
                                                        Zápisnica                                                                                                                                 

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

konaného dňa 06.02.2020 o 18:00 hod v Dome kultúry Rajecká Lesná 

Prítomní:  Podľa prezenčnej listiny. 

Program rokovania : 

     1. Otvorenie. 

     2. Informácia predsedu o činností PS od zasadnutia výboru zo dňa 19.12.2019. 

     3. Správa OLH 

     4. Správa finančného hospodára, stav finančných prostriedkov pokladňa, účet PS. 

     5. Stav neznámych vlastníkov na LV v správe SPF, nájomné zmluvy. 

     6. Konanie Valného zhromaždenia, určenie termínu a organizácia. 

     7. Rôzne. 

     8. Ukončenie. 

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

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

2.  Previedli sme nasledovné činnosti na lesných pozemkoch spoločenstva: 

Ťažbová činnosť (TČ-)  v mesiaci január sme vystavili povolenie na ťažbu v lesnom 

poraste č.1545, lokalita Vajdnár-Mraznica, kde bola zistená a vyznačená náhodná ťažba-

podkôrniková kalamita v objeme cca 110 m3  v počte 56 ks smreka na ploche 0,16 ha. Stromy 

sú v uvedenej lokalite veľmi ohrozené a atakované lykožrútom smrekovým hlavne 

v susedných porastoch, ktoré obhospodarujú Lesy SR. Uvedenú ťažbu po predchádzajúcej 

dohode s členmi výboru sme zadali vykonať f. Forestor- Juraj Lukáč. Dohodnutá cena na 

základe kalkulačného listu je 13€/m3. Prebiehajú jednania s odberateľmi dreva o cene za 

predaj dreva z OM. Cena dreva na OM sa pohybuje od 30-50 €/m3. Blíži sa jarné obdobie 

a bude potrebné zabezpečiť požiarnu ochranu.    

     

3. Správa OLH o činnosti PS. Oboznámil predseda v bode č.2 

4. Správa finančného hospodára PS. K 31.12.2019 bolo na bankovom účte 17.562,68€ 

a v hotovostnej pokladni 153,79€. Neprevzaté dividendy z roku 2017 boli vyplatené vo výške 

366,79€ a nevyplatený zvyšok bude opäť prevedený do pokladne, aby mohol byť vyplatený 

v tomto roku. Výška dotácií od platobnej jednotky v roku 2019 bola 4.098,81€. 

      

 



5.  SPF...neznámi vlastníci - je potrebné oslovovať pozostalých a dedičov aby si poobnovovali 

dedičské konania za účelom získania vyššieho podielu známych vlastníkov. 

Do 31.3.2020 máme termín v nájomnej zmluve na vyplatenie nájmu za prenájom TTP  

vlastníkom. Celkovo k dnešnému dňu máme v prenájme 42.730 m2  TTP . Celková výška 

nájomného 213,65 €.  

6.  Valné zhromaždenie, 

    - termín určený po dohode s OÚ na 15.3.2020 /nedeľa/ o 13:00 hod. 

    - doplnenie a odsúhlasenie programu VZ 

    - príprava a rozposlanie pozvánok vlastníkom PS /Miro, Zuzka, Melanka/, T:do 13.2. 

    - aktualizácia zoznamu vlastníkov a prezenčnej listiny vlastníkov /Zuzka/, T:do 15.3. 

    - príprava sály v KD, občerstvenie /Michal, Viliam/, T:do 15.3. 

 

7. Rôzne 

 

8.  Ukončenie. Predseda PS poďakoval prítomným za účasť. 

 

 

 

 

Rajecká Lesná, 6.2.2020                                                       

 

 

                                                                                     Miroslav Rybárik, ml. 

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

                                                                                                    Predseda PS 

 

                                                                                               Ing. Zuzana Dudáková 

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

                                                                                                       Zapisovateľ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


