Zápisnica zo zasadnutia Valného zhromaždenia Pozemkového spoločenstva
Gemerská Poloma zo dňa 08.04.2017
v Kinosále Gemerská Poloma
Valné zhromaždenie Pozemkového spoločenstva Gemerská Poloma (ďalej len „VZ PS
Gemerská Poloma“) bolo zvolané na základe uznesenia č. 5 Výboru PS a Dozornej rady PS
(ďalej len „DR PS“) zo dňa 28.02.2017 a bolo určené na termín 08.04.2017.
Na I. zasadnutí Výboru PS a DR PS Gemerská Poloma dňa 28.02.2017 bol
odsúhlasený a schválený program rokovania na VZ. Pred termínom rokovania VZ boli včas
doručené pozvánky členom PS a to 31 dní pred samotným termínom VZ. Okrem toho
pozvánka bola zverejnená aj na internetovej stránke PS Gemerská Poloma a cestou miestneho
rozhlasu boli zverejnené výzvy pre členov PS na osobnú účasť na pripravované VZ. Program
rokovania na VZ bol schválený v nasledovných bodoch:
1. Otvorenie a voľba orgánov zasadnutia zhromaždenia
2. Výročná správa o činnosti a hospodárení spoločenstva za rok 2016
- plnenie hospodárskeho zámeru
- ročná účtovná závierka
3. Návrh na rozdelenie zisku z hospodárskeho výsledku za rok 2016
4. Správa dozornej rady
5. Hospodársky zámer na rok 2017
6. Správa mandátovej komisie
7. Voľba orgánov PS na nové 5-ročné obdobie
8. Diskusia
9. Vyhlásenie výsledkov volieb do orgánov PS
10. Návrh na uznesenie
11. Ukončenie zasadnutia zhromaždenia.
1. Otvorenie a voľba orgánov zasadnutia VZ
VZ bolo naplánované so zahájením na 13.00 hod. Samotná prezentácia účastníkov VZ
sa konala v čase od 11.30 do 13.30 hod. VZ začalo o 13.30 a to úvodným vystúpením
predsedu Výboru PS, pána Ondreja Očkaika, ktorý hneď úvodom privítal všetkých
zúčastnených a pozvaných hostí a zároveň požiadal prítomných uctiť si minútou ticha
spomienkou na našich podielnikov, členov PS, ktorí nás navždy opustili počas roka 2016
a začiatkom roka 2017. Z pozvaných hostí sa rokovania zúčastnili:
Ing. Miroslav. Michalka, starosta obce Gemerská Poloma
Vladimír Vlčák, odborný lesný hospodár PS Gemerská Poloma.
Následne predseda Výboru PS predstavil vyššie uvedený program VZ PS, za ktorý dal
hlasovať. Hlasovanie bolo nasledovné:
- Za program hlasovalo: 104 členov/804 hlasov
- Proti programu hlasovalo: 0
- Zdržalo sa hlasovania: 0.
Program rokovania bol jednohlasne prijatý.
Bol predstavený návrh na voľbu členov orgánov zasadnutia VZ PS Gemerská Poloma
a to nasledovne:

