
 

Zápisnica                                                                                                                                 

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

konaného dňa 17.10.2016 o 18:00 hod v Dome kultúry Rajecká Lesná 

 

 

Prítomný:  Podľa prezenčnej listiny 

 

Program rokovania : 

     1. Otvorenie. 

     2. Informácia o činností PS od zasadnutia výboru zo dňa 2.6.2016. 

     3. Správa finančného hospodára, stav na účte PS. 

     4. Správa OLH o prebiehajúcom zariaďovaní LHP na roky 2017-2026. 

     5. Oboznámenie výboru s nájomnou zmluvou so SPF. 

     6. Rôzne. 

     7. Ukončenie. 

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

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

2. V mesiaci august - september sme vykonali ťažbu dreva v lesných porastoch 1556B 

a 1557D konkrétne sa previedlo spracovanie roztrúsenej ihličnatej vetrovej a kôrovcovej 

kalamity v objeme 138 m3 . Na vyhotovenie ťažby , sústredenie dreva koňom a traktorom na 

OM sa prihlásil dodávateľ lesníckych prác firma Forestor s.r.o. , Juraj Lukáč so svojimi 

pracovníkmi a technikou. Predseda spoločne s dvomi členmi výboru dohodli cenu za 

vykonanie uvedenej technológie na 14,98€/m3 až na odvozné miesto. Práce boli prevedené 

v primeranej kvalite a termíne. Následne sme oslovili tri firmy zaoberajúce sa obchodom 

s drevom za účelom predaja drevnej hmoty z ťažby, / Lesotrans s.r.o. Rajec (Pekara Jozef), 

Tilia, s.r.o. (Toman Ivan) , KA-PI Les, s.r.o. (Piala Tomáš) /. So zástupcami firiem sme vykonali 

výberové konanie, ktorého sa zúčastnili vždy najmenej traja členovia výboru. Boli predložené 

nasledovné ponuky Lesotrans s.r.o. Rajec 40€, Tilia-t, s.r.o. 35€, KA-PI Les, s.r.o. 40,13€. 

Výbor sa zhodol na najvyššej ponuke, víťazom sa stala KA-PI Les, s.r.o. s ponukou 40,13€/m3. 

Následne chceme pokračovať v spracovaní kalamity v objeme cca 50 - 60 m3 v závislosti od 

stavu lesných porastov. Predpokladá sa, že dodávateľom lesníckych prác bude opäť firma 



Forestor s.r.o., Juraj Lukáč. Peňažné prostriedky za vyťaženú drevnú hmotu sme obdržali 

v lehote, čo vie potvrdiť finančný hospodár, p. Viliam Pakoš. 

     Dňa 29.7.16 nás písomne požiadali Lesy SR o povolenie na vstup na naše pozemky za 

účelom spracovania kalamity v lokalite Mokrá (cca 500 m3 ihličnatého dreva). Požiadavke 

bolo zo strany výboru PS vyhovené za predpokladu že sa dodržia technologické postupy 

a vykoná sa po ťažbová úprava po spracovaní kalamity a pracovisko dajú do pôvodného 

stavu. Lesy SR museli vyťažiť úzky pás, z dôvodu postavenia lanovky, nakoľko sa nemohli 

dostať ku drevnej hmote s  kalamity. Vyťažili 7m3 na linke v poraste 1557 D. 

3. Správa finančného hospodára. Finančný hospodár, p. Pakoš Viliam, oboznámil prítomných 

s finančným stavom. Položkovite prešiel doterajšie transakcie PS, prijaté platby ako aj 

odoslané platby. Stav k dnešnému dňu 2904€ na bankovom účte + 300€ pokladňa. 

4. Správa OLH. Odborný lesný hospodár oboznámil prítomných s prípravou LHP na ďalšie 

desaťročné  obdobie. Reálna ročná ťažba cca 450 m3 drevnej hmoty. Najstaršie porasty budú 

podliehať ťažbe. V pestebnej činnosti sa bude pokračovať po ťažbe na základe vopred 

vypracovaného ročného projektu. Výbor PS bude pravidelne informovaný o všetkých 

činnostiach a postupoch. 

5. Dňa 12.10.16 sme obdržali podpísanú nájomnú zmluvu od SPF Bratislava. Pán Rybárik 

Miroslav, ml. podrobne prečítal prítomným Čl. V (Nájomné a spôsob jeho vyplatenia), ktorý 

pojednáva o výške nájmu za rok 2016 ako aj výšku finančných prostriedkov za každý 

vyťažený m3 drevnej hmoty. Výška nájomného za rok 2016 predstavuje 140,09€. 

6. Rôzne. Predseda PS navrhol prítomným odmenu pre Michala Gaňu, za vyznačenie 

porastových hraníc vo výške 30€. Všetci prítomní súhlasili s návrhom. Proti nebol nikto. 

Zdržal sa nikto.  

7. Schôdzu ukončil predseda PS.                                 

      

               

 

Rajecká Lesná, 17.10.2016                                                             Miroslav Rybárik, ml 

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

                                                                                                                           Predseda PS 

 

                                                                                                                    Zuzana Nemčeková 

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

                                                                                                                             Zapisovateľ 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


