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Zápisnica                                                                                                                                 

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

konaného dňa 18.3.2022  o 17:30 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. Stav neznámych vlastníkov na LV, dedičské konania. 

     6. Príprava VZ, informačný systém pozemkového vlastníctva- Profievidencia. 

     7. Rôzne. 

     8. Ukončenie. 

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

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

ml.  

2. Ekonomické náležitosti spoločenstva 

- Registrácia spoločenstva na Daňovom úrade ZA - platca DPH od 1.1.2022 

- Daň zo zisku PO za rok 2021 vo výške 5.254,22 € 

- Platenie preddavkov na daň za rok 2022 = 5.254,22 € 

 

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

 Ťažbová činnosť (TČ-) 

- V mesiaci január sme vyznačili a nahlásili 650 m3 ihličnatej kalamity drevina  SM, 

náhodná ťažba (podkôrniková kalamita - škodca LS). Hlásenie sa posiela na OÚ ZA, 

pozemkový a lesný odbor a ŠOP za lesný porast: 1556E, 1556D,1556B. Následne sme 

stanovili technologický postup prevedenia ťažby a priblíženia drevnej hmoty na 

odberné miesto a vypracovali kalkulačný list. Z dôvodu zlého sprístupnenia sme 

v porastoch 1556B a 1556E, kde je v blízkosti  elektrické vedenie vysokého napätia  

boli nútený vybudovať približovacie linky v dĺžke 400m a 200m. Práce previedla firma 

Forestor, s.r.o., bágrovou technológiou na už existujúcich trasách. Celková suma 

1600€.         

- V mesiaci február sme vyhlásili výberové konanie na ťažobnú činnosť v porastoch 

1556E,1556D,1556B.   

Celkom na objem ťažby 650 m3 , víťaz výberového konania bola firma Forestor, s.r.o. 

=  15 €/m3  . Ku koncu februára sme vyťažili a priblížili 670 m3 ihličnatej hmoty,  

dreviny SM.  
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- Následne sme vyhlásili výberové konanie na predaj ihličnatej drevnej hmoty 

v objeme  670,29 m3 . Výsledok VK: 

  1. f.Riava,  ...      113,00€ x 670,29m3 = 75742,77€ bez DPH 

  2. f.Lesotrans,  ...112,00€ 

  3. f.Bioforest,  ... 109,00€ 

  4. f.Ligneus      ... 105,00€ 

 

- V mesiaci marec ťažba + približovanie na odberné miesto 254m3 , celkom r.2022 =   

  924m3 ihličnatej hmoty. 

-Celková ťažba dreva za rok 2021 predstavovala 658 m3 .  

-Objem  ťažby dreva predpísaný LHP na obdobie rokov 2017-2026 pre 

obhospodarovateľa lesa Zemanský komposesorát RL predstavuje 4795 m3 dreva. 

  2017 – 134 m3  

  2018 –  67 m3  

  2019 – 154 m3  

  2020 – 254 m3  

  2021 – 658 m3  

  2022 – 670+254 = 924 m3  k 18.3.2022 

---------------------------------------------------- 

  Spolu -2191 m3   

 

Pestovná činnosť (PČ-) 

- V januári sme začali uhadzovať porast 1556E po ťažbe dreva z jesene minulého  roka. 

Pre nepriaznivé počasie sme práce prerušili. Uhadzovanie vykoná Renáta Mikulová 

živnostníčka v pestov. činnosti. Dohodnutá cena je 3,5€/1m3 x 150m3 =    525€ 

                                                                                                -II-         x 640m3 = 2240€ 

- Projekt jarného zalesňovania, porast: 1556D – vznik 3/21,  0,12ha/SM-200x,BK-350x 

                                                                  1551B – vznik 11/21, 0,07ha/SM-250x 

                                                                  1551A – 2019,opak. 0,10ha/SM-300x 

                                                                  1545 – 2020,opak. 0,05ha/BK-300x 

                                                                  Priame náklady = mzdy+materiál = 850€ 

Ekonomický rozbor hospodárenia: Náklady .... ŤČ+linky/PČ .... 16384/3615 = 19999€ 

                                                              Výnosy  ..........                                               106223€ 

                                                               HV  ................                                                 86224€ 

- PO, agenda, protipožiarne služby. 

  

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

Stav na bežnom účte k 31.12.2021 57 908,78 eur 

Stav v hotovosti v pokladni k 31.12.2021 99,15 eur 

Základ dane v daňovom priznaní za rok 2021 = 35028,10 eur a daň z uvedenej sumy 

5254,22 eur. 

Nájom za pozemky TTP 2022 = 251,30 eur. 

Ku dnešnému dňu na bežnom účte evidujeme sumu 102.851,98eur  

V pokladni ku dnešnému dňu je 339,85 eur. 
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Preddavky na daň z príjmov platíme raz za štvrťrok vo výške 1313,55eur. 

 

  5.  V januári 2022 nám zapísali na LV 4190 a LV 4361 dedičstvo po Vincencii Hromadovej r. 

Šimunskej, zomr.1985.  

  6. Informačný systém Profievidencia – systém nám uľahčuje prácu so zoznamom známych 

a neznámych vlastníkov, ktorí sú našimi členmi, ako aj evidenciu s prenajatými pozemkami. 

Určenie termínu VZ – predbežný termín 8.5.2022, organizácia VZ – pozvánky, prezenčné 

listiny, príprava – rozdelia si členovia výboru medzi sebou.  

  7. Rôzne  

  8.  Ukončenie. Predseda PS poďakoval prítomným za účasť. 

 

 Rajecká Lesná, 18.3.2022                                                       

                                                                                               Miroslav Rybárik, ml. 

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

                                                                                                        Predseda PS 

 

 

 

                                                                                                 Ing. Zuzana Dudáková 

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

                                                                                                          Zapisovateľ      

                                                                                 


