Zápisnica
zo zasadnutia výboru „ Zemanského komposesorátu Rajecká Lesná,p.s. ,,
konaného dňa 8.3.2018 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 22.12.2017.
3. Oboznámenie členov výboru s novým stavom na LV, zápis komasácie.
4. Príprava Valného zhromaždenia, určenie termínu konania, organizácia zhromaždenia.
5. Správa finančného hospodára, stav finančných prostriedkov účet a pokladňa PS.
6. Návrh a určenie výšky finančných prostriedkov pre rozdelenie dividend.
7. Rôzne.
8. Ukončenie.
.....................................................................................................................................................
1. Privítanie členov výboru, dozornej rady a hostí vykonal predseda PS Miroslav Rybárik, ml.
2. V mesiaci december 2017 sme spracovali vetrovú kalamitu v množstve 40,19 m3. Drevnú
hmotu sme mali na OM. V mesiaci február 2018 sa spracovalo ďalších 22,54 m3 ihličnatej
vetrovej kalamity v poraste 1556 D,E v lokalite Glajsegrund. Výrobu, ťažbu a zbližovanie
vykonala firma Forestor s.r.o. (Juraj Lukáč)za cenu 9,74€/m3. Použitá technológia Ť+UKT,
cena celkom 219€. Celkom na OM 62,73 m3. Predaj f. Gašparik,s.r.o. Makov za 60€/m3.
Tržby 3.763,80 €.
Ako náhle nám počasie dovolí začneme sa venovať pestovnej činnosti. Uhadzovaniu haluziny
po ťažbách a ochrane lesa, monitoringu podkôrneho hmyzu.
3. LV č. 4190, KN-C, spoločná nehnuteľnosť.
Majetková podstata:
- na LV máme 18 parciel z toho: lesný pozemok 3 parcely o výmere 264 941 m2
ttp 10 parciel o výmere 106 974 m2
ostatná plocha 5 parciel o výmere 7 304 m2
Celková výmera vlastníctva na LV č. 4190 ..... 379 219 m2

-2Vlastníci z práva k nehnuteľnosti:
-na LV máme zapísaných 246 vlastníkov:

z toho známi vlastníci 93 osôb /12 zomreli/... 30%
neznámi vlastníci 153 osôb / správe SPF/... 70%

LV č.4120 ...lesný pozemok ... 134 222 m2
LV č.4121 ...ttp .... 53 396 m2

4. Valné zhromaždenie rok 2018.
-termín konania 8.4.2018 o 13.00 v KD Rajecká Lesná
-program, organ. zabezpečenie
-pozvánky na VZ – cezpoľní členovia poštou, domáci osobné doručenie

5. Správa finančného hospodára.
Stav účtu k dnešnému dňu 12.112,43€. Budúci príjem z predaja dreva 3.763,80€.

6. Návrh rozdelenia dividend pred nadchádzajúcim VZ.
6000 € / 113765,7 m2 = 0,05€/m2

7. Rôzne.
-doplnenie člena výboru z náhradníkov – Anna Brezániová

8. Ukončenie.
Predseda PS poďakoval prítomným za účasť.
Rajecká Lesná, 8.3.2018

Miroslav Rybárik, ml.
.....................................................
Predseda PS
Zuzana Nemčeková
.....................................................
Zapisovateľ

