
 

Zápisnica č. 3/2017 

        zo zasadnutia výboru a dozornej rady pozemkového spoločenstva 

 Gemerská Poloma zo dňa 18.04.2017 
 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 

 

 Zasadnutie Výboru pozemkového spoločenstva  (ďalej len „Výbor PS“) a Dozornej rady 

pozemkového spoločenstva (ďalej len „DR PS“) bolo zvolané predsedom výboru PS 

elektronicky a to na deň 18.04.2017 s nasledovným programom:  

1. privítanie členov Výboru PS a členov DR PS 

2. oboznámenie členov výboru a DR zo zápisnicou z VZ  PS zo dňa 08.04.2017 

3. voľba predsedu PS, voľba podpredsedu PS, voľba tajomníka a pokladníka PS, voľba     

     predsedu DR 

4. kontrola plnenia uznesení 

5. informácia o situácii uzavretia NZ so spoločnosťou SZARI SOLUTIONS s.r.o. 

6. zhodnotenie príprav a priebehu VZ PS, finančné ohodnotenie za prípravu VZ 

7. odpredaj dreva za prvý ¼ rok 2017  

9. samovýroba palivového dreva 

10. prijatie nových uznesení 

11. záver   

 

1. Privítanie členov výboru PS a členov DR PS 

Úvodom zasadnutia predseda výboru PS privítal všetkých prítomných a určil zapisovateľa 

zápisnice, Ing. M. Brezňana. Následne dal hlasovať za navrhnutý program. Prítomní členovia 

Výboru PS program jednohlasne odsúhlasili a pokračovalo sa v rokovaní podľa programu. 

 

2. Oboznámenie členov Výboru PS a DR so zápisnicou z VZ  

         Túto informáciu o zápisnici z VZ PS v Gemerskej Polome podal zapisovateľ zápisnice Ing. 

Brezňan. Uviedol, že zápisnica je v tužke – koncepte napísaná, do stanoveného termínu 

22.04.2017 bude napísaná v čistopise a skompletizovaná. Uviedol, že náhradníkmi do Výboru PS 

a DR PS v Gemerskej Polome vo voľbách zo dňa 08.04.2017 sú podľa poradia: 

- Výbor PS: Marek Zeman, Peter Puškáš, Juraj Galajda, Ján Payer a PaedDr Miroslav Šimun 

- DR PS: Milan Ferenčík, Mária Hermécziová a Mgr. Viera Olexová. 

     

3. Voľba predsedu, podpredsedu, tajomníka, pokladníka Výboru PS, voľba     

               predsedu DR  

 Voľba uvedených funkcií PS sa konala na prvom zasadnutí novozvoleného výboru a DR 

PS dňa 18.04.2017. Tým bolo splnené aj uznesenie VZ PS v Gemerskej Polome zo dňa 

08.04.2017, na ktorom VZ uložilo do 18.04.2017 zvolať nový výbor a novú  DR PS a zvoliť si 

členov do príslušných funkcií. Voľba bola verejná, hlasovaním. 

- voľba predsedu Výboru PS: 

1 kandidát: Ondrej Očkaik 

Hlasovanie:  za: 4         proti: 0        zdržal sa hlasovania: 1 

Ondrej Očkaik bol zvolený za predsedu Výboru PS Gemerská Poloma na obdobie  

2017–2022 nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov Výboru PS. 

 

 

 

 



 

 

-   voľba podpredsedu  výboru PS 

1 kandidát : Juraj Sáreník 

Hlasovanie:   za: 4        proti: 0,        zdržal sa hlasovania: 1 

Juraj Sáreník bol zvolený za podpredsedu Výboru PS na obdobie 2017–2022 nadpolovičnou 

väčšinou hlasov prítomných členov Výboru. 

-   voľba tajomníka výboru PS: 

1 kandidát: Stanislav Červenák 

Hlasovanie:  za: 4       proti: 0         zdržal sa hlasovania: 1 

 Stanislav Červenák bol zvolený za tajomníka výboru PS Gemerská Poloma na 

 obdobie 2017–2022 nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov Výboru. 

- voľba pokladníka PS 

1kandidát: Juraj Sáreník 

Hlasovanie : za 4        proti: 0        zdržal sa hlasovania:   1 

- voľba predsedu DR PS: 

 1 kandidát: Daniel Galajda 

 Hlasovanie:  za: 2          proti: 0       zdržal sa hlasovania: 1 

 Daniel Galajda  bol zvolený za predsedu DR PS Gemerská Poloma na 

 obdobie 2017–2022 nadpolovičnou väčšinou hlasov členov DR PS. 

 

             4. Plnenie prijatých uznesení: 

       Uzn. č. 1 – splnené 

       Uzn. č. 2  - splnené 

       Uzn. č. 3  - splnené 

       Uzn. č. 4  - splnené   

       Uzn. č. 5  - splnené 

       Uzn. č. 6  - splnené 

 

            5. Informácia o stave a situácii uzavretia NZ so spol. SZARI SOLUTION s.r.o. 

Túto informáciu uviedol Ondrej Očkaik, predseda Výboru PS, s tým, že podmienky - 

doplnky, ktoré požadovalo PS k návrhu NZ neboli partnerom akceptované. Je stanovená 

možnosť uvedenia výšky nájomného na 1m². Výška nájomného bola Výborom PS jednohlasne 

odsúhlasená 0,70 € mesačne na 1m².  

