
 

 

                                                       Zápisnica                                                                                                                                 

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

konaného dňa 05.12.2018 o 17:00 hod v Dome kultúry Rajecká Lesná 

Prítomní:  Podľa prezenčnej listiny. 

Program rokovania : 

     1. Otvorenie. 

     2. Informácia o činností PS od zasadnutia výboru zo dňa 19.7.2018. 

     3. Oboznámenie  výboru PS so stavom a pohybmi na LV . 

     4. Správa OLH o stave lesných pozemkov spoločenstva. 

     5. Správa finančného hospodára, stav finančných prostriedkov na účte PS. 

     6. Nájomné zmluvy s vlastníkmi trvalo trávnatých pozemkov a lesných pozemkov. 

     7. Rôzne. 

     8. Ukončenie. 

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

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

2. Predseda PS oboznámil prítomných členov výboru o činnosti PS od posledného zasadnutia 

výboru, ktoré sa konalo dňa 19.7.2018. Na lesných pozemkoch v porastoch 1556 C,D,E bolo 

vyťažených 126 m3 drevnej hmoty v členení SM- 95m3 , JD- 31m3  práce vykonal Juraj Lukáč 

v primeranej kvalite a termíne. Cena práce spolu na OM- 14,6€ . Predaj dreva s OM najväčšiu 

ponuku dala f. KAPI Les, s.r.o. - 39€/1m3. Zatiaľ neuvažujeme o  ďalšej ťažbe, nakoľko cena 

drevnej hmoty je stále veľmi nízka.  Ak sa neukáže žiadna kalamita, budeme sa snažiť len 

uhádzať haluzinu po ťažbe v uvedených lesných porastoch. V mladých lesných porastoch 

1556C2 a 1551B3 sa previedla ochrana proti ohryzu zverou prípravkom Cervacol Extra na 

ploche 0,5 ha, práce vykonal člen výboru Michal Gaňa. Vykonalo sa preznačenie vlastníckej 

hranice v teréne medzi Lesmi SR a Zemanským komposesorátom (ZK) v celej dĺžke. 

Poľnohosp. pozemky, rozhodnutie o poskytnutí dotácie za udržiavanie TTP za rok 2018. PPA 

poskytla ZK podporu a dotáciu v sume 4.594,84€. 

 3.  Oboznámenie výboru so stavom a pohybmi na LV spoločenstva. Po veľkých pozemkových 

úpravách zostali ZK 2 listy vlastníctva 4190 a 2093. V súčasnosti je veľa pohybov – dedenie, 

predaj a iné úkony, ktoré sledujeme a na konci roka 2018 budeme vypracovávať nový 

zoznam, ktorý je potrebné odovzdať na Pozemkový úrad.  

        



 

 

  4. Správa OLH.  Správu predniesol Miroslav Rybárik st.. 2. rok máme v platnosti hospodársky 

plán. Bola podpísaná zmluva s Národným lesníckym centrom vo Zvolene o poskytnutí 

programu starostlivosti o lesy. Stav lesnej pôdy v súčasnosti je 24,69 ha. Zásoba drevnej 

hmoty činí 11.151m3, z toho 10.729m3 je drevná hmota ktorá je ťažobná, vekový priemer 

110 rokov. Na obdobie 10 rokov môžeme vyťažiť 4.795m3.       

5. Správa finančného hospodára. Ing. Viliam Pakoš predniesol správu o finančnom 

hospodárení ZK. K 4.12.2018 je zostatok na bežnom účte ZK 6.330,10€ a v hotovosti 98,85€. 

Ku koncu roka sa očakáva ešte príjem za predaj drevnej hmoty ako aj príjem dotácie.  

6. Výbor prerokoval uzavretie nájomných zmlúv s vlastníkmi pozemkov a rozhodol. Je 

potrebné uzatvoriť s vlastníkmi pozemkov nájomné zmluvy v lokalite „Červený laz“ a oproti 

„táboru Žiar“. Vznikne spoločne obhospodarovaná nehnuteľnosť, na ktorej bude ZK 

hospodáriť. Predseda ZK pripravil jednotlivé Nájomné zmluvy, s ktorými budú jednotliví 

budúci prenajímatelia oboznámení. Členovia výboru osobne oboznámia prenajímateľov 

s podmienkami nájomného vzťahu. 

 

7.  Rôzne.  

 

8.  Ukončenie.                           

 

Predseda PS poďakoval prítomným za účasť. 

 

 

 

Rajecká Lesná, 05.12.2018                                                        

 

                                                                                                      Miroslav Rybárik, ml. 

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

                                                                                                                           Predseda PS 

 

                                                                                                                  Zuzana Dudáková 

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

                                                                                                                             Zapisovateľ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


