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                                                        Zápisnica                                                                                                                                 

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

konaného dňa 06.05.2021 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 16.9.2020. 

     3. Správa OLH o činnosti a stave lesných pozemkov. 

     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, možnosti termínu a organizácia. 

     7. Rôzne. 

     8. Ukončenie. 

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

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

ml. Zasadnutie sa konala za prísneho dodržania pandemických opatrení (rúška, 

dezinfekcia, odstup). 

      2.  Previedli sme nasledovné činnosti na lesných pozemkoch spoločenstva: 

     

Ťažbová činnosť (TČ-) 

- v mesiaci Apríl sme vykonali ťažbu v JPRL 1556D10, lokalita Gleisegrund-Mokrá, kde 

bola v Januári zistená a vyznačená náhodná ťažba-podkôrniková kalamita v objeme  223 

m3 ihlič. dreva -smreka, vznikla plocha na zalesnenie 0,25 ha. Ťažbové práce previedla 

firma Forestor, s.r.o. v cene  14,22 €/m3. Drevnú hmotu priblížili na OM, kde ju odkúpila 

a expedovala firma Riava Corp. s najvyššou ponukou 67 €/m3 . Do výberového konania 

sa prihlásila f. Lesotrans s ponukou 58 €/m3 a f. Bioforest Lietava s ponukou 65 €/m3 . 

Najvyššiu ponuku dala f.Riava KnM 67 €/m3 !!! 

- Následne v mes. máj, jún máme v pláne plochu uhádzať od haluziny a pripraviť na 

jesenné zalesnenie vhodnými druhmi  drevín podľa cieľového drevinového zloženia, 

ktoré nám predpisuje LHP pre daný lesný porast. 

- Do 15.5.2021 termín podania jednotnej žiadosti na plochu /dotácie PPA/ 

Pre rok 2021 sme deklarovali 20,12 ha TTP /z toho spoločenstvo  cca 13ha a nájomné 

zmluvy cca 7,12ha/. 

 

- Okresný úrad Žilina, katastrálny odbor , žiadosť o zrušenie duplicitného vlastníctva : 

1. Zadňan,Dorínsky – opravené 
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2. Andreuttiová, Kolárová – v riešení 

 

- Protipožiarné opatrenia na rok 2021, / organizácia a rozpis služieb pre r.2021/ 

            

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

  4. Správa finančného hospodára PS.  Ing. V.Pakoš 

     21476,51€ BÚ k 31.12.2020 

     28,72€       Pokladňa k 31.12.2021 

     Daň z príjmu 730€ za r.2020 

     14930€ f.Riava predaj dreva k 6.5.21 

     3168€ f.Forestor ťažba+približ. Dreva na OM k 6.5.21 

     33238,53€ BÚ k 6.5.2021 

     30€ pokladňa k 6.5.2021 

 

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

poobnovovali dedičské konania za účelom získania vyššieho podielu známych vlastníkov. 

  6.  Valné zhromaždenie-voľby do výboru PS, v prípade uvoľnenia protipandemických 

opatrení zvoláme VZ potrebujeme na to aspoň 5 týždňov. Ak by nebolo umožnené konanie 

VZ pristúpili by sme k možnosti konania korešpondenčného hlasovania aby sme mali funkčný 

výbor spoločenstva na volebné obdobie 2022-2026. 

  7. Rôzne 

  8.  Ukončenie. Predseda PS poďakoval prítomným za účasť. 

 

 Rajecká Lesná, 6.5.2021                                                       

                                                                                          Miroslav Rybárik, ml. 

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

                                                                                                    Predseda PS 

 

 

 

                                                                                               Ing. Zuzana Dudáková 

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

                                                                                                       Zapisovateľ      

                                                                                 


