Zápisnica 4/2016
zo zasadnutia výboru a dozornej rady Pozemkového spoločenstva Gemerská Poloma zo dňa
05.04.2016.

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. Príprava valného zhromaždenia PS na deň 28.05.2016
4.Doťaženie kalamitného dreva v úsekoch: 5014 Martinkovo, 408- Na hôre, 564- Pri
pomníku (borovice)
5. Určenie požiarnych hliadok
6. Rôzne
7. Prijatie nových uznesení

1. Privítanie členov výboru a D.R:
Predseda výboru P.S privítal všetkých prítomných a predstavil program jednania a určil
zapisovateľa zápisnice z dnešného jednania. Prebehlo hlasovanie za uvedený program. Z hlasovania
vyplýva nasledovný výsledok: z hlasovania o schválení programu jednania bolo prijaté v počte 5
členov výboru, teda program bol jednoznačne prijatý.
2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí:
Uzn.č.2: 2/13/01/16: Splnené. Pneumatiky na služobné auto Ford sú zabezpečené a sú už aj
nasadené na auto.
Uzn.č.3: 3/13/01/16:Splnené.
Uzn.č.4:4/13/01/16Splnené: Internetová stránka PS je prepracovaná a postupne sa dopĺňa o aktuálne
informácie.

Uzn.č.9:9/13/01/16 Splnené: Buldozér je pripravený na práce a 09.04.2016 pôjde do terénu na
úpravu zvážnic.
Uzn.č.10:10/13/01/16Splnené: Pracovno právny vzťah s obsluhou buldozéra pán J. Fafrák bol
dohodnutý a uzavretý.
Uzn.č.11:11/09/02/16Splnené. Softvér na spracovanie dát a účtovnej evidencie a ostatnej agendy od
firmy „PROFI-EVIDENCIA PRE PS“ bol zakúpený a už sa aj využíva.
Uzn.č.12:12/09/02/16Splnené: Doznačenie ťažby lesným hospodárom v poraste číslo 5014
„Martinkovo“ bolo urobené.
Uzn.č.13: 13/09/02/16 Splnené: Materiály a organizačné pokyny pre prípravu a priebeh valného
zhromaždenia PS boli pripravené.
Uzn.č.14: 14/09/03/16 Splnené. Bola prevedená obhliadka požadovaných zemných prác priamo
v teréne, v časti „Härmitka“, so zástupcom ŠL, LS Betliar. Forma úhrady na náklady spojené
s predmetnými prácami zatiaľ nebola dohodnutá.
Uzn.č.15: 15/09/03/16 Splnené. Ťažba dreva v poraste 5014 „Martinkovo“ bola prevedená
a ukončená v zmysle doznačenia lesným hospodárom.
Uzn.č.16: 16/09/03/16 Splnené. Pripravené drevo na skládke „Martinkovo“ bolo odpredané aj
odvezené
Uzn.č.17: 17/09/03/16 Termín konania VZ PS sa na základe rozhodnutia výboru PS prekladá zo dňa
07.05.2016 na deň 28.05.2016(sobota) na 14:00 hod v Kinosále Gemerská Poloma.
Uzn.č.18: 18/09/03/16 Plnenie uznesenia trvá. Zabezpečiť reláciu v miestnom rozhlase o konaní VZ
PS v týždni pred jej konaním.
Uzn.č.19: 19/09/03/16 Splnené. Vydávanie lístkov na samovýrobu dreva sa začalo. Zo strany občanov
je záujem o samovýrobu dreva.
Uzna.č.20: 20/09/03/16 Splnené. Doplnenie stavu členov DR PS bolo prejednané s náhradníkom do
DR. Ponuka výboru zo strany náhradníka bola odmietnutá.
3. Príprava VZ PS na deň 28.05.2016
Boli prejednané úlohy ktoré výbor má zabezpečiť tak, aby oznámenia, pozvánky o konaní VZ
PS boli členom PS a iným dotknutým orgánom a organizáciám v čas doručené, aby boli zabezpečené
technické podmienky k VZ PS. Okrem týchto úloh bol predsedom PS predstavený program VZ PS,
ktorý obsahuje nasledovné body jednania.

