Zápisnica
zo zasadnutia výboru „ Zemanského komposesorátu Rajecká Lesná,p.s. ,
konaného dňa 20.7.2017 o 19:00 hod v Dome kultúry Rajecká Lesná

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny

Program rokovania :
1. Otvorenie.
2. Informácia o činností PS od zasadnutia výboru zo dňa 10.3.2017.
3. Správa finančného hospodára, stav finančných prostriedkov účet a pokladňa PS.
4. Informácia členov výboru o možnosti pričlenenia parciel KN-E
č.5719,5804,5912,5968,6080,6504,6558 ktoré sú vo vlastníctve SPF.
5. Zvolanie a organizácia Valného zhromaždenia, termín, rozdelenie úloh.
6. Rôzne.
7. Ukončenie.
.....................................................................................................................................................
1. Privítanie členov výboru, dozornej rady a hostí vykonal predseda PS Miroslav Rybárik, ml.
2. V uplynulom období sme dali spracovať ihličnatú kalamitu, ktorá sa nám vyskytla v lesných
porastoch. Ťažba dreva bola vyznačená OLH, vyznačené boli jednotlivo napadnuté jedince
smreka lykožrútom smrekovým v objeme 47 m3 a vetrom poškodené jedince jedle v objeme
47,16 m3 celkovo sa spracovalo 94,16 m3 ihličnatého dreva. Na objednávku vykonania ťažby
a sústredenie dreva sa prihlásila firma Forestor / Juraj Lukáč/ s ponukou 13,94 €/1m3 na
odvozné miesto. Náklady na vykonanie uvedenej činnosti sú 1312 €. Následne sme drevnú
hmotu ponúkli na predaj. Na ponuku sa prihlásila firma Lesotrans, s.r.o. s ponukou 48 €/m3
a firma Kapi-Les, s.r.o. s ponukou 49 €/m3 . Pokladník spoločenstva vystavil faktúru na predaj
dreva firme Kapi-Les, s.r.o. v sume 4613 €.
V pestovnej činnosti sme previedli výrez nežiadúcich drevín a krov v MLP aby sme uvoľnili
priestor v raste hospodárskych drevín smrek, buk. Uvedenú činnosť vykonal Michal Gaňa
v sume 150 € na ploche 0,71 ha.
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V pláne máme v blízkom období vykonať uhádzanie zvyškov drevnej hmoty po ťažbe
a vykonanie poťažbovej úpravy porastu a odvozného miesta.
3. Správa finančného hospodára, Ing. Viliama Pakoša. K dnešnému dňu sa na bežnom účte
nachádzajú finančné prostriedky vo výške 5.856,23€. Bola vystavená faktúra za odber
drevnej hmoty firme Kapi-Les, s.r.o. vo výške 4.613€. Čakáme na faktúru od firmy Forestor za
vykonané práce vo výške 1.312€. Finančná hotovosť v pokladni 100€.
4. Informácia zo stretnutia členov výboru so zástupcom SPF Ing. Magdolenom za účelom
pričlenenia a rozšírenia nájomnej zmluvy o les a TTP vo výmere cca 19 ha.
5. V súvislosti s bodom 4 je nutné zvolanie valného zhromaždenia. VZ by bolo vhodné zvolať
na 3. 9. 2017 o 14.00 hod. Dom kultúry Rajecká Lesná. Body programu budú uvedené na
pozvánke, ktorú pripraví predseda PS. Rozdelenie úloh:
-zabezpečiť miestnosť a rozlož. stolov /Gaňa/
-prezentácia podielnikov /Vríčan, Kolár, Nemčeková, Jakubes /
6. Rôzne. Štefan Jakubes oboznámil prítomných s vlastníkmi pozemkov, ktorí by pripadali do
úvahy ako prenajímatelia pozemkov pre možný budúci prenájom.
7. Schôdzu ukončil predseda PS.

Rajecká Lesná, 20.7.2017

Miroslav Rybárik, ml.
.....................................................
Predseda PS

Zuzana Nemčeková
.....................................................
Zapisovateľ

