
 

 

                                                       Zápisnica                                                                                                                                 

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

konaného dňa 17.01.2019 o 17:00 hod v Dome kultúry Rajecká Lesná 

Prítomní:  Podľa prezenčnej listiny. 

Program rokovania : 

     1. Otvorenie. 

     2. Informácia o činností PS od zasadnutia výboru zo dňa 13.12.2018. 

     3. Správa OLH 

     4. Správa finančného hospodára, stav finančných prostriedkov na účte PS. 

     5. Organizácia Valného zhromaždenia, termín konania . 

     6. Nájomné zmluvy s vlastníkmi trvalo trávnatých pozemkov a lesných pozemkov. 

     7. Rôzne. 

     8. Ukončenie. 

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

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

2. V mesiaci december sme vykonali uhadzovanie ihl. haluziny po náhodnej ťažbe vykonanej 

v mesiaci X., XI.  Práce previedla dodávateľka pestovných prác v LH p. Renáta Mikulová. 

V mesiacoch apríl – máj 2019 máme na pláne zalesňovanie. Máme ešte na OM 25 m3 ihlič. 

vlákniny, ktorú sme predali f. KapiLes, s.r.o.. Bola vystavená faktúra na 126,6 m3 x 39 € = 

4937,4 €.  

     Dňa 8.1.2019 sme boli na stretnutí u JUDr. Chodelkovej  ohľadom prejednania 

duplicitného vlastníctva p. Zadňana a p. Dorinského. Je reálne vyriešiť vzniknutú duplicitu, 

budeme spolupracovať s JUDr. Chodelkovou, aby sa uvedená vec čím skôr vyriešila. Na 

zasadnutí boli prítomní aj pán Dorinský Ján, Dorinský Vladimír a Dorinský Rudolf za účelom 

udelenia splnomocnenia na zastupovanie pri riešení vzniknutej duplicity doložkou 

k dedičskému konaniu.  

 

 

3. Správa OLH o činnosti PS. Činnosť PS ozrejmil predseda PS v bode vyššie. 

 



 

 

4. Správa finančného hospodára PS.  

 

5. Organizácia VZ, termín konania VZ, program VZ. VZ sa bude konať 24.02.2019 o 13:00 

v kultúrnom dome v Rajeckej Lesnej. V programe rokovania bude zahrnutá výročná správa 

predsedu, OLH, finančného hospodára, dozornej rady o činnosti PS v roku 2018, informácia 

o nájomných zmluvách na TTP a lesné pozemky ako aj schválenie Zmluvy o spoločenstve 

v zmysle zákona 97/2013 v znení neskorších predpisov. Pripravené pozvánky sa doručia 

členom PS obvyklým spôsobom. 

 

6. Nájomné zmluvy s vlastníkmi TTP a LPF v lokalite Červený laz a Pred Vajdnárom. Boli 

oslovení vlastníci TTP a LPF za účelom podpísania nájomnej zmluvy. Niektorí vlastníci súhlasili 

a podpísali s PS nájomnú zmluvu, s niektorými vlastníkmi rokujeme, ale sú aj vlastníci, ktorí 

nemajú záujem o podpis nájomnej zmluvy s PS. 

  

7.  Rôzne. 

  

8.  Ukončenie.                    

Predseda PS poďakoval prítomným za účasť. 

 

 

 

 

 

 

Rajecká Lesná, 17.01.2019                                                        

 

                                                                                     Miroslav Rybárik, ml. 

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

                                                                                                    Predseda PS 

 

                                                                                               Ing. Zuzana Dudáková 

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

                                                                                                       Zapisovateľ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