1: Otvorenie a voľba orgánov zasadnutia VZ PS
2: Výročná správa o činnosti a hospodárení spoločenstva za rok 2015

- plnenie podnikateľského zámeru za rok 2015
- ročná účtovná závierka za rok 2015
3: Návrh na rozdelenie zisku z hospodárskeho výsledku za rok 2015
4: Správa dozornej rady
5: Hospodársky zámer na rok 2016
6: Správa mandátovej komisie
7: Žiadosť o odpredaja podielu p. O. Breznena v PS
8: Rozprava
9: Návrh na uznesenie
10: Ukončenie zasadnutia VZ PS
S výzvou predsedu výboru PS k všetkým členom výboru a DR PS o aktívnej účasti na príprave
a priebehu VZ, tento bod bol ukončený hlasovaním za uvedený program. Program VZ bol jednohlasne
schválený.
4.Doťaženie kalamitného dreva na úsekoch: 5014 „Martinkovo“, 408 „Na hôre“, 564 „ Pri
pomníku“:
Predseda PS informoval výbor, že na uvedených úsekoch je potrebné uskutočniť spracovanie
kalamitného dreva čo v najskoršom termíne, aby sa zabránilo ďalšiemu znehodnoteniu dreva. Ide
o menšie množstvá, ktoré by sa dali spracovať v priebehu 2 týždňov. Výbor uvedenú informáciu
zobral na vedomie a schválil doťaženie kalamitného dreva podľa návrhu predsedu výboru PS.
5. Určenie požiarnych hliadok:
Predseda výboru vyzval všetkých členov výboru a DR a prostredníctvom nich aj všetkých
členov PS aby predovšetkým v jarných mesiacoch venovali zvýšenú pozornosť ochrane lesa pred
požiarmi. Za týmto účelom budú písomne stanovené a určené jednotlivé požiarne hliadky s určením
porastov na ktoré budú dozerať a kontrolovať, aby bolo zabránené vzniku požiarov.
6.Rôzne
V tomto bode členovia výboru a DR PS sa čiastočne vracali k úlohám ktoré sa týkajú VZ PS, ale
boli už dostatočne rozobraté. Predseda výboru PS informoval prítomných o prebiehajúcej výsadbe
stromčekov. PS má v tomto roku vysadiť 11500ks stromčekov (8700 smrek, 2800 buk) k dnešnému
dňu bolo vysadených 1800ks stromčekov a to prevažne členmi PZ Turecká, ukončenie výsadby
stromčekov sa predpokladá do 15.04.2016

7. Prijaté uznesenia:

1: 21/05/04/16 Zabezpečiť vytlačenie pozvánok na VZ PS so schváleným programom a zabezpečiť
doručenie pozvánok členom PS a dotknutým orgánom a organizáciám do termínu 30 dní pred
konaním VZ.
T: 25.04.2016

Z: predseda výboru PS

2: 22/05/04/16 Zabezpečiť doťaženie kalamitného dreva v porastoch 5014 „Martinkovo“, 408 „Na
hôre“, 564 „Pri pomníku“
T: 25.04.2016

Z: predseda výboru PS

3: 23/05/04/16 Vyťažené drevo v uvedených porastoch v uznesení číslo 22/05/04/16 odpredať
odberateľovi.
T: 10.05.2016

Z: predseda výboru PS

4: 24/05/04/16 Spracovať rozpis členov požiarnych hliadok s určením úsekov na ochranu proti
požiarom
T: 15.04.2016

Z: predseda výboru PS

5: 25/05/04/16 Zabezpečiť pokračovanie výsadby stromčekov a výsadbu ukončiť do 15.04.2016
T: 15.04.2016

Z: predseda výboru PS

Po vyčerpaní bodov programu predseda poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie výboru ukončil.
Gemerská Poloma 05.04.2016
Predseda PS Gemerská Poloma

___________________

Člen výboru PS

___________________

Člen výboru DR PS

___________________

Zapisovateľ: Ing. M. Brezňan

___________________

Prílohy: prezenčná listina