Mandátová komisia (ďalej len „MK“): Jana Ciberajová – predseda MK
Jarmila Benková – člen MK
Ondrej Hatvaník – člen MK
Hlasovanie za zloženie MK:
- Za navrhované zloženie MK: 104 členov/804 hlasov
- Proti navrhovanému zloženiu MK: 0
- Zdržal sa hlasovania: 0
Navrhované zloženie členov MK bolo jednohlasne prijaté.
Návrhová komisia (ďalej len „NK“): Juraj Koltáš – predseda NK
Pavol Galajda – člen NK
Mgr. Eva Baštáková-Ďuránová – člen NK
Hlasovanie za zloženie NK:
- Za navrhované zloženie NK: 103 členov/793 hlasov
- Proti navrhovanému zloženiu NK: 0
- Zdržal sa hlasovania: 1/11 (člen/počet hlasov)
Navrhované zloženie členov NK bolo prijaté.
Volebná komisia (ďalej len „VK“): Ing. Miroslav Michalka – predseda VK
Mária Würschnerová – člen VK
Jana Bartková – člen VK
Mgr. Iveta Kyselová – člen VK
Ľubica Zatrochová – člen VK
Ján Očkaik – člen VK
Hlasovanie za zloženie VK:
- Za navrhované zloženie VK: 104 členov/804 hlasov
- Proti navrhovanému zloženiu VK: 0
- Zdržal sa hlasovania: 0
Navrhované zloženie členov NK bolo jednohlasne prijaté.
Zapisovateľ zápisnice z VZ PS Gemerská Poloma: Ing. Miloslav Brezňan
Hlasovanie za návrh zapisovateľa zápisnice:
- Za navrhovaného zapisovateľa zápisnice: 103 členov/755 hlasov
- Proti navrhovanému zapisovateľovi zápisnice: 1/49 (člen/počet hlasov)
- Zdržal sa hlasovania: 0
Navrhovaný zapisovateľ zápisnice bol schválený.
Overovatelia zápisnice z VZ PS Gemerská Poloma: Milan Chochol a Juraj Lipták
Hlasovanie za návrh overovateľov zápisnice:
- Za navrhovaných overovateľov zápisnice: 102 členov/745 hlasov
- Proti navrhovaným overovateľom zápisnice: 2/59 (počet členov/počet hlasov)
- Zdržal sa hlasovania: 0
Navrhovaní overovatelia zápisnice boli schválení.
Po vyššie uvedenom hlasovaní MK konštatovala, že VZ PS Gemerská Poloma konané
dňa 08.04.2017 je uznášaniaschopné, pretože je prítomných 104 z 375 členov, a to s počtom

hlasov spolu 804. Tento počet hlasov predstavuje 57,68 % z celkového počtu 1394 hlasov.
Z tohto dôvodu môže VZ PS Gemerská Poloma pokračovať vo svojom rokovaní.
Podrobnejšie k tomu viď Správa mandátovej komisie, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice.
Zo 804 hlasov je 416 hlasov od 92 splnomocnencov členov PS.
2. Výročná správa o činnosti a hospodárení spoločenstva za rok 2016
- plnenie hospodárskeho zámeru
- ročná účtovná závierka
Uvedenú správu predstavil Ondrej Očkaik, predseda PS Gemerská Poloma. Uviedol,
že minulý rok bol ťažký a náročný a to predovšetkým z dôvodu, že zo strany niektorých
členov PS boli dávané podnety na rôzne kontrolné orgány, že Výbor PS nedodržuje
predmetné zákony, nestará sa o majetok PS, spôsobuje úmyselné škody a pod. Následkom
boli kontroly, ktoré však nepotvrdili obsah sťažností sťažovateľov.
V roku 2016 PS spracovalo 1125 m³ drevnej hmoty – buka, hraba a smreka. 40
podielnikov si nachystalo samovýrobou palivové drevo. Za predaj drevnej hmoty PS získalo
48 482 €, čo predstavuje v priemere cca 40 € na 1 m³. Tieto práce počas roka 2016
dodávateľským spôsobom zabezpečovali dvaja dodávatelia a 11 pracovníkov, ktorí boli
zamestnaní u PS na dohodu o vykonaní pracovnej činnosti.
Realizovali sa aj ďalšie práce: uhadzovka haluziny na ploche 1,35 ha, prerezávka
a výsek na ploche 2,47 ha. Vysadilo sa 8 700 sadeníc smreka, 2 800 sadeníc buka. Previedla
sa chemická ochrana mladých sadeníc.
Na práce spojené s výsadbou, udržiavaním a ochrany lesa bolo vyčerpaných z rezervy
na to rčenej 10 720 €. Previedol sa výsek drevín pod vysokým napätím v časti Momot, ktorý
doniesol PS 4 882 €.
Bol opravený a spojazdnený buldozér a následne boli opravené lesné cesty a priestory
skladov, tam kde si to situácia najviac vyžadovala. Položili sa nové odrážky na lesné cesty,
osadili sa lapače na monitoring lykožrúta.
Pre účtovnú evidenciu sa zakúpil „Program PROFI EVIDENCIA“, internetovú stránku
PS spravuje Adrián Gallo. Bola schválená nájomná zmluva na prenájom pozemkov pre
športový strelecký klub – OZ Gemerská Poloma na zriadenie strelnice.
PS na odborných činnostiach týkajúcich sa ťažby dreva, ochrany lesa a pod.
spolupracovalo s odborným lesným hospodárom Vladimírom Vlčákom a jeho pracovníkom
Ing. Ivanom Ďuránom.
Záverom sa predseda PS Gemerská Poloma poďakoval starostovi obce Gemerská
Poloma za dobrú spoluprácu a pomoc počas roka 2016.
Táto správa je neoddeliteľnou súčasťou zápisnice a tvorí jej prílohu.