 

6. Vyhodnotenie príprav a priebehu VZ PS, finančné ohodnotenie za prípravu VZ 

Predseda výboru PS zhodnotil prípravu, priebeh rokovania VZ PS ako dobre zvládnutú, 

čoho dôkazom bola dobrá účasť členov PS. Dobre boli zvládnuté všetky úseky rokovania 

(príchod členov, evidencia, nábor členov do jednotlivých komisií, vystavenie hlasovacích 

a volebných lístkov, samotný priebeh volieb). Jednotlivé správy rokovania boli obsahovo dobre 

pripravené.  

          

 Za vynaloženú aktivitu predseda výboru PS navrhol členom výboru a dozornej rady 

udeliť finančnú odmenu a to nasledovne:    

          Výbor PS:  Ondrej Očkaik, predseda Výboru PS:         100 € 

                            Juraj Sáreník, podpredseda Výboru PS:       120 € 

                            Stanislav Červenák, člen Výboru PS:            30 € 

                            Juraj Koltáš, člen Výboru PS:                        20 € 

                            Milan Dovala, člen výboru                             30 € 

          DR PS:     Daniel Galajda, predseda DR PS                    40 € 

                            Ing. Miloslav Brezňan, člen DR PS              100 € 

         

 



 

 

 Uvedené výšky finančných odmien boli schválené Výborom PS nasledovne: 

         Hlasovanie:    za: 5         proti: 0          zdržal sa hlasovania: 0 

 

          7. Odpredaj dreva za 1 kvartál 2017: 

Informáciu podal predseda Výboru PS: v 1 kvartáli 2017 PS predalo: 

- 30,94 m³ smrekovca v triede AB, C, C2.  

- 41,93 m³ buk v triede A, B, C - z toho 6,31 m³ vláknina. 

           

 

 

         8. Práce na pastve:   

           Informáciu o prácach realizovaných do 30.03.2017 na pastve podal predseda Výboru PS. 

Ďalší výrez drevín na pastve pozastavuje z dôvodu ukončenia vegetačného kľudu. Tieto práce 

môžu pokračovať od 01.10.2017. Vyrezané dreviny toho času nie sú celkom spracované, je 

potrebné ich spracovať do 30.04.2017. 

 

          9. Samovýroba palivového dreva: 

Informáciu podal predseda Výboru PS. Občania obce v tomto období prejavujú záujem 

o prípravu palivového dreva formou samovýroby. Do dnešného dňa bolo udelené povolenie 16 

záujemcom a to v porastoch Härmitka, Martinkovo a Za Brieštím,. Záujem o drevo na palivo zo 

strany občanov naďalej pretrváva.  

 

        10. Prijatie nových uznesení: 

Uzn. č. 7/18/04/17:  ukončiť zápisnicu z VZ PS Gemerská Poloma a odovzdať ju predsedovi 

Výboru PS.  

                                 Termín: 22.04.2017             Zodpovedný: Ing. Miloslav Brezňan 

Uzn. č. 8/18/04/17:  overenú zápisnicu z VZ PS a zápisnicu č. 3/2017 z výborovej schôdze PS   

 a DR PS predložiť na Lesný a pozemkový úrad v Rožňave za účelom 

registrácie nových členov výboru a DR PS. 

                                 Termín:  08.05.2017           Zodpovedný:  predseda výboru PS 

Uzn. č. 9/18/04/17:  ukončiť práce na pastve (uhadzovku)  

                                  Termín: 15.05.2017           Zodpovedný:  predseda výboru PS 

Uzn. č.10/18/04/17:  vyplatiť schválené finančné odmeny členom výboru a DR za prípravu VZ 

                                   podľa bodu č. 6 tejto zápisnice. 

                                   Termín:  30.04.2017           Zodpovedný: predseda výboru PS 

Uzn. č.11/18/04/17:   NZ so spoločnosťou SARI SOLUTIONS s.r.o. uzavrieť do 15.05.2017. 

                                   Termín:  15.05.2017           Zodpovedný: predseda výboru PS 

Uzn. č.12/18/04/17:   zostaviť hliadky požiarnej ochrany lesa a určiť termíny a miesta obhliadky 

                                   Termín:  30.04.2017           Zodpovedný:  predseda výboru PS 

Uzn. č.13/18/04/17:   pokračovať v plánovanej ťažbe dreva a následne i odpredaji dreva 

                                   Termín:  stály                     Zodpovedný:  predseda výboru PS 

Uzn. č.14/18/04/17:   pokračovať vo vydávaní povolení na prípravu palivového dreva  pre  

                                   podieľnikov. 

                                    Termín:  stály                     Zodpovedný:  predseda výboru PS 

 

       

 

 

 

 

 



 

 

 

  11. Záver:  

Po vyčerpaní bodov programu predseda Výboru PS poďakoval prítomným za účasť a 

zasadnutie Výboru PS a DR PS ukončil. 

 

 

V Gemerskej Polome, 18.04.2017 

 

Predseda PS Gemerská Poloma, Ondrej Očkaik  ................................................................... 

Člen Výboru PS Gemerská Poloma   .................................................................... 

Člen DR PS Gemerská Poloma   ................................................................... 

Zapisovateľ : Ing. Miloslav Brezňan                         ................................................................... 

 

 
Príloha:  

- Prezenčná listina 


