
Zápisnica č. 9/2016 

zo zasadnutia výboru a dozornej rady pozemkového spoločenstva 

Gemerská Poloma zo dňa 07.11.2016 
 

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 ústne na deň 07.11.2016. 

 V úvode rokovania predseda výboru PS predstavil program rokovania a určil 

zapisovateľa zápisnice. Program rokovania bol jednohlasne schválený, rokovania bolo 

uznášania schopné, zúčastnila sa ho nadpolovičná väčšina  členov výboru PS. 

Program rokovania: 

1. privítanie členov výboru PS a členov DR PS 

2. kontrola uznesení 

3. príprava, návrh členov PS na kandidátnu listinu pre nové funkčné obdobie 2017-2022 do 

orgánov PS Gemerská Poloma (výbor PS a DR PS) 

4. rôzne 

5. prijatie nových uznesení 

6. záver  

 

1. privítanie členov výboru PS a členov DR PS 

 Úvodom zasadnutia predseda výboru PS privítal všetkých prítomných členov výrobu 

PS a členov DR PS. Za zapisovateľa zápisnice z dnešného rokovania určil Ing. M. Brezňana.  

 

2. kontrola uznesení 

 Uzn. č. 34/01/09/16 – splnené.  

Práce súvisiace s výrezom nežiaducich drevín popod elektrické vedenie v časti „Momot“ bolo 

ukončené. V 44. týždni 2016 (01.11. – 04.11.) má prebehnúť odovzdanie realizovaných prác 

medzi objednávateľom (VSE Košice) a dodávateľom prác (PS Gemerská Poloma).  

 Uzn. č. 35/01/09/16 - splnené.  

Súpis prác na predmetnej akcii je pripravený, odsúhlasený bude na spoločnom stretnutí 

objednávateľa a dodávateľa v 44. týždni 2016. 

Uzn. č. 36/01/09/16 – nesplnené. 

Práce spojené so sťahovaním kancelárie PS do náhradných priestorov sa neuskutočnili. 

Náhradný termín plnenia do 31.12.2016. 

Uzn. č. 37/01/09/16 – nesplnené. 

Termín plnenia úlohy ešte neuplynul (do termínu 30.11.2016). Lesy SR, závod Rožňava 

zatiaľ PS Gemerská Poloma nepredložil nájomnú zmluvu na podpis. Uznesenie sa bude 

sledovať naďalej.  

Uzn. č. 38/01/09/16 – splnené čiastočne. 

Ochranný náter na ochranu porastov mladých stromčekov je zabezpečený, práce súvisiace 

s náterom zatiaľ neboli zrealizované.  

Uzn. č. 39/01/09/16 – splnené čiastočne. 

Práce súvisiace s ťažbou dreva v poraste:  

- Rusnáková – práce ukončené  

- Härmitka – práce pokračujú 

- Gregor 572/A – práce ukončené. 

Uzn. č. 40/01/09/16 – splnené. 

Uzn. č. 41/01/09/16 – splnené. 



 

3. príprava, návrh členov PS na kandidátnu listinu pre nové funkčné obdobie 2017-2022 

do orgánov PS Gemerská Poloma (výbor PS a DR PS) 

Výbor PS na základe opatrenia č. 5 zo správy DR PS o činnosti DR PS Gemerská 

Poloma za rok 2015, sa zaoberal úlohou pripraviť nových členov, záujemcov o prácu vo 

výbore a DR PS Gemerská Poloma na nové volebné obdobie 2017-2022. Výbor PS túto úlohu 

rozoberal a dospel k záveru, že získať nových kandidátov pre prácu vo výbore PS a v DR PS 

pre vyššie uvedené volebné obdobie možno urobiť niekoľkými formami – alternatívami.  

- osobným jednaním – pohovorom s vytipovanými členmi PS 

- zverejnením výzvy v obci formou obvyklou, písomne na verejnej tabuli obce alebo 

zverejnením oznamu miestnym rozhlasom.  

- samostatným prihlásením záujemcov na internetovej stránke PS Gemerská Poloma  

- samostatným prihlásením záujemcov osobne u niektorého z členom výboru PS alebo 

DR PS.  

Podmienky pre záujemcov sú nasledovné: 

A. členstvo v PS Gemerská Poloma 

B. skutočný záujem pre túto prácu. 

Na základe výsledku uvedenej úlohy výbor PS pripraví do konania Valného zhromaždenia 

v roku 2017 kandidátku na voľby pre volebné obdobie 2017-2022. V mesiaci 01-02/2017 

zrealizovať prvé stretnutie výboru PS so záujemcami – kandidátmi pre vyššie uvedenú prácu. 

 

4. rôzne 

 Prerokoval sa návrh na zrealizovanie náterov – ochrany porastov pred obhrýzaním 

lesnej zveri formou brigády do termínu 20.11.2017. Výbor PS súhlasí s možnosťou prípravy 

malého občerstvenia pre účastníkov brigády. Ďalej sa prerokovávala potreba zrealizovať 

inventarizáciu drevnej hmoty na skladoch k termínu 31.12.2016.   

 

5. prijatie nových uznesení 

 Uzn. č. 42/31/10/16 – zabezpečiť úlohu uvedenú v bode 3 v tejto zápisnici. Termín 

02/2017. Zodpovedným je predseda výboru PS Gemerská Poloma.  

 Uzn. č. 43/31/10/16 – zrealizovať práce súvisiace s ochranným náterom mladých 

stromčekov. Termín 20.11.2016. Zodpovedným je predseda výboru PS Gemerská Poloma. 

  Uzn. č. 44/31/10/16 – dokončiť práce v súvislosti s ťažbou buka v časti Martinkovo, 

ľavá strana, porast p. č. 5014. Termín 31.03.2017. Zodpovedným je predseda výboru PS 

Gemerská Poloma. 

Uzn. č. 45/31/10/16 – doznačiť a dokončiť ťažbu vyznačených smrekov v poraste 

Gregor 572/A. Termín 31.12.2016. Zodpovedným je predseda výboru PS Gemerská Poloma. 

Uzn. č. 46/31/10/16 – zabezpečiť odpredaj zásob drevnej hmoty zo skladov tak, aby 

na skladoch k dňu 31.12.2016 nezostali žiadne alebo len minimálne množstvo zásoby dreva. 

Termín 31.12.2016. Zodpovedným je predseda výboru PS Gemerská Poloma. 

Uzn. č. 47/31/10/16 – zabezpečiť inventarizáciu drevnej hmoty na skladoch k dňu 

31.12.2016. Termín 31.12.2016. Zodpovedným je predseda výboru PS a predseda DR PS 

Gemerská Poloma. 

 

6. záver  

Po vyčerpaní bodov programu predseda výboru PS poďakoval prítomným za účasť 

a zasadnutie výboru PS a DR PS Gemerská Poloma ukončil. 

 

 

 



V Gemerskej Polome, 07.11.2016 

 

 

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

Člen výboru PS Gemerská Poloma   .................................................................... 

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

Zapisovateľ : Ing. M. Brezňan                                  .................................................................... 

 

 

Prílohy: prezenčná listina 

 

 

 

 

            

             

       

 


