Zápisnica č. 4/2017
zo zasadnutia výboru a dozornej rady pozemkového spoločenstva Gemerská
Poloma zo dňa 31.05.2017.

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 31.05.2017 s nasledovným programom:
1. privítanie členov Výboru PS a členov DR PS
2. kontrola uznesení
3. žiadosť p. J. Očkaika vo veci využitia práva člena PS
4. samovýroba dreva
5. spolupráca PS GP – obec GP – poľovnícke združenie Turecká GP
6. diskusia
7. prijatie nových uznesení
8. 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. Kontrola uznesení
Uzn. č. 7 – splnené, zápisnica z VZ PS ukončená a odovzdaná predsedovi výboru PS.
Uzn. č. 8 – splnené , zápisnica z VZ PS GP a zápisnica č.3/2017 z výborovej schôdze
PS a DR bola predložená na Lesný a pozemkový úrad v Rožňave.
Uzn. č. 9 – splnené. Práce na pastve – uhadzovka bola dokončená.
Uzn. č. 10 – splnené, schválené finančné odmeny za prípravu a realizáciu VZ PS GP
boli členom výboru a DR vyplatené finančné odmeny.
Uzn. č. 11 – splnené. NZ so spoločnosťou SARI SOLUTIONS s.r.o. bola spracovaná
a odoslaná na podpis uvedenej s.r.o.
Uzn. č. 12 – splnené. Hliadky PO, termíny a miesta obhliadok boli určené.
Uzn. č. 13 – plní sa, pri odpredaji dreva nastali technické problémy na strane
odberateľa – pokazené auto. Predseda výboru PS je však s týmto odberateľom v stálom
kontakte a tlačí na urýchlený odvoz pripraveného dreva zo skládok.
Uzn. č. 14 – splnené, povolenia na prípravu palivového dreva samovýrobou pre členov
PS sa vydávajú podľa záujmu. Záujem je veľký, vydávanie povolení bude pokračovať podľa
kapacitných možností dreva určeného na samovýrobu. Doposiaľ bolo vydaných 30 povolení.
3. Žiadosť p. J. Očkaika vo veci využitia práva člena PS.
Pán Ján Očkaik, Staničná 265, 049 22 Gemerská Poloma, ako člen PS v Gemerskej
Polome listom zo dňa 16.05.2017 /na výbor PS došiel dňa 18.05.2017/ sa dožaduje využitia
základného práva člena PS v zmysle zákona č. 97/2013 Z.z. § 21 odst.2 „...o nahliadnutie do
dokladov týkajúcich sa hospodárenia a vyžiadať si ich kópie“.
Výbor PS voči tejto požiadavke nemá žiadne námietky a súhlasí s jeho požiadavkou. Je
potrebné dohodnúť termín stretnutia so žiadateľom za účasti zodpovedných pracovníkov PS

Gemerská Poloma. Poznamenávame, že tieto záležitosti – informácie boli aj predmetom
rokovania na VZ PS dňa 8.4.2017, ktorého sa zúčastnil aj pán Ján Očkaik osobne.

4. Samovýroba dreva
Ako bolo uvedené vo vyhodnotení uznesenia č. 14, PS naďalej vychádza v ústrety členom
PS pri vydávaní povolenia na samovýrobu dreva, predovšetkým v lokalite Martinkovo – pravá
strana a Härmitka.
5. Spolupráca PS GP – obec GP – Poľovnícke združenie Turecká GP
Predseda výboru PS informoval prítomných členov výboru a DR, že na základe iniciatívy
uvedených organizácií v obci bolo prvé osobitné jednanie, ktoré sa zaoberalo spoločnou
aktivitou vybudovať pre domáci turistický ruch ohnisko s prístreškom. Lokalita je predbežne
vybraná v okolí studničky „Hájiky“, neďaleko kde by mala byť strelnica. Práce na tejto akcii
sa ešte nezačali, je potrebné previesť ďalšie jednania s určením rozsahu úloh pre jednotlivé
uvedené organizácie.

