Zápisnica
zo zasadnutia výboru PS Gemerská Poloma dňa 9.4.2015

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny.
Program: 1. Otvorenie zasadnutia výboru a privítanie prítomných členov.
2. Inventúra drobného a dlhodobého majetku.
3. 2 % z daní oznámenie.
4. Informácia o kontrole technického stavu terénneho auta.
5.Priestory pre kanceláriu PS – odsúhlasenie výborom.
6. Kniha PO – doplnenie.
7. Stanovenie termínu kontroly p. Očkaikom, Olexom, Payerom.
8.Ochrana lesa.
9. Schválenie smernice o využívaní terénneho vozidla.
10. Zalesňovanie.
11. Príprava VZ –úvod.
12. Ukončenie zasadnutia výboru PS.

Predseda PS p. Šimun M. privítal prítomných členov výboru a prečítal
program zasadnutia, . Tento program bol prítomnými členmi výboru schválený.
K bodu č.2 vystúpil p. Dovala M., nesúhlasil so zostavou drobného
a dlhodobého majetku, pretože podľa neho nie je kompletný. Žiadal o jeho
doplnenie od roku 2012. Členovia výboru odsúhlasili výšku 10 EUR a vyššie
za nákup l ks drobného majetku , ktorý bude zaradený do evidencie.
Súpis majetku od roku 2012 urobí pán Dovala na základe účtovných dokladov,
ktoré sú k dispozícii v kancelárii PS a to do marca 2015.
K bodu č.3 vystúpil predseda s informáciou o výške 2 % z dane z príjmu PO
z rok 2014, táto suma bola poukázaná pinpongovému oddielu Gemerská
Poloma, pretože ako jediný boli zaregistrovaní pre túto daň. V ďalšom bode
predseda požiadal pána Červenáka , aby informoval prítomných o prevedenej
technickej kontrole vozidla, kde sa zistilo , že nefunguje predný náhon na tomto
aute. Na základe tejto skutočnosti predseda oznámil prítomným, že auto dal do
servisu, oprava potrvá približne 3 dni, pričom výška opravy bude okolo 500
EUR.
V bode č. 5 predseda predložil členom výboru ponuku od starostu obce na
novú kanceláriu PS. Táto by mala byť v priestoroch závodného strediska
Gemerská Poloma, vo výške nájmu 240 EUR ročne. Je však potrebné urobiť
bezpečnostné opatrenia a to zhotovenie mreží, ktoré by sa zamykali.
Predseda navrhol osloviť p. Dovca Jaroslava ohľadom ich výroby a to na
základe zmluvy o dielo. Členovia výboru súhlasili. Cena za výrobu mreží bude

-2 odpočítaná z ročného nájmu od obce Gemerská Poloma.
V bode č. 6 požiadal členov výboru o doplnenie údajov v Požiarnej knihe.
Bod č. 7: Predseda oboznámil členov výboru s požiadavkou členov PS a to :
pána Očkaika J. Olexu O. a Payera J k nahliadnutiu do účtovných kníh
a dokladov za obdobie roku 2014 a v prípade požiadavky aj ich prefotenie.
Členovia výboru odsúhlasili dátum, kedy bude prítomný predseda, člen DR
a p. Sáreníková v kancelárii PS a to :29.4. o 15.00 hod.
Predseda požiadal členov výboru , aby si vybrali termín na kontrolu lesných
porastov v mesiaci apríl a máj 2015.
Návrh smernice o využívaní terénneho vozidla pripravil a prečítal p. Fafrák Š.
Členovia výboru túto smernicu po doplnení a vypustení niektorých častí
odsúhlasili .
K ďaľšiemu bodu a to zalesňovaniu,vystúpil predseda PS. Oboznámil
prítomných o konzultovaní tejto problematiky aj s OLH. Zalesňovať sa budú
lesné dielce č. 5005 a 5007.
Malo by sa vysadiť okolo 15 000 ks sadeníc a to buk, dub, smrekovec.
Samotné zalesňovanie by chcel uskutočniť p. Očkaik O, ktorý si zabezpečí aj
pracovníkov. Na najbližšie zasadnutie výboru predloží svoju požiadavku na
financovanie tejto akcie zo strany PS. Predseda žiadal, aby prevoz sadeníc
zabezpečilo PS svojim terénnym vozidlom.
Táto otázka sa bude prejednávať na najbližšom zasadnutí výboru PS a to
16.4.2015 , kde sa bude prejednávať aj harmonogram prípravy na valné
zhromaždenie PS.

Prijaté uznesenia :
1. Vytvoriť súpis krátkodobého a dlhodobého majetku od roku 2012
na základe účtovných dokladov a to od sumy 10 EUR za kus.
Zodpovedný: p. Dovala M.

Termín: máj 2015

2. Oslovenie p. Dovca Jaroslava ohľadom zhotovenia železných mreží
na novú kanceláriu PS. Vyplatenie formou zmluvy o dielo.
Zodpovený: p. Šimun M.

Termín: máj 2015

3. Doplnenie členov výboru na mesiac apríl a máj 2015, ktorí sa zučastnia
pri ochrane lesa v PS.

Zodpovední: p.Červenák, p. Dovala, p. Očkaik,
p. Fafrák
Termín: apríl 2015-máj 2015
4. Vypracovanie schválenej smernice o využívaní terénneho vozidla.
Zodpovedný: p. Fafrák Š.

Termín: máj 2015

5. Stanovenie termínu k nahliadnutiu do účtovných dokladov pre p. Očkaika J.
p. Olexu O. a p. Payera
Zodpovední: predseda PS, člen DR, účtovník PS
Termín: 29.4.2015 o 15.0hod.
6.Predloženie cenovej ponuky p. Očkaikom O. na akciu zalesňovanie
lesných dielcov v počte cca 15000 sadeníc.
Zodpovedný: p. Očkaik O.

Termín: 16.4.2015

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

Gemerská Poloma 9.4.2015

Predseda PS: ………………………………………….
Člen výboru PS……………………………………….
Člen výboru PS………………………………………

