
 

Zápisnica                                                                                                                                 

zo zasadnutia výboru „ Zemanského komposesorátu Rajecká Lesná,p.s. , 

konaného dňa 22.12.2017 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 7.11.2017. 

     3. Vyjadrenie LSR k žiadosti o vydanie lesných pozemkov evidovaných na LV 3770. 

     4. Rozhodnutie o schválení podpory z PPA. 

     5. Správa finančného hospodára, stav finančných prostriedkov účet a pokladňa PS. 

     6. Rôzne. 

     7. Ukončenie. 

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

1. Privítanie členov výboru, dozornej rady a hostí vykonal predseda PS Miroslav Rybárik, ml. 

2. V hospodárskom roku 2017 sme vyťažili 134,35 m3 drevnej hmoty. V mesiaci október 

v poraste 1551C NV ťažba rozptýlená v množstve 55,00 m3. Bola to kalamitná ťažba 

napadnutých stromov smreka lykožrútom smrekovým v lesnom poraste 1556B a vetrom 

poškodené jednotlivé jedle v poraste 1556C. V mesiaci december sme previedli ťažbu dreva 

po vetrovej kalamite v množstve 40,19 m3 . Uvedená hmota je t.č. sústredená na OM. Ťažbu 

a sústreďovanie vykonal Michal Dorinský a spol. za objednanú cenu 17€/m3 pri sústreďovaní 

dreva bolo nutné použiť kone.  

V pestovnej činnosti sme začali uhadzovať zvyšky po ťažbe v poraste 1556B – ukončené, 

pokračujeme 1551B10 práce previedla Renáta Mikulová za objednanú cenu 1,70€/m3. V MLP 

1556C20 sa vykonala OMLP proti ohryzu zverou chemicky prostriedkom Cervacol. Práca 

bude fakturovaná v mesiaci december. 
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3. Vyjadrenie Lesov SR k žiadosti o vydanie lesných pozemkov. Na našu žiadosť o vydanie 

pozemkov sme dostali odpoveď v nasledovnom zmysle: Šetrením bolo zistené, že žiadané 

pozemky sú zaradené do projektu pozemkových úprav Rajecká Lesná. Užívacie právo 

a hospodárenie na žiadaných lesných pozemkoch po zápise projektu pozemkových úprav 

bude vykonávané v zmysle platných právnych predpisov. 

4. Rozhodnutie o schválení podpory z PPA. Bola nám schválená podpora vo výške 2600Eur. 

5. Správa finančného hospodára, Ing. Viliama Pakoša. Stav finančných prostriedkov 

k dnešnému dňu je 13.077,45 Eur na bežnom účte a v hotovosti 300 Eur. V mesiaci december 

bude ešte doručená faktúra od p. Renáty Mikulovej za vykonané práce v pestovnej činnosti.   

6. Rôzne.    

7. Schôdzu ukončil predseda PS.                               

               

Rajecká Lesná, 22.12.2017                                                             Miroslav Rybárik, ml. 

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

                                                                                                                           Predseda PS 

 

   

                                                                                                                  Zuzana Nemčeková 

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

                                                                                                                             Zapisovateľ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


