Zápisnica č. 8/2016
zo zasadnutia výboru a dozornej rady pozemkového spoločenstva
Gemerská Poloma zo dňa 19. 9. 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 19.9.2016
V úvode jednania predseda výboru PS predstavil program jednania a určil
zapisovateľa zápisnice.
Program:
1. privítanie členov výboru PS a členov DR PS
2. kontrola uznesení
3. prerezávka pod elektrickým vedením „Momot“
4. sťahovanie kancelárie PS do náhradných priestorov
5. informácia o poľovnom revíre č. 53 „Volovec“
6. ochranné nátery porastov
7.ťažba a predaj dreva
8. úprava vnútornej smernice o vedení služobného vozidla FORD
9. prijaté uznesenia
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 jednaní
podľa programu.
2. kontrola uznesení
Uzn. č. 30- je v rozpracovaní, ide o spracovanie zmluvy s podmienkami a výkon
práce s buldozerom, na zemné práce pre OZ ŠSK G.P. úloha trvá naďalej
Uzn. č. 31- splnené. Zmluva na práce bola vypracovaná a podpísaná. Ide o práce
výrezu nežiaducich drevín pod elektrické vedenie „Momot“. Úsek bol prevzatý, práce
k dnešnému dňu už prebiehajú. Výbor PS uvažuje na tieto práce s čiastočnou výpomocou od
PZ Turecká a to formou brigádnickej činnosti za takých istých podmienok ako vlastnými
pracovníkmi – dohodármi.
3. prerezávka pod elektrickým vedením „Momot“
Práce prebiehajú, na prácach sa doteraz podieľali pracovníci, ktorí majú s PS uzavretú
dohodu o pracovnej činnosti. Predpoklad ukončenia prác je do termínu 10.10.2016.
4. sťahovanie kancelárie PS do náhradných priestorov
Na základe požiadavky z jednania medzi starostom obce GP a predsedom výboru PS
je potrebné uvoľniť priestor v objekte Požiarna zbrojnica pre potreby miestnych
dobrovoľných hasičov. Náhradné priestory pre PS obec ponúka v objekte zdravotného
strediska – časť bývalý detský lekár. Priestory sú z časti pripravené, je potrebné spoločne
doriešiť ďalšie podmienky tak , aby do 31.10.2016 mohlo byť ukončené presťahovanie.
5. informácia o poľovnom revíre č. 53 „Volovec“
Predseda výboru PS sa v priebehu mesiaca august 2016 zúčastnil na zhromaždení
vlastníkov lesov, a to aj v súvislosti s poľovným revírom č. 53 „Volovec“, kde má PS GP
vlastníctvo lesa cca 1% z celkovej výmery. Ide o prenájom spomínaného poľovného revíru na
dobu 15 rokov pre Lesy SR ŠP OZ Rožňava. Nájomné bolo stanovené 0,95 centov/Ha/rok. PS

GP vlastní v spomínanom revíre 0,2296 Ha. Nájomnú zmluvu majú spracovať a predložiť
Lesy SR, š.p.
6. ochranné nátery porastov
PS GP plánuje v mesiaci október 2016 previesť ochranné nátery proti ohryzu lesnou
zverou na mladých porastoch sadeníc, a to v počte cca 10 000 kusov. K tomu je potrebné
zabezpečiť ochranný náter /STOPKUS/ v množstve cca 40 kg.. Samotné práce ukončiť do
termínu 31.10.2016.
7.ťažba a predaj dreva
 V poraste Rusnáková práce prebiehajú, predpoklad ukončenia do 30.9.2016
 V poraste Harmitka stromy určené na ťažbu sú označené /sucháre/, s ťažbou sa môže
začať aj ihneď, alebo po ukončení prác v poraste Rusnáková
 V poraste Gregor stromy určené na ťažbu boli vyznačené OLH Ing. Ďuránom, zároveň
vydal aj súhlas na ich ťažbu, takže ťažba sa môže začať podľa kapacitných možností
v mesiaci 10. – 11.2016.
8. úprava vnútornej smernice o vedení služobného vozidla FORD
Podľa doterajšej prijatej smernice so služobným motorovým vozidlom FORD, mohla
pre PS jazdiť len spôsobilá osoba z radov výboru PS. Keďže sa čiastočne zmenili podmienky,
vznikla nová požiadavka aby predmetné vozidlo mohol viesť aj iný člen PS spôsobilý na tento
úkon. Výbor PS súhlasí aby služobné motorové vozidlo mohol viesť aj p. Július Ďuraj, ktorý
je členom PS a tým by zabezpečoval úlohy PS v oblasti ťažby dreva, ochrany lesa a pod.
/vozenie pracovníkov/.
9. prijaté uznesenia
č. 34/01/09/16: ukončiť práce súvisiace s výrezom nežiaducich drevín popod el. vedenie v čas
ti „Momot“
T .l0.l0.2016
Z: predseda PS
Č.35/01/09/16 – prevedené práce súvisiace s výrezom nežiaducich drevín popod el. vedenie
v časti Momot vyfakturovaťˇ odberateľovi.
T: 20.10.16
Z: predseda PS
Č. 36/01/09/16 zabezpečiť práce so sťahovaním kancelárie do objektu zdravotného
strediska
Termín: 31.10.2016
Z: predseda PS
Č. 37/01/09/16 – Podpísať nájomnú zmluvu s Lesy SR Rožňava prenájom pozemkov PS GP
v poľovnom revíri .53 „Volovec“
T 30.11.2016
Z predseda PS
Č.38/01/09/16 – zabezpečiť ochranný náter na ochranu porastov mladých stromčekov
v množstve cca 40 kg a previesť samotné práce súvisiace s ochranou.
T: 31.10.2016
Z predseda PS
Č.39/01/09/16 – zabezpečiť práce súvisiace s ťažbou dreva , tak ako je uvedené v bode 7.
tejto zápisnice.
T:30.11.2016
Z predseda PS
Č: 40/01/09/16 – Výbor PS súhlasí s vedením motorového vozidla FORD pre p. Júliusa
Ďuraja, na účely plnenia úloh v PS súvisiace s prevozom pracovníkov na pracoviská, prip. so
zabezpečením iných úloh s činnosťou PS.
T 2.09.16
Z predseda PS

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

V Gemerskej Polome, 19.09.2016
Predseda PS Gemerská Poloma, Ondrej Očkaik
...................................................................
Člen výboru PS Gemerská Poloma
....................................................................
Člen DR PS Gemerská Poloma
...................................................................
Zapisovateľ : Ing. M. Brezňan. ...................................................................
Prílohy: prezenčná listina