6. Diskusia
V diskusii predseda výboru PS Gemerská Poloma oznámil, že ku dňu 30.04.2017 ako
právnická osoba ukončuje dodávateľsko-odberateľské vzťahy s PS Gemerská Poloma na
práce, ktoré doteraz zabezpečoval pre PS.
Zároveň doporučil novú právnickú osobu p. Branislava Očkaika, Mierova 284. 049 22
Gemerská Poloma, ktorý by predmetné práce zabezpečoval od termínu 01.05.2017.
Výbor PS túto záležitosť prejednal a hlasovaním /4 – za 0 – proti, 1 – zdržal sa hlasovania/
odsúhlasil predmetný návrh.
Ďalej predseda výboru PS informoval prítomných, že v súčasnosti sa prevádzali menšie
zemné úpravy na skladoch, na lesných cestách /Martinkovo odrážky/, pripravuje sa vyžínanie
– ochrana mladých sadeníc /Rusnáková, Gregor – Súdzeniská/ pokračovalo sa v prácach
likvidácie kôrovca /Härmitka, Rusnáková, Strmé Lazy a za Brieštím,/ a to ťažbou
vyznačených kôrovcom postihnutých kusov smreka.
Predseda DR uviedol, že PS v blízkej budúcnosti musí zmapovať súčasných stav
hraničných kopcov a podľa potreby zaistiť ich opravu. Predseda výboru PS ďalej uviedol, že
na niektoré práce sa hlásia formou brigády členovia PZ Turecká, čím by sa niektoré práce
zabezpečili cez túto organizáciu.
7. Prijatie nových uznesení
Uzn.č.15/31/05/17 pokračovať v jednaniach s odberateľom dreva za odvoz – odpredaj už
pripraveného dreva.
T: stály
Z: predseda V PS
Uzn.č.16/31/05/17 pokračovať v príprave dreva, v prácach na kôrovcom postihnutého dreva
a vyznačených jedincov.
T: stály
Z: predseda V PS
Uzn.č.17/31/05/17 pokračovať vo vydávaní povolení na samovýrobu dreva pre členov PS
a kontrolovať odvozy dreva zo samovýroby.
T: stály
Z: predseda V PS

Uzn.č.18/31/05/17 skontrolovať súčasný stav hraničných kopcov a podľa výsledku kontroly
prijať opatrenie.
T: 15.07.2017
Z: predseda V PS
Uzn.č.19/31/05/17 pripraviť plán vyžínania, prípadne iných krátkodobejších prác.
T: 30.06.2017
Z: predseda V PS
Uzn.č.20/31/05/17 dojednať termín stretnutia s p. Jánom Očkaikom vo veci jeho požiadavky.
T: 30.06.2017
Z: predseda V PS
Uzn.č.21/31/05/17 ukončiť zmluvu, dodávateľsko-odberateľský vzťah s p. O. Očkaikom a PS
GP na dodávku prác a služieb pre PS Gemerská Poloma.
T: 30.04.2017
Z: predseda V PS
Uzn.č.22/31/05/17 uzavrieť zmluvu, dodávateľsko-odberateľský vzťah so živnostníkom
Branislavom Očkaikom, Mierova 284, 049 22 Gemerská Poloma na dodávku prác pre PS
Gemerská Poloma, týkajúcich sa ťažby, prerezávky v porastoch, ochrany lesa a iných druhov
prác z činnosti PS Gemerská Poloma.
T: 01.05.2017
Z: predseda V PS
8. Záver
Po vyčerpaní bodov programu predseda výboru PS poďakoval prítomným za účasť
a zasadnutie Výboru PS Gemerská Poloma ukončil.

V Gemerskej Polome, 30.04.2017
Predseda PS Gemerská Poloma, Ondrej Očkaik
Člen výboru PS Gemerská Poloma
Člen DR PS Gemerská Poloma
Zapisovateľ : Ing. M. Brezňan
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