
 

Zápisnica                                                                                                                              

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

konaného dňa 2.6.2016 o 18:00 hod v Dome kultúry Rajecká Lesná 

 

 

Prítomný:  Podľa prezenčnej listiny 

 

Program rokovania : 

     1. Otvorenie. 

     2. Oboznámenie členov výboru s registráciou PS na OÚ Žilina, poz. a les. odbor. 

     3. Oboznámenie členov výboru s registráciou PS na Štatistickom úrade a Daňovom úrade. 

     4. Oboznámenie členov výboru s registráciou PS na PPA Žilina. 

     5. Zmluva o výkone činností OLH. 

     6. Informácia OLH zo stretnutia obhosp. lesa s vyhotovovateľom PSoL na r.2017-2026. 

     7. Rôzne. 

     8. Ukončenie. 

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

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

2. Dňa 14.3. sa uskutočnila registrácia pozemkového spoločenstva na OÚ Žilina v zmysle zák. 

o pozemkových spoločenstvách č. 97/2013 Z.z. 

3. Dňa 25.3. sa uskutočnila registrácia PS na Štatistickom úrade Žilina – pridelené IČO 

a následne na Daňovom úrade Žilina – pridelené DIČ. 

4. Dohoda medzi f. Agroregión Rajec o poberaní štátnej dotácie na TTP vo výmere cca 13 ha. 

Pre rok 2016 bude štátnu dotáciu na TTP od PPA  poberať pozemk. spoločenstvo Zemanský 

komposesorát na základe zaregistrovania žiadosti na PPA v Žiline. Uvedené trvalo trávne 

porasty sa budú využívať na kosenie, mulčovanie a pasenie dobytka. 

5. Oboznámenie so zmluvou o výkone činností OLH. Oboznámil predseda PS. 

6. OLH, Miroslav Rybárik,st  predniesol správu zo stretnutia s vyhotovovateľom PSoL na roky 

2017-2026 . PSoL vyhotovuje f. Slovenská lesnícka spoloč. Zvolen. Financuje ho MP SR. 



7. Rôzne: - Michal Gaňa, lesník vykonal obnovu hranice dielcov bielov farbou. 

- predseda PS so zástupcami Lesov SR, OZ Žilina vykonal vyznačenie vlastníckej  hranice 

v teréne oranžovým štvorcom na stromy. 

- založený účet v banke, vykonal pokladník a predseda PS. 

- nájomná zmluva s PZ Sokol Raj.Lesná od r.2016. Suma 38,3194 ha x 1,5 € =  57,48 €/rok. 

- školenie požiarnej ochrany, vykoná p. Viliam Čepčár, požiarny technik. Termín dohodne 

predseda PS. 

- v mesiaci Jún sa prevedie spracovanie roztrúsenej vetrovej kalamity,  vyznačenie ťažby 

vykoná OLH spoločne s členmi výboru. 

 

8. Schôdzu ukončil predseda PS.                                 

      

  

                         

 

Rajecká Lesná, 2.6.2016                                                             Miroslav Rybárik, ml 

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

                                                                                                                           Predseda PS 

 

                                                                                                                    Zuzana Nemčeková 

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

                                                                                                                             Zapisovateľ 

                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                           

 