3. Návrh na rozdelenie zisku z hospodárskeho výsledku za rok 2016
Výbor PS Gemerská Poloma na II. zasadnutí dňa 20.03.2017 rozhodol, že kľúčom na
rozdelenie zisku za rok 2016 bude taký, akým bol za rok 2015, t. j. 12,00 € na 1 ha pôdy.
Na základe toho bol samotný návrh bol spracovaný ekonómkou PS Gemerská Poloma
s tým, že návrh bol spracovaný len na prenajatú pôdu, z ktorej sa vypočítala výška podielov:
- výnos za rok 2016 .................................................................56 098, 02 €
- náklady za rok 2016 ..............................................................41 118,38 €

- hrubý zisk ..............................................................................14 118, 38 €
- daň .......................................................................................... 3 272,15 €
- čistý zisk ................................................................................10 846, 23 €
Z toho 7 217,66 € bol zisk z činnosti na vlastnej pôde PS a 3 628,57 € bol zisk
z prenajatej pôdy, ktorý sa previedol na účet nerozdeleného zisku z prenajatej pôdy.
Zisk z činnosti na vlastnej pôde 7 217,66 : 601,145 ha = 12,006 €.
Podielnikom sa bude vyplácať navrhnutá suma 12, 00 € na 1 ha. Tento návrh bol
podaný na schválenie v Uznesení VZ PS Gemerská Poloma. Materiál, návrh na rozdelenie
zisku za rok 2016, je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice.
4. Správa dozornej rady
Správu o činnosti dozornej rady PS Gemerská Poloma (ďalej len „DR PS Gemerská
Poloma“) predniesol jej predseda Daniel Galajda. DR začala pracovať ako trojčlenná, ale
počas roka 2016 sa na činnosti nepodieľala Ing. Eva Madáčová zo zdravotných dôvodov.
DR PS Gemerská Poloma sa schádzala na schôdzkovej činnosti spolu s Výborom PS
Gemerská Poloma, v rámci ktorej sa riešili a zabezpečovali úlohy súvisiace s činnosťou PS.
DR PS okrem toho každoročnej k dňom 30.06 a 31.12. robila kontroly písomných dokladov,
ktoré je PS povinné viesť v zmysle platných predpisov a zákonov a to v oblasti ekonomickej
a v oblasti samotnej výroby – ťažby dreva a ochrany lesa. K dňu 31.12. sa každoročne
prevádzala inventarizácia neodpredaného dreva na skladoch PS a to podľa druhu a množstva
dreva. Fyzické stavy na skladoch boli porovnávané s účtovnými stavmi. Možno konštatovať,
že zostatky súhlasili, boli zhodné s účtovnými zostatkami. Boli kontrolované uznesenia, ktoré
boli prijaté na VZ PS Gemerská Poloma v roku 2016. Bolo ich 7, všetky boli splnené.
DR PS skonštatovala, že ekonomická agenda, ktorú vedie PS (ekonómka PS Vlasta
Sáreníková) je vedená v zmysle platných predpisov a vyhlášok, je vedená pravidelne
a priehľadne. Účtovné závierky, odvody rôznych daní na daňový orgán a poplatky do
poisťovní, nahlasovanie stavu pracovníkov a pod. boli včas realizované.
Kontroly, ktoré boli vykonané vyššími kontrolnými orgánmi z rôznych úradov,
nezistili žiadne nedostatky, ktoré by mohli finančne postihovať PS.
DR PS každoročne zaujímala stanovisko ku stavu hospodárenia PS a dávala svoje
vyjadrenia k návrhu na rozdelenie zisku z hospodárenia a pod. DR pre nový Výbor PS na rok
2017 prijala 4 uznesenia, ktoré Výbor PS vo svojej činnosti musí dodržiavať. Tieto uznesenia
budú súčasťou uznesení z VZ PS za rok 2017. Samostatná správa DR PS Gemerská Poloma
a jej obsah o činnosti za rok 2016 je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice.
5. Hospodársky zámer na rok 2017
Hospodársky zámer PS Gemerská Poloma na rok 2017 predstavil Juraj Sáreník,
podpredseda Výboru PS. Uviedol, že v roku 2017 je naplánovaná ťažba na ploche cca 15 ha
a to na lesných dielcoch (podielnické lesné diely):
- č. 5 003 – Strmé lazy
- č. 5 005 – Härmitka I
- č. 5007 A – Härmitka II
Lesné dielce prenajaté:
- č. 409 – Nad hlavnou cestou smerom na Henckovce atď.

