Zápisnica
zo zasadnutia výboru „ Zemanského komposesorátu Rajecká Lesná,p.s. ,
konaného dňa 7.11.2017 o 18:00 hod v Dome kultúry Rajecká Lesná

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny

Program rokovania :
1. Otvorenie.
2. Informácia o činností PS od zasadnutia výboru zo dňa 20.7.2017.
3. Správa finančného hospodára, stav finančných prostriedkov účet a pokladňa PS.
4. Informácia z čiastkovej schôdze konanej 4.10.2017 na SPF Žilina.
5. Informácia členov výboru o doplnení Preambuly zmluvy o pozemkovom spoločenstve
Dodatkom č.1.
6. Register pozemkového spoločenstva, žiadosť o vydanie les. pozemkov evidovaných na
LV3770.
7. Rôzne.
8. Ukončenie.
.....................................................................................................................................................
1. Privítanie členov výboru, dozornej rady a hostí vykonal predseda PS Miroslav Rybárik, ml.
2. V hospodárskom roku 2017 sme vyťažili 94,16 m3 drevnej hmoty. Bola to kalamitná ťažba
napadnutých stromov smreka lykožrútom smrekovým v lesnom poraste 1556B a vetrom
poškodené jednotlivé jedle v poraste 1556C. V mesiaci október v poraste 1551C NV ťažba
rozptýlená v množstve 55,00 m3.
V pestovnej činnosti sme začali uhadzovať zvyšky po ťažbe v poraste 1556C a 1556B.
Obdržali sme žiadosť od Lesov SR na umožnenie prechodu z dôvodu spracovania ich drevnej
hmoty. Žiadosti bolo vyhovené.

-23. Správa finančného hospodára, Ing. Viliama Pakoša. Stav finančných prostriedkov
v hotovosti 0€ na bežnom účte 8774,09€.
4. Informácia z čiastkovej schôdze na SPF ZA.
Schôdzu zahájil a viedol Ing. Magdolen zástupca SPF, za prítomností predsedu PS a člena
výboru p. Jakubesa. Ing. Magdolen bol oboznámený s výsledkom čiastkovej schôdze konanej
dňa 3.9.2017, na ktorej bola prejednaná možnosť pričlenenia parciel evidovaných na LV 3770
k jestvujúcemu subjektu Zemanský komposesorát Rajecká Lesná, p.s. Zástupca SPF súhlasí
s pričlenením pozemkov zapísaných na LV 3770 do Zemanského komposesorátu Rajecká
Lesná, p.s..
5. Informácia členov výboru o doplnení Preambuly zmluvy o pozemkovom spoločenstve
Dodatkom č.1
Predseda PS oboznámil prítomných so znením Dodatku č. 1 k preambule Zmluvy o PS. Ide
konkrétne o doplnenie pozemkov vedených na LV č. 3770 o celkovej výmere 189082 m2.
Spoločne obhospodarované nehnuteľnosti spolu s dodatkom č. 1 Zmluvy Zemanský
komposesorát Rajecká Lesná, p.s.: Lesné pozemky 395173 m2 a poľnohospodárske pozemky:
177102 m2.
6. Register pozemkového spoločenstva, žiadosť o vydanie les. pozemkov evidovaných na LV
3770.
Bola vypracovaná a podaná žiadosť o vydanie lesných pozemkov evidovaných na LV 3770.
V súčasnosti čakáme na vyjadrenie od doterajšieho obhospodarovateľa Lesov SR.
7. Rôzne.
8. Schôdzu ukončil predseda PS.

Rajecká Lesná, 7.11.2017

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

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

