
Zápisnica 6/2016 
zo zasadnutia výboru PS Gemerská Poloma dňa 14.06.2016 

 

 

 

 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny. 

 

                   Zasadnutie výboru PS bolo zvolané predsedom výboru elektronicky a aj osobne. 

                   Na začiatku jednania predseda výboru predstavil program jednania. 

 

Program:        1.   Privítanie členov výboru PS a hosťa  

2. Program zasadnutia a jeho schválenie 

3. Požiadavka Športového streleckého klubu G.Poloma 

4. Kontrola plnenia uznesení  

5. Ťažba  Rusnáková 

6. STK auta PS 

7. Rozdelenie odmien za prípravu VZ 

8. Rôzne 

9. Prijaté uznesenia 

 

 

Plnenie programu: 

            Zasadnutie otvoril a viedol predseda p. Očkaik, ktorý privítal prítomných členov výboru 

a hosťa. Oboznámil členov výboru s programom schôdze, ktorý členovia schválili. 

 Schôdze výboru sa zúčastnil pán Adrian Gallo , ktorý  informoval výbor o požiadavke 

Športového streleckého klubu v Gemerskej Polome nájmu časti pozemku na vybudovanie strelnice. 

Nakoľko sa prejednaná  časť  pozemku na prenájom na valnom zhromaždení PS dňa 28.05.2016 

Gemerskej Polome schválila ,prejednávali sa konkrétne podmienky požiadaviek na pozemok., 

viď.príloha zápisnice.  

 Výbor schválil nájomnú zmluvu z doplnením pripomienok ktoré boli splnené. 

             Predseda informoval výbor o vývoze a odpredaji dreva. Poukázal na potrebu zlepšenia 

odvozných ciest v lokalite Lipie a Za Brieštím cesta premočená daždom je nefunkčná , je velký 

problém z odvozom dreva.  Ťažba v lokalite Rusnáková (kôrovcová kalamita) je momentálne 

pozastavená, z dôvodu sťažnosti p.Šimuna na  Obvodnom policajnom oddelení v Rožňave. Práce 

budú pokračovať po doriešení sťažnosti. Drevo, ktoré je momentálne uložené na skladoch, stráca 

takto finančnú hodnotu a PS prichádza o plánovaný zisk z predaja. 

            Prebehla prehliadka auta PS formou STK v Rožňave dňa 14.6.2016, auto splnilo požiadavky 

kontroly STK a EK. 

            Výbor schválil nasledovné rozdelenie odmien, za prípravu VZ : 

- Sáreníková Vlasta (+Sáreník)    120,- 

- Očkaik Ondrej                         100,- 

- Ing. Brezňan Miloslav                80,- 

- Galajda Daniel                           30,- 

- Červenák Stanislav                     20,- 

Celkom :                                        350,- eur 

            Dňa 26.05.2016 sa konalo zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov v PR 

Zverník Betliar a PR Volovec, ktorého sa zúčastnil predseda PS .Zhromaždenie sa uznieslo 

a schválilo výšku úhrady za PR Zverník Betliar 3 €  za 1ha.Za PR Volovec bolo 

zhromaždenie zrušené z nedostatku plnomocenstva Lesov SR odštepný závod Rožňava 

zastupovaný Ing.Štefanom Zubrickým. 

             



 

 

 

 

 

 

Prijaté uznesenia : 
1. Zrealizovať návrh nájomnej zmluvy  Športového streleckého klubu Gemerská Poloma                                                                                            

                                                                                          Zodpovedný : predseda PS  

                                                                                          Termín : do 01.07.2016 

2.Vykonať dorub smrekov z možnosťou odvozu dreva 

                                                                                        Zodpovedný : predseda PS,                                                                                                                                                                      

                                                                                                               podpredseda                                                                                                     

                                                                                         Termín : stály 

3. Odmeny za VZ vyplatiť vo výplatnom termíne za mesiac jún 2016 

                                                                                          Zodpovedný : V.Sáreníková 

                                                                                          Termín : do 15.07.2016 

 

Po vyčerpaní bodov programu, predseda PS ukončil zasadnutie výboru a poďakoval prítomným za 

účasť. 

 

 

  

 

Gemerská Poloma, 14.06.2016 

 

 

 

predseda PS Gemerská Poloma   Očkaík Ondrej   

 

 

člen výboru PS Gemerská Poloma    Sáreník Juraj 

 

 

zapisovateľ                                                                 Očkaik Ondrej 