Celkové množstvo plánovanej ťažby je cca 800 m³.
Okrem ťažby dreva je spracovaný aj plán pestovnej činnosti a zalesňovania:
- Vyžínanie: Strmé lazy, Härmitka I a II – plocha 7,46 ha
- Chemická ochrana proti zveri: Strmé lazy, Härmitka I a II – plocha 6,36 ha
- Prerezávky: Na hôre – plocha 3,57 ha
- Uhadzovka: Strmé lazy, Rusnáková, Härmitka I a II
- Výsek nežiadúcich drevín: Jánoška – plocha 0,85 ha
- Zalesňovanie: Strmé lazy, Härmitka I a II – 2 000 ks smrek; 3 000 ks buk.
Uvedené práce sa budú čerpať z vytvorenej zákonnej rezervy, ktorá je vytvorená vo výške
62 636,25 €. Samotné mzdové náklady sa predpokladajú vyčerpať na pestovnú činnosť vo
výške 11 475,20 €.
Celkový finančný plán na rok 2017 bol spracovaný nasledovne:
Tržby z ťažby a predaja dreva ..........................................................32 000 €
Tržby z prenájmov (PD, PZ, Slovak Tel.) ........................................ 3 250 €
Spolu: ............................................................................................... 35 250 €
Náklady:
Ťažba dreva ...................................................................................... 8 800 €
Materiálové náklady (kancelárske a lesnícke potreby ..................... 1 000 €
Materiálové náklady (PHM, mazadlá) ............................................ 2 000 €
Opravy a údržba ............................................................................... 300 €
Náklady na služby ............................................................................ 3 200 €
Mzdové náklady ..............................................................................12 000 €
Ostatné náklady (daň nehnuteľnosti, odpisy majetku) ................... 3 050 €
Spolu ................................................................................................30 350 €
Rozdiel výnosov a nákladov ............................................................ 4 900 €
Kompletné znenie hospodárskeho a finančného zámeru na rok 2017 je uvedené
v samostatnom materiály, ktorý tvorí prílohu tejto zápisnice ako jej neoddeliteľnú súčasť.
6. Správa mandátovej komisie
MK pracovala v zložení viď vyššie bod 1 tejto zápisnice.
Samotnú správu MK predložila jej predsedníčka J. Ciberajová, pričom skonštatovala,
že VZ PS Gemerská Poloma, ktoré sa koná dňa 08.04.2017 je uznášaniaschopné, pretože sa
na ňom zúčastnilo 104 z 375 členov PS, a to s počtom hlasov spolu 804 z celkového počtu
1394 hlasov, čo predstavuje 57,68 %. Z celkového počtu hlasov prítomných 804 hlasov bolo
416 hlasov splnomocnených.
Samostatná správa MK a jej obsah je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice.
7. Voľba orgánov PS na nové 5-ročné obdobie
Keďže v roku 2017 končí volebné obdobie doterajšiemu Výboru PS a DR PS, je
potrebné uskutočniť voľby do týchto orgánov PS na nové volebné obdobie 2017-2022.
Z uvedeného dôvodu doterajší Výbor PS a DR PS zaradila tento bod do programu rokovania
a v predstihu vyhlásila možnosť prihlásiť sa pre záujemcov o túto prácu. Záujemcovia sa
mohli prihlásiť do termínu 20.03.2017 a to rôznou formou:

