Zápisnica 1/2016
zo zasadnutia výboru a dozornej rady Pozemkového spoločenstva Gemerská Poloma zo dňa
13.01.2016.

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Zasadnutie výboru P.S a D.R P.S bolo zvolané predsedom výboru elektronicky a aj osobne.
Na začiatku jednania predseda výboru predstavil program jednania a určil zapisovateľa
zápisnice.
Program: 1. Privítanie členov výboru a D.R
2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia výboru (predseda P.S)
3. Informácia o zmene internetovej stránky P.S
4. Prenájom pôdy „PD Gemerská Poloma a poľovníckemu združeniu Turecká“ v Gemerskej
Polome
5. LV č.1411
6. Technický stav buldozéra pred začatím jarných prác
7. Rôzne
1. Privítanie členov výboru a D.R: Úvodom jednania predseda výboru privítal všetkých prítomných
členov výboru a D.R, predstavil program jednania výboru a určil zapisovateľa zápisnice z dnešného
jednania. Prebehlo hlasovanie o schválení programu jednania. Z hlasovania o programe vyplýva
nasledovný výsledok:
- 4 členovia výboru boli za schválenie pracovného programu
- 1 člen výboru PaedDr. M. Šimun nesúhlasil s bodom 5 programu zo zápisnice zo dňa 16.12.2015svoj voľné konanie člena výboru, stým že v priebehu tohto jednania podá správnu informáciu
o predmetnej udalosti. S ostatnými bodmi jednania súhlasil. Program jednania bol schválený.
2. Kontrola plnenia uznesení zo sadnutia výboru a D.R zo dňa 16.12:2015:
Uzn.č.1 Termín plnenia uznesenia k dátumu dnešného jednania neprešiel (15.1.2016). Úloha
z dôvodu nepriaznivého počasia v naplánovanom termíne inventarizácie (9.1.2016- 10.1.2016) sa
nesplnila. Náhradný termín plnenia tejto úlohy je do 31.1.2016.
Uzn.č.2: Uznesenie splnené čiastočne. Na nákup pneumatík na vozidlo PS Ford bola uplatnená
objednávka, so zaplatením finančnej zálohy k 31.12.2015 pneumatiky neboli dodané. V zmysle
dohody medzi dodávateľom a predsedom výboru tieto pneumatiky budú dodané do 31.1.2016.

Uzn.č.3: K formulácii a obsahu plnenia tohto uznesenia namietal člen výboru PaedDr. M.Šimun stým,
že v deň naplánovanej kontroly v teréne ktorej sa mal zúčastniť i člen D.R Ing. M. Brezňan a ďalší člen
výboru Ing. Š.Fafrák, bolo veľmi nepriaznivé počasie a kontrolu plánovaných úsekov-porastov
v teréne za existujúcich podmienok nebolo možné zrealizovať, alebo len s veľkým rizikom. Kontrola
bola vyžiadaná na základe PaedDr. M.Šimuna, preto aj on prevzal služobné vozidlo Ford. V uvedený
deň popoludní, ani v ďalší následný pracovný deň vozidlo nebolo odovzdané predsedovi P.S, takže on
použil pre služobný výkon svoj dopravný prostriedok (traktor) pri vydávaní dreva odberateľovi.
Stanovisko PaedDr. M.Šimuna bolo také, že vozidlo neodovzdal z toho dôvodu, že neuskutočnenú
kontrolu zrealizuje v čo najskoršom termíne. Zároveň sa výboru za vzniknutú situáciu ospravedlnil.
Výbor súhlasil aby vzniknuté náklady na súkromné vozidlo p. O.Očkaíkovi boli uhradené
z prostriedkov P.S, formou vystavenia cestovného výdavku. S uvedením riešením výbor a D.R
považuje uzn.č.3 za splnené.
3. Informácia o internetovej stránke P.S: Predseda výboru prítomných informoval o zmene
internetovej stránky P.S s tým, že pôvodná stránka zaniká a nová internetová stránka P.S bude
funkčná na internetovej stránke obce Gemerská Poloma, ako samostatná časť. Informácie o P.S na
novej internetovej stránke sa budú doplňovať postupne, obsah pôvodnej stránky na novú sa doplní
do 31.1.2016 a následne sa bude novelizovať a aktualizovať.
4. Prenájom pôdy „PD Gemerská Poloma a poľovníckemu združeniu Turecká“ v Gemerskej
Polome: Predseda výboru P.S informoval prítomných, že do konca roka 2015 nebol uhradený
poplatok za prenájom za pôdu za rok 2015 ktorú využíva PD Gemerská Poloma a PZ Turecká
Gemerská Poloma pre svoje účely. Taktiež je potrebné aktualizovať nájomnú zmluvu s PZ Turecká
Gemerská Poloma.
5. LV. 1411: Predseda výboru informoval prítomných, že nehnuteľnosti na predmetnom LV nemožno
všetky identifikovať a zapísať do katastra nehnuteľností, pretože dedičia nedisponujú potrebnými
dokladmi o nadobudnutí majetku (osvedčenie o dedičskom konaní, kúpne zmluvy a pod.). Predmetné
materiály je potrebné predložiť právničke na zápis-vklad do katastra. V niektorých prípadoch výbor
nevie ako ďalej postupovať. Preto výbor požiadal predsedu P.S aby pripravil list na Ministerstvo
pôdohospodárstva, so žiadosťou usmernenia a postupu riešenia v doterajších nedoriešených
prípadoch. Zároveň je potrebné predložiť podklady, ktoré sú dostupné, právničke JUDr. Nagyovej,
aby mohla v uvedenej veci konať .
6. Technický stav buldozéra pred začatím jarných prác: Pred začatím jarných prác na úpravách
lesných ciest-zvážnic je potrebné buldozér pripraviť tak, aby hneď pokiaľ to počasie dovolí,buldozér
mohol byť nasadený na práce súvisiace s údržbou používaných zvážnic. Je potrebné sa zamerať
predovšetkým na ošetrenie predmetnej batérie, doplnení olejov a PHM, ako aj prejednať ďalší
pracovno-právny vzťah s obsluhou buldozéra.
7. Rôzne: Predseda výboru P.S a člen výboru P.S prítomných informovali o úspešnom ukončení
súdneho sporu v kauze „ J.Payer, J.Očkaík vs. P.S Gemerská Poloma“ vo veci neoprávnenej činnosti
p. PaedDr. M.Šimuna vo funkcii predsedu výboru P.S Gemerská Poloma v období roka 2014 a časti
2015.

