skonštatoval , že počet členov výboru PS, ktorý bol schválený v stanovách na 5, nie je
postačujúci z pohľadu riešenia veľkého množstva problémov v PS a pre pracovnú
zaneprázdnenosť jej členov . Výbor v zložení 5 členov je nepostačujúci pre kvalitnú prácu
v PS bolo by potrebné stanoviť počet členov výboru na 7. Predsedajúci požiadal
zhromaždenie o hlasovanie k návrhu na zmenu stanov v tomto bode.
Predsedajúci dal hlasovať o tejto zmene stanov:
Hlasovanie k zmene stanov: za : 671 hlasov
proti: p.Očkaik J- 12 hlasov
p. Payer J. - 11 hlasov
p. Žúdel - 3 hlasy
p. Olexová V.-10 hlasy
p. Dovicová - 9 hlasy
zdržali sa : 15 hlasov
spolu: 60 hlasov proti a zdržali sa hlasovania
Percentuálne vyjadrenie hlasovania: 48,44 % za návrh.
Zmenu stanov zhromaždenie neschválilo.
Predseda p. PaedDr. Šimun M.- oboznámil prítomných s problémami s LV 1411 a to:
prepočet podielov na konkrétnych vlastníkov a zlúčenie výmery na tomto liste vlastníctva do
jedného celku. Táto problematika je v štádiu dokončovania na odovzdanie notárskemu úradu.
Výbor navrhuje zhromaždeniu schváliť spojenie urbariálnych a pasienkových spoločností
Velkej a Malej Polomy do jedného celku s jednou výmerou a podielom na konkrétnych
vlastníkov.
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vlastníctva pre všetky spoločnosti Veľkej a Malej Polomy .
Predsedajúci p. Očkaik Ondrej požiadal zhromaždenie o hlasovanie k tejto otázke a to
:zlúčenia výmery na LV 1411 do jedného celku na konkrétnych vlastníkov .
Hlasovanie :

za:
698 hlasov
proti: p. Očkaik Ján -12 hlasov
p. Payer Ján - 11 hlasov
p. Olexová - 10 hlasov
p. Žúdel
- 3 hlasy
spolu proti: 33 hlasov
Percentuálne vyjadrenie hlasovania: 50,40% za návrh .

Návrh na zlúčenie výmery na LV 1411 do jedného celku na konkrétnych vlastníkov
zhromaždenie schválilo.
Správu o činnosti Dozornej rady za rok 2014 predniesol predseda DR p. Galajda Daniel,
ktorý oboznámil zhromaždenie s činnosťou DR za rok 2014 . Skonštatoval, že DR riešila za
rok 2014 kontrolu účtovníctva za prvý polrok 2014 a druhý polrok 2014 ,kontrolovala
pokladničné doklady a stav finančných prostriedkov v pokladni. Dozorná rada konštatuje, že
nezistila vážne nedostatky.
Členovia dozornej rady sa zúčastnili inventúry skladových zásob dreva , nezistili žiadne
nedostatky. Kontrolovali na podnet člena PS faktúry za vedenie účtovníctva p. Briestenskou
a spol Pro Forest, pričom nezistili pochybenia z ich strany a fakturácie zodpovedajú
skutočnosti. Dozorná rada kontrolovala stav DHM a OOPP, pričom zistila, že buldozér a
počítač, ktoré sú v majetku, neboli od začiatku ich zaradenia do majetku odpisované a preto
navrhla ich vyradenie Na základe tejto skutočnosti PS sa znížil zisk z minulých rokov o sumu
7 942 EUR, čiže o túto sumu si členovia PS v budúcnosti vyplatia menšie podiely zo zisku .
Za túto skutočnosť nesie zodpovednosť bývalý predseda p. Očkaik Ján.
Hospodársky zámer na rok 2015 predniesol podpredseda výboru PS p. Očkaik Ondrej.
Náklady, ktoré sa predpokladá čerpať v roku 2015 sú vo výške 64 399 EUR. Z týchto
nákladov sa suma vo výške 31 155 bude čerpať z vytvorenej rezervy. Výnosy za rok 2015 je
predpoklad dosiahnuť vo výške 37 867 EUR.
Predpokladaný zisk za rok 2015 je vo výške 4 623 EUR.
Predsedajúci p. Očkaik Ondrej dal hlasovať o hospodárskom zámere na rok 2015 .
Hlasovanie : za 731 hlasov
proti: 0 hlasov
zdržali sa: 0 hlasov
Percentuálne vyjadrenie : 52,78% za návrh.
Hospodársky zámer na rok 2015 zhromaždenie schválilo.
O slovo sa prihlásil starosta obec Ing. Michalka Miroslav, ktorý skonštatoval, že situácia,
ktorá nastala v obci v dôsledku napadnutia zmluvy o zámene pozemkov s obcou a PS, je
nepriaznivá pre celú obec a to z dôvodu veľkej investície, ktorá môže byť ohrozená.
Zdôraznil, že obec vynaloží maximálne úsilie, aby sa táto situácia vyriešila v čo najkratšom
čase, pretože bola preinvestovaná veľká suma, čo pri nepriaznivom vývoji tejto kauzy budú
splácať aj ďalšie generácie obyvateľov obce.

-6Pred bodom rozprava, dal predsedajúci p. Očkaik odsúhlasiť čas trvania jedného
diskusného príspevku a to na čas 5 minút.
Hlasovanie za tento návrh : za : 731
proti: 0 hlasov
Percentuálne vyjadrenie hlasovania : 52,78% za návrh.
Dĺžka trvania jedného diskusného príspevku bola zhromaždením schválená.
V rozprave ďalej vystúpil p. Očkaik Ján, ktorý vo svojom diskusnom príspevku
vymenoval všetkých členov výboru a ich zárobky v PS, zabudol podotknú, že tieto odmeny
boli odsúhlasené na zhromaždení začiatkom roka 2014. Ďalej oznámil prítomným, že letáky,
ktoré si našli členovia vo svojich schránkach a ktoré boli vylepované v obci deň pred
zasadnutím zhromaždenia napísal a rozposlal on. V závere obvinil predsedu a výbor PS, že
nevyplatil mzdu v plnom rozsahu zamestnancom, ktorý pracovali v uplynulom roku v lese
a menovite týchto pracovníkov menoval.
Predseda p.PaedDr.Šimun M. v rozprave oboznámil prítomných o pozastavení návrhu na
vklad na základe zámennej zmluvy s obcou Gemerská Poloma a PS Okresným úradom
Rožňava katastrálnym odborom a predniesol správne znenie uznesenia k tejto zámennej
zmluve a návrhu na vklad. Presné znenie je súčasťou uznesenie z tohto zasadnutia.
Návrh na uznesenie predniesol p. Galajda Daniel. Pri záverečnom hlasovaní všetky body
uznesenia zhromaždenie schválilo.
Po prečítaní uznesenia zo zasadnutia zhromaždenia PS Gemerská Poloma, predsedajúci p.
Očkaik Ondrej zhromaždenie ukončil, poďakoval prítomným za ich účasť a požiadal ich, aby
si prevzali svoje podiely zo zisku, ktoré boli schválené na tomto zasadnutí zhromaždenia PS
Gemerská Poloma.

Predseda PS Gemerská Poloma: PaedDr. Šimun Miroslav : .........................................
Zapisovateľka zápisnice : Ing. Madáčová Eva : .............................................................
Overovatelia zápisnice: Romok Kušnier Štefan : .........................................................
Ciberajová Janka : .................................................................

Gemerská Poloma, kino ROZVOJ, dňa 06.06.2015