- elektronicky na stránke PS Gemerská Poloma
-osobne na Výbore PS alebo cez jeho členov
- telefonicky
- písomne.
Túto možnosť využilo 10 záujemcov, ktorí sa prihlásili na prácu do Vyboru PS a 6
záujemcov, ktorí sa prihlásili na prácu do DR PS Gemerská Poloma. Na základe toho bola
pripravená kandidátna listina menovite a to osobitne do Výboru PS a DR PS. Boli stanovené a
vyhlásené pravidlá: bude sa voliť 5-členný Výbor PS a 3-členná DR PS Gemerská Poloma.
Spôsob voľby: len krúžkovaním, iná forma je neprípustná – jej následkom by bol
neplatný volebný lístok buď pre Výbor PS alebo pre DR PS.
Na kandidátke do Výboru PS Gemerská Poloma je možné zakrúžkovať 5 a menej
kandidátov. V takom prípade je volebný lístok platný. Ak volič zakrúžkuje viac ako 5
kandidátov, volebný lístok je neplatný. Na kandidátke do DR PS Gemerská Poloma je možné
zakrúžkovať 3 a menej kandidátov – volebný lístok je platný. Ak volič zakrúžkuje viac ako 3
kandidátov, volebný lístok je neplatný.
Volebné lístky vydá volebná komisia každému voličovi, ak o to požiada. Na volebný
lístok člen VK napíše voličovi počet hlasov, ktorými volič disponuje. Voľby sa uskutočnia vo
vestibule, pre voľbu sú pripravené dve plenty. Po voľbe volič vloží volebný lístok do urny
pripravenej tiež vo vestibule. Pred voľbami člen VK preverí volebnú urnu a ukáže
prítomným, že je prázdna. Predseda PS požiadal VK o odobranie sa do vestibulu za účelom
prípravy volieb. Následne, asi o 30 minút, začali voľby.
Krátko pred voľbou, pri príchode na VZ PS Gemerská Poloma dňa 08.04.2017 a následnej prezentácii voličov
nastala situácia, že jeden z kandidátov do Výboru PS (J. Payer) rozdával prítomným letáky s výzvou, ktorej
obsahom bolo, aby voliči volili jeho a odporúčal voliť ďalších kandidátov do Výboru PS a DR PS, medzi
ktorými však nefigurovala nikto z doterajších členov Výboru PS a DR.

8. Diskusia
Po ukončení volieb VZ pokračovalo diskusiou, v ktorej vystúpili:
- Pavol Galajda: žiadal informovať prítomných o výsledkoch kontrol v PS. Odpovedal mu
predseda Výboru PS, Ondrej Očkaik: „Žiadna z kontrol vyšších kontrolných orgánov
a polície, ktoré boli privolané na základe sťažností našich členov, nezistili žiadne závažnejšie
nedostatky tak v účtovnej evidencii, ostatnej ekonomickej agende alebo priamo v hlavnej
činnosti pri ťažbe, príprave, či predaji dreva.“ Túto skutočnosť svojim krátkym vystúpením
potvrdil aj Vladimír Vlčák, odborný lesný hospodár.
- Predseda Výboru PS podal návrh na finančné ohodnotenie členov Výboru PS a DR PS pre
budúce volebné obdobie a to za prácu a činnosť v PS:
- predseda Výboru PS – 300 € / 1 mesiac
- schôdzková činnosť členov Výboru PS a DR PS – 3 € / 1hod.
- ťažba dreva: 11 € / 1m³
- zapisovateľ: 15 € / 1 zápisnica
50 € / zápisnica z VZ PS
- mzda pracovníkov: podľa dohody uzavretej na príslušnú pracovnú činnosť
- Ján Payer: poukazoval na neodbornú prácu a postupy pri zásahoch do lesných porastov a na
vysedávanie pracovníkov pri výkone prác týkajúcich sa výrezu nežiaducich drevín popod
elektrické vedenie v časti Momot. Odpovedal mu Vladimír Vlčak, odborný lesný hospodár:
„Pri mojej osobnej kontrole alebo pri označení stromov určených na výrub alebo pri inej
mojej činnosti v lese PS, ani ja, ani môj pracovník nezistil žiadne postupy ťažby, ktoré by
neboli v súlade so správnym hospodárskym zásahom v lese. Snáď v jednom prípade v poraste

