
                                                       Zápisnica                                                                                                                                 

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

konaného dňa 21.02.2019 o 18:00 hod v Dome kultúry Rajecká Lesná 

Prítomní:  Podľa prezenčnej listiny. 

Program rokovania : 

     1. Otvorenie. 

     2. Informácia o činností PS od zasadnutia výboru zo dňa 17.1.2019. 

     3. Správa OLH 

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

     5. Organizácia Valného zhromaždenia. 

     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.  Bola vystavená faktúra na 126,6 m3 x 39 € = 4937,4 €. K dnešnému dňu neuhradená. 

Nevykonávali sme zatiaľ žiadnu činnosť.  Dňa 21.2.2019 sme boli na stretnutí u JUDr. 

Chodelkovej  ohľadom prejednania duplicitného vlastníctva p. Zadňana a p. Dorinského. Pani 

notárka vyhotovila opravný zápis, ktorý doručí na kataster do Žiliny. Zuzana Rybárová 

oznámila ukončenie svojej funkcie v dozornej rade, predseda PS navrhol ako nového člena 

DR Melániu Nemčekovú. Tento návrh bude prednesený na Valnom zhromaždení, kde sa dá 

o tomto návrhu hlasovať členom spoločenstva. 

Činnosť OLH spočívala vo vyhotovovaní lesnej evidencie, ktorá sa odovzdala na lesný úrad do 

Žiliny. 

3. Správa OLH o činnosti PS. Činnosť PS ozrejmil predseda PS v bode vyššie. 

4. Správa finančného hospodára PS. K 31.12.2018 bolo na bežnom účte 10.259,55€, 

v hotovosti v pokladni 180,80 €. Príjmy PS v roku 2018 boli 4.594,84 € z Platobnej agentúry, 

3.756 € od p. Gašparíka za drevo a 57,48 € od poľovníkov za revír.  Medzi výdaje v roku 2018 

boli doplnené odmeny členom výboru vo výške 255 € a odmena OLH vo výške 150 €. Zatiaľ 

nebolo vyplatených 1.128,76€ dividend, ktoré si ešte členovia PS neprevzali.  

5. Organizácia, VZ sa bude konať 24.02.2019 o 13:00 v kultúrnom dome v Rajeckej Lesnej. 

Členovia výboru si rozdelili úlohy, aby bol zabezpečený riadny priebeh VZ.  



6. Nájomné zmluvy s vlastníkmi TTP a LPF v lokalite Červený laz a Pred Vajdnárom. Stále 

oslovujeme vlastníkov TTP a LPF v spomínaných lokalitách za účelom podpísania nájomných 

zmlúv. Vlastníci, ktorí nesúhlasia s prenájmom LPF – budeme to akceptovať a zatiaľ LPF 

z nájomných zmlúv vypustíme. 

7.  Rôzne.  

8.  Ukončenie. Predseda PS poďakoval prítomným za účasť. 

 

 

 

 

 

Rajecká Lesná, 21.02.2019                                                        

 

                                                                                     Miroslav Rybárik, ml. 

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

                                                                                                    Predseda PS 

 

                                                                                               Ing. Zuzana Dudáková 

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

                                                                                                       Zapisovateľ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