Prijaté uznesenia:
1: 1/13/01/16 Ukončiť inventarizáciu majetku P.S.
T: 31.1.2016

Z: predseda výboru P.S
predseda D.R P.S

2: 2/13/01/16 Zabezpečiť fyzickú dodávku pneumatík na vozidlo P.S Ford vrátane finančného
vysporiadania.
T: 31.1.2016

Z: predseda výboru P.S

3: 3/13/01/16 Ukončiť vysporiadanie vzťahov vyplývajúcich z Uzn.č.3 zo zasadnutia výboru z dňa
16.12.2015
T: 31.1.2016

Z: predseda výboru P.S

4: 4/13/01/16 Dokončiť zmenu internetovej stránky a pravidelne dopĺňať informácie na tejto stránke
o P.S.
T: 31.1.2016 (zmena)

Z: predseda výboru P.S

T. stály: (doplňovanie informácií)

Z: predseda výboru P.S

5: 5/13/01/16 Urgovať úhradu nájomného za pôdu od PD Gemerská Poloma a PZ Turecká Gemerská
Poloma za rok 2015.
T: 31.1:2016

Z: predseda výboru P.S

6: 6/13/01/16 Aktualizovať a uzavrieť NZ o prenájme pôdy z PZ Turecká Gemerská Poloma.
T: 31.3.2016

Z: predseda výboru P.S

7: 7/13/01/16 Predložiť právničke JUDr. Nagyovej dostupné podklady súvisiace s LV 1411 na ďalšie
vysporiadanie LV 1411.
T: 31.1.2016

Z: predseda výboru P.S

8: 8/13/01/16 Na Ministerstvo pôdohospodárstva SR pripraviť list so žiadosťou usmernenia pri
vysporiadaní LV 1411.
T: 25.1:2016

Z: predseda výboru P.S

9: 9/13/01/16 Po technickej stránke pripraviť buldozér tak aby, bol schopný a pripravený realizovať
plánované práce.
T: 31.3.2016

Z: predseda výboru P.S

10: 10/13/01/16 Pripraviť pracovno-právny vzťah s obsluhou buldozéra
T: 31.3.2016

Z: predseda výboru P.S

Po vyčerpaní bodov programu predseda poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie výboru ukončil.
Gemerská Poloma 13.1.2016
Predseda P.S Gemerská Poloma

___________________

Člen výboru P.S

___________________

Člen výboru D.R P.S

___________________

Zapisovateľ: Ing. M. Brezňan

___________________