Martinkovo neboli spracované dva vrcholce buka, ktoré by mohli byť vhodné na palivo, ale
tento nedostatok sa dá ešte napraviť.“ Na poznámku o pracovnej disciplíne pracovníkov
vykonávajúcich výrez nežiaducich drevín popod elektrické vedenie v časti Momot zareagoval
Ing. Miloslav Brezňan, pretože bol Jánom Payerom prizvaný pozrieť sa na to, „..ako
pracovníci vylähujú a nerobia“. Na časť Momot, kde sa uskutočňovali spomenuté výruby
nežiaduceho porastu je vidieť z Námestia SNP v Gemerskej Polome. Odpoveď privolaného
k tejto záležitosti bola nasledovná: „V čase reklamácie na prácu pracovníkov PS bolo 10.0010.15 hod predpoludním, kedy mohli pracovníci PS desiatovať alebo napĺňať motorové píly
alebo nakrátko oddychovať. Následne som z Námestia SNP kontroloval každú hodinu, či
pracovníci PS pracujú alebo prácu zanedbávajú. Výsledkom týchto opakovaných kontrol bolo
zistenie, že pracovníci PS vyrubujú nežiaduce dreviny popod elektrické vedenie.“ Ing.
Brezňan sa následne pýtal Jána Payera, či pozná prácu v lese, či dokáže pracovať v lese bez
oddychu. Výsledkom činnosti Jánom Payerom interpretovanej ako „vylähovanie a nerobenie“
bol pre PS príjem cca 4 800 € za výrub nežiaducej dreviny popod elektrické vedenie v časti
Momot. K poznámke Jána Payera o ničnerobení sa ostro ohradili Štefan Chochol -Jegla
a Štefan Gazdík, ktorí sa priamo zúčastňovali prác pri spomenutom výrube v časti Momot so
slovami: „My sme tam nerobili, ale drali. Mohol si aj ty tam prísť, potom by si uvidel“. Na
tieto odpovede Ján Payer nereagoval.
- Pavol Galajda: pýtal sa Jána Payera, prečo po vzdaní funkcie predsedu PS neodovzdal
svojmu nástupcovi alebo Výboru PS všetky písomnosti a pomôcky, ktoré on v čase
spomenutej funkcie viedol a využíval, ale dodnes (dlhšie ako 2 roky) ich má u seba a odmieta
ich odovzdať Výboru PS. Odpoveď Jána Payera bola: „Výbor PS po mojom odchode z postu
predsedu nerobil nič iné, len sa zaoberal s pozemkami v rámci obce, ktoré súviseli
s kanalizáciou. Ostatným úlohám a činnosti PS sa Výbor vôbec nevenoval. Na túto odpoveď
zareagoval člen DR PS Ing. M. Brezňan: „S prvou časťou výpovede pána Payera môžem
súhlasiť, pretože vysporiadanie vlastníctva pozemkov pod miestnou kanalizáciou bola
prvoradá úloha nielen obecného úradu, ale aj všetkých vlastníkov pozemkov, ktorých sa
výstavba kanalizácie dotkla, teda aj PS, či obyvateľov obce. V ďalšej časti výroku pán Payer
nehovorí pravdu, zavádza, pretože Výbor PS a DR PS sa zaoberali a riešili problémy, ktoré sú
priamo späté so samotnou podstatou a účelom činnosti PS.“
- PaedDr. Miroslav Šimun a Ján Očkaik sa vyjadrovali k LV č. 1411, jeho vysporiadanie bude
dlhé a ťažké a vyzvali nový Výbor PS, aby sa touto záležitosťou zaoberal.
- Ján Barto: pýtal sa, či sa Výbor PS nezaoberal možnosťou opravy cesty na Strakovú, pretože
je nezjazdná dokonca aj pre nákladné autá a mohla by sa využiť pri príprave a zvoze
palivového dreva. Odpovedal predseda PS: „Ak bude čo len menšia možnosť, PS sa pokúsi
opraviť túto cestu, aby bola zjazdná pre nákladnú dopravu. Ale je to potrebné riešiť so
všetkými vlastníkmi cesty a jej užívateľmi (PD, Obec Gemerská Poloma a pod.).“
- Ján Očkaik: pýtal sa, ako chce PS využiť prácu buldozéra napr. na oprave lesných ciest na
Veľkopolomoskej strane, keď buldozér v tomto prípade musí križovať štátnu cestu a môže ju
narušiť. Stanovisko predsedu Výboru PS: „Bude to problém, budeme musieť niečo vymyslieť,
aby sa tak nestalo, alebo vy ako skúsený bývalý predseda PS nám poradíte. Dobrú radu radi
prijímeme.“
Do diskusie sa následne už nikto neprihlásil a predseda PS diskusiu uzavrel.

