Zápisnica 7/2016
zo zasadnutia výboru a dozornej rady pozemkového spoločenstva Gemerská Poloma zo
dňa 09.08.2016
Prítomní: viď priloženú prezenčnú listinu
Zasadnutie výboru pozemkového spoločenstva (ďalej len „výbor PZ“) a dozornej rady
pozemkového spoločenstva (ďalej len „DR PS“) bolo zvolané predsedom výboru PS
elektronicky.
V úvode jednania predseda výboru PS predstavil program jednania a určil
zapisovateľa zápisnice.
Program:
1. Privítanie členov výboru PS a DR PS
2. Kontrola uznesení
3. Požiadavka na buldozér PS na práce pre iné organizácie
4. Výrez popod elektrické vedenie v miestnej časti Momot
5. Samovýroba palivového dreva
6. Informácia o priebehu prác
7. Informácia o nájomnej zmluve č. 1/2016 medzi PS a občianskym združením
Športovým streleckým klubom Gemerská Poloma (ďalej len „OZ ŠSK GP“)
8. Prijaté uznesenia
1. Privítanie členov výboru PS a DR PS
Predseda výboru PS privítal všetkých prítomných a predstavil program jednania a určil
zapisovateľa zápisnice z dnešného jednania. Prebehlo hlasovanie za vyššie uvedený program.
Z hlasovania vyplýva, že program bol prijatý jednohlasne.

-

-

2. Kontrola plnenia uznesení
Uznesenia č. 11/09/02/16; č. 18/09/03/16; č. 21/05/04/16; č. 22/05/04/16; č.
23/05/04/16; č. 24/05/04/16 – sú splnené
Uznesenia č. 26/05/05/16; č. 27/05/05/16; č. 28/05/05/16 – sú splnené
Uznesenie č. 29/05/05/16 – nesplnené, výborová schôdza PS a DR PS sa nekonala
pred valným zhromaždením PS, výborom a DR PS bola vyhodnotená ako nepotrebná;
všetky úlohy týkajúce sa valného zhromaždenia PS zvolaného na deň 28.05.2016 boli
zabezpečené
Uznesenie č. 1/14/06/16 – splnené. Nájomná zmluva s OZ ŠSK GP bola uzavretá
s platnosťou nájmu od dňa 01.07.2016
Uznesenie č. 2/14/06/16 – je v plnení, dorub dreva v úseku Rusnáková pokračuje a to
podľa vyznačenia odborným lesným hospodárom
Uznesenie č. 3/14/06/16 – splnené. Odmeny za prípravu valného zhromaždenia PS
Gemerská Poloma zvolaného na deň 28.05.2016 boli prípravnému výboru vyplatené
podľa schváleného návrhu vo výbore PS Gemerská Poloma zo dňa 14.06.2016.

3. Požiadavka na buldozér PS na práce pre iné organizácie
OZ ŠSK GP v zastúpení jeho predsedu A. Galla vznieslo na predsedu výboru PS
Gemerská Poloma požiadavku o možnosti použitia buldozéru PS na zemné práce týkajúcich
sa realizácie strelnice pre OZ ŠSK GP. Predseda OZ ŠSK GP predpokladá práce v trvaní cca
jedného mesiaca na ploche cca 50 x 150 m.
Po prejednaní tejto požiadavky vo výbore PS dal výbor PS súhlas na tieto práce s tým, že:
- OZ ŠSK GP predloží výboru PS záväznú písomnú objednávku na práce
- Uzatvorí sa riadna zmluva na práce, ktorá zo strany výboru PS by mala obsahovať:
a)
termíny začatia a ukončenia prác
b)
mzdové náklady na obsluhu buldozéra znáša objednávateľ – OZ ŠSK GP
c)
náklady na drobné opravy znáša objednávateľ – OZ ŠSK GP
d)
náklady na PHM a oleje znáša objednávateľ
e)
za bezpečnosť pri práci s buldozérom zodpovedá objednávateľ – OZ ŠSK GP
f)
výbor PS navrhuje nájom za buldozér v sume 13 - 15 eur na hodinu prác
g)
obsluha buldozéra musí viesť denník o použití buldozéra, ktorý bude dokladom
pre fakturáciu zmluvných strán
h)
do zmluvy budú zakotvené aj podmienky a stanovisko objednávateľa, prípadne
iné úlohy – podmienky, ktoré sa môžu týkať týchto prác.
4. Výrez popod elektrické vedenie v miestnej časti Momot
Zo strany prevádzkovateľa NN siete VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice bola
vznesená ponuka pre PS na dodávku prác na výrez nežiaducich drevín popod elektrické
vedenie v miestnej časti Momot. Výbor PS s dodávkou prác súhlasí za podmienky, že
objednávateľ pristúpi na úhradu prác 20 centov/m² (tak ako pri predošlých objednávkach).
Výmera výrezu zatiaľ nebola určená. Je potrebné kontaktovať sa s objednávateľom, dohodnúť
konkrétne podmienky a uzavrieť písomnú zmluvu.
5. Samovýroba palivového dreva
Predseda výboru PS informoval v uvedenej veci, že občania obce Gemerská Poloma
počas prvého polroka 2016 prejavili dostatočný záujem o samovýrobu palivového dreva. PS
vychádza občanom v tejto veci v ústrety, podľa množstva vhodného dreva. Priebežne
uspokojovalo požiadavky občanov, doteraz nevznikli žiadne mimoriadne okolnosti, ktoré by
narušili tieto služby. Táto možnosť bude občanom poskytovaná aj v druhom polroku 2016.

