
1 

Zápisnica                                                                                                                                 

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

konaného dňa 02.08.2022  o 18:00 hod v Dome kultúry Rajecká Lesná 

Prítomní:  Podľa prezenčnej listiny. 

Program rokovania : 

     1. Otvorenie. 
     2. Informácia predsedu o činností PS  
     3. Správa OLH o činnosti a stave lesných pozemkov. 
     4. Správa finančného hospodára, stav finančných prostriedkov pokladňa, účet PS. 
     5. Prerokovanie žiadosti advokátskej kancelárie JUDr. Kecerovej-Veselej 
     6. Rôzne. 
     7. Ukončenie. 
..................................................................................................................................................... 

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

2. Informácia predsedu o činnosti PS, 

Podali sme Hlásenie o výške podielu za nezistených spoluvlastníkov v zastúpení SPF – 
do 30 dní po konaní VZ sme povinní zaslať SPF ročné hlásenie PS o úhrade podielu na 
zisku. Na účet SPF sme poukázali sumu 7.954,50€.  

Výzva MPSR cez PPA pre LH, podpora mimo produkčných funkcií lesov, podanie     
žiadosti do 8.6.2022 na výmeru lesných porastov 37,86 ha = vypočítaná požiadavka 
na podporu 5.784,00 €.  

Tento týždeň bola zverejnená informácia, že obhospodarovatelia lesov predložili v 
tomto roku 287 žiadostí o podporu na plnenie mimoprodukčných funkcií a intenzita 
pomoci nedosiahla ani 50 percent. Celková suma finančných nárokov podľa 
predložených žiadostí totiž presiahla sumu 12 miliónov eur, ale po úprave  t. j. po 
prepočte, bola necelých 6 miliónov eur.  

3. Správa OLH o činnosti PS. Oboznámil predseda PS.  

 Ťažbová činnosť (TČ-)  
Celková ťažba k 1.6.2022 = 972,02 m3  V mesiaci júl/22 sme zistili, vyznačili a nahlásili 
ďalších cca 400 m3 novej podkôrnikovej kalamity, zapríčinenej škodlivým činiteľom 
lykožrútom smrekovým.  
Jedná sa o porasty: 

1551C - 200 m3   , lokalita Železná, sprístupnenie pracoviska, cca 150m 
1556B -  50 m3 , Mokrá do Zaliara 
1556D -  16 m3  JD , nad Č. lazom 
1556E -   90 m3 , proti hájovni 
 

Kalamita sa už spracováva, prevádza firma Forestor s.r.o.  na odvoznom mieste je cca 

250 m3 .  
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Výberové konanie na predaj z odvozného miesta:  

1.Falco MD ... čerstvé 100€/suchár 80€ 
2. Lesotrans ...               95€/78€ 
3. Riava ...                       93€/75€ 
4. Ligneus ...                   93€/73€ 
 

     Pestovná činnosť (PČ-)             

V mesiaci júl sme previedli v poraste č. 1545 uhadzovanie haluziny po ťažbe 46m3. 

Ďalej sme vykonali OMLP proti burine na ploche 0,69 ha. Práce previedla pani Renáta 

Mikulová. 

    

    Ochrana lesa (OL-) 

Po extrémnych teplotách, ktoré sa vyskytli v mesiacoch jún a júl, stromy nemajú vodu v 

dosahu ich koreňov a listy všetku vodu odparili. V dôsledku chýbajúcej vody  listy 

uschýnajú a opadávajú, stromy zároveň trpia úpalom. Situáciu ďalej zhoršuje, že stromy 

zarodili. Najmä dreviny JD, BK, SM. Veľká časť energie aj vody je odoberaná semenom v 

korune stromov, čo ich aj bez sucha výrazne oslabuje. Ak táto situácia pretrvá ešte pár 

týždňov, zmeny môžu byť nezvratné. Trpia aj ihličnaté dreviny. Ich oslabenie sa ešte len 

prejaví neskôr a budú náchylnejšie na napadnutie podkôrnym hmyzom, najmä smrek 

lykožrútom smrekovým. Všetko je to dôsledok klimatickej zmeny. Ak je toto jej začiatok, 

tak si dosť dobre neviem predstaviť jej vrchol a koniec. 

                      

4. Správa finančného hospodára PS.  Ing.   

V. Pakoš oboznámil prítomných so stavom finančných prostriedkov PS. K 31.07.2022 je 

na bežnom účte PS 129.716,51 eur. Príjem v mesiaci jún bol z predaja dreva 7208,76 eur. 

Výdavky sme mali len úhradu SPF vo výške 7.954,50 eur. V hotovosti v pokladni máme 

k dnešnému dňu 1.188,08 eur v hotovosti v pokladni.   

  5. Žiadosť Uríča Milan. Prevod podielov spoločnej nehnuteľnosti z Helena Uríčová na syna      

Milana Uríču. V zmysle zákona je povinnosť pri prevode na nečlena spoločenstva ponúknuť 

podiely ostatným členom spoločenstva. Túto možnosť vieme splniť jedine formou zvolania 

VZ a dodatočného oslovenia nezúčastnených členov na VZ.  

  6. Rôzne. Žiadosť zo Základnej školy o poskytnutie finančných prostriedkov, resp. drevnej 

hmoty, uhlie na kúrenie.  

  7.  Ukončenie. Predseda PS poďakoval prítomným za účasť. 

 Rajecká Lesná,  2.8.2022                                                       

                                                                                               Miroslav Rybárik, ml. 
                                                                                      ..................................................... 
                                                                                                        Predseda PS 
 
                                                                                                 Ing. Zuzana Dudáková 
                                                                                        ..................................................... 
                                                                                                          Zapisovateľ                                                   