9. Vyhlásenie výsledkov volieb do orgánov PS
Predseda VK, Ing. Miroslav Michalka, vyhlásil výsledky volieb. Na VZ PS Gemerská
Poloma na rokovaní dňa 08.04.2017 sa uskutočnili voľby do orgánov PS – Výboru a DR na
nové volebné obdobie 2017-2022. Celkovo bolo vydaných 104 volebných lístkov:
- z toho vrátených bolo 103 platných volebných lístkov pre voľby do Výboru PS a 1 neplatný
volebný lístok
- z toho vrátených bolo 102 platných volebných lístkov pre voľby do DR PS a 2 neplatné
volebné lístky.
Samotné výsledky volieb:
Výbor PS:
- Červenák Stanislav .................................. 599 hlasov ..........................poradie vo voľbách 2
- Fafrák Štefan, Ing. ................................... 477 hlasov ..........................poradie vo voľbách 4
- Galajda Juraj ............................................ 254 hlasov ..........................poradie vo voľbách 8
- Očkaik Ondrej ......................................... 554 hlasov ...........................poradie vo voľbách 3
- Payer Ján ................................................. 144 hlasov ...........................poradie vo voľbách 9
- Puškáš Peter ............................................ 320 hlasov ...........................poradie vo voľbách 7
- Sareník Juraj ............................................ 649 hlasov ...........................poradie vo voľbách 1
- Šimun Miroslav, PaedDr. .......................... 77 hlasov ...........................poradie vo voľbách 10
- Zeman Marek ............................................330 hlasov ...........................poradie vo voľbách 6
- Žúdel Marián .............................................427 hlasov ...........................poradie vo voľbách 5
DR PS:
- Brezňan Miloslav, Ing. ..............................559 hlasov ............................poradie vo voľbách 2
- Dovčík Tomáš, Mgr. .................................474 hlasov ............................poradie vo voľbách 3
- Ferenčík Milan ..........................................308 hlasov ............................poradie vo voľbách 4
- Galajda Daniel ...........................................587 hlasov ............................poradie vo voľbách 1
- Henricziová Mária .....................................201 hlasov ........................... poradie vo voľbách 5
- Olexová Viera, Mgr. ..................................167 hlasov .......................... poradie vo voľbách 6
Z výsledkov volieb vyplýva:
Do Výboru PS Gemerská Poloma boli zvolení títo kandidáti (poradie podľa počtu
získaných hlasov):
- Sáreník Juraj, Červenák Stanislav, Očkaik Ondrej, Ing. Fafrák Štefan, Žúdel Marian.
Náhradníkmi do Výboru PS Gemerská Poloma sú títo kandidáti v nasledovnom
poradí:
- Zeman Marek, Puškáš Peter, Galajda Juraj, Payer Ján, PaedDr. Šimun Miroslav.
Do DR PS Gemerská Poloma boli zvolení títo kandidáti (poradie podľa počtu
získaných hlasov):
- Galajda Daniel, Ing. Brezňan Miloslav, Mgr. Dovčík Tomáš.
Náhradníkmi do DR PS Gemerská Poloma sú títo kandidáti v nasledovnom poradí:
- Ferenčík Milan, Henricziová Mária, Mgr. Olexová Viera.
Predseda Výboru PS Gemerská Poloma a predseda DR PS Gemerská Poloma budú zvolení na
osobitnom zasadnutí PS, ktoré sa uskutoční do 10 dní od VZ PS, t.j. do 18.04.2017.
Po vyhlásení výsledkov volieb nikto z prítomných na VZ PS Gemerská Poloma nevzniesol
voči nim námietky.
Zápisnica VK nebola podpísaná jej členom Ján Očkaik (viď zápisnica VK).