-

-

6. Informácie o priebehu prác
Pokračovali práce pri ťažbe a príprave dreva v poraste Rusnáková, avšak z istých
dôvodov boli prerušené v mesiaci 06/2016 a 07/2016
realizovali sa výseky nežiaducich drevín v úsekoch: Härmitka I a II, Jánoška
realizovali sa práce na ochranu lesa v miestnych častiach Zaokrúhlie a Nad žläbky
osadzovali sa lapače hmyzu (3 ks) na ochranu lesa pred kôrovcom (Rusnáková )
opravili sa buldozérom sklady dreva(Härmitka,Tri cesty)a prístup otáčania kamiónov
ktoré odvážajú naše drevo. Kritické úseky sa zhutnili šotolinou z bane VSK Mining
Gemerská Poloma.
osadili sa nové odrážky(Za Brieštím, Jánoška, cintorín Malá Poloma, Pod Bánom)
pripravuje sa ochrana mladiny – stromčekov – vyžínanie
pripravuje sa ochrana mladiny pred lesnou zverou (jeseň 2016) – natieranie
pripravuje sa odpredaj dreva zo skladov (predpoklad do 30.08.2016)

-

zrealizovala sa STK na služobné motorové vozidlo Ford
vznikla porucha na forde – spojka a zotrvačník, výmena týchto dielov formou opráv
bude vo výške cca 1 100 € (oprava je už prevedená)
výber miesta na postavenie veže firmou Solutions, s.r.o. pre zlepšenie šírenia signálu
optickými sieťami na území katastra obce Gemerská Poloma ešte nie je ukončený,
z toho dôvodu zmluva na vysporiadanie vybratého pozemku nie je uzavretá.

7. Informácia o nájomnej zmluve č. 1/2016 medzi PS a OZ ŠSK GP
Nájomná zmluva č. 1/2016 (zmluva o prenájme pozemku) pre OZ ŠSK GP je
spracovaná, ide o prenájom pozemku parc. č. KN-E 1124/2 v katastrálnom území Gemerská
Poloma, č. LV 1411. V najbližšom období bude zmluva podpísaná zástupcami zmluvných
strán.

-

-

-

-

8. Prijaté uznesenia
Uznesenie č. 30/09/08/16 – spracovať znenie zmluvy a podmienky na práce
s buldozérom pre potreby OZ ŠSK GP, prejednať zmluvu vo výbore PS
Termín: 25.08.2016
Zodpovedný: predseda výboru PS
Uznesenie č. 31/09/08/16 – spracovať a prejednať znenie zmluvy vo výbore PS
o dodávke prác pre výrez pod elektrickým vedením v miestnej časti Momot
Termín: 31.08.2016
Zodpovedný: predseda výboru PS
Uznesenie č. 32/09/08/16 – pokračovať v plnení úlohy v spojitosti so samovýrobou
palivového dreva pre občanov obce
Termín: rok 2016
Zodpovedný: predseda výboru PS
Uznesenie č. 33/09/08/16 – organizovať a dohliadať na plnenie úloh uvedených
v bode 6 tejto zápisnice
Termín: stály
Zodpovedný: predseda výboru PS

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

V Gemerskej Polome 09.08.2016
Predseda PS Gemerská Poloma: Ondrej Očkaik
Člen výboru PS Gemerská Poloma:
Člen DR PS Gemerská Poloma:

.........................................................
.........................................................
.........................................................

Zapisovateľ: Ing. Miloslav Brezňan

.........................................................

Prílohy: prezenčná listina