Zápisnica VK je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice.
10. Návrh na uznesenie
Pred samotným záverom rokovania bola predsedom NK, Jurajom Koltášom,
prednesená správa o návrhoch na uznesenie. Členmi NK boli Mgr. Eva Baštáková-Ďuránová
a Pavol Galajda.
V 1. časti správy boli uvedené návrhy pod bodmi a) až e) – ich obsah viď Správa
návrhovej komisie. Tieto návrhy boli VZ vzaté na vedomie. V 2. časti správy NK boli návrhy
a) až i), o ktorých VZ PS hlasovalo.
Výsledky hlasovania o uzneseniach:
Bod a) za: 103 členov/ 755 hlasov
proti: 0
zdržal sa: 1 člen/49 hlasov
Návrh schválený nadpolovičnou väčšinou.
Bod b) za: 103 členov/ 755 hlasov
proti: 0
zdržal sa: 1 člen/49 hlasov
Návrh schválený nadpolovičnou väčšinou.
Bod c) za: 103 členov/ 755 hlasov
proti: 0
zdržal sa: 1 člen/49 hlasov
Návrh schválený nadpolovičnou väčšinou.
Bod d) za: 104 členov/ 804 hlasov
proti: 0
Návrh jednohlasne schválený.

zdržal sa: 0

Bod e) za: 104 členov/ 804 hlasov
proti: 0
Návrh jednohlasne schválený.

zdržal sa: 0

Bod f) za: 103 členov/ 755 hlasov
proti: 0
zdržal sa: 1 člen/49 hlasov
Návrh schválený nadpolovičnou väčšinou.
Bod g) za: 103 členov/ 755 hlasov
proti: 0
zdržal sa: 1 člen/49 hlasov
Návrh schválený nadpolovičnou väčšinou.
Bod h) za: 104 členov/ 804 hlasov
proti: 0
Návrh jednohlasne schválený.

zdržal sa: 0

Bod i) za: 103 členov/ 755 hlasov
proti: 0
zdržal sa: 1 člen/49 hlasov
Návrh schválený nadpolovičnou väčšinou.
Bod j) Navrhnutý z pléna, Jánom Payerom v znení: „Navrhujem, aby Ondrejovi
Očkaikovi VZ PS Gemerská Poloma zakázalo podnikateľskú činnosť pre PS Gemerská
Poloma, pretože Ondrej Očkaik je predsedom Výboru PS i hlavným dodávateľom prác, čo je
podľa mňa stret záujmov“. Predseda NK dal o tomto návrhu hlasovať, keďže je povinnosťou
NK dať hlasovať o každom návrhu, ktorý podajú členovia PS.
V súvislosti s predmetným návrhom Jána Payera je dôležité poukázať, že PS nie je štátnou, ani
verejnou inštitúciou alebo orgánom, a že v stanovách PS Gemerská Poloma o takejto záležitosti nie je
zmienka. Z uvedeného vyplýva, že obvinenie Jána Payera, že Ondrej Očkaik je v strete záujmov, je
bezpredmetné.

Výsledky hlasovania:
za: 2 členov/59 hlasov
proti: 102/745 hlasov
Návrh Jána Payera nebol schválený.

zdržal sa: 0

11. Ukončenie zasadnutia zhromaždenia
Po vyčerpaní bodov programu VZ PS Gemerská Poloma predseda výboru PS
poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie VZ PS ukončil. Následne sa vyplácali
prítomným členom PS podiely na hospodárskom výsledku PS za rok 2016 a účastnícky
poplatok vo výške 5 €.
V Gemerskej Polome 08.04.2017
Zapísal: Ing. Miloslav Brezňan

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

Overovatelia zápisnice: Milan Chochol

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

Juraj Lipták

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