
 

Zápisnica                                                                                                                                 

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

konaného dňa 19.7.2018 o 19:00 hod v Dome kultúry Rajecká Lesná 

Prítomní:  Podľa prezenčnej listiny. 

Program rokovania : 

     1. Otvorenie. 

     2. Informácia o činností PS od zasadnutia výboru zo dňa 8.3.2018. 

     3. Oboznámenie  výboru poz. spoločenstva s opravou údajov v PPÚ na LV . 

     4. Správa OLH o stave lesných pozemkov spoločenstva. 

     5. Správa finančného hospodára, stav finančných prostriedkov, rozdelenie dividend. 

     6. Prejednanie žiadosti o povolenie umiestnenia včelína. 

     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 8.3.2018. Na lesných pozemkoch bolo vyťažených 22m3 drevnej 

hmoty. Zatiaľ nie je plánovaná ďalšia ťažba, nakoľko cena drevnej hmoty je momentálne 

veľmi nízka. Ak sa neukáže žiadna kalamita, budeme sa snažiť len dočistiť lesné pozemky. 

Začalo sa s úpravou trvalo trávnatých porastov – mulčovaním, vykonáva firma Juraj Lukáč.   

3. Oprava údajov na LV. 

 LV č. 4190, KN-C,  spoločná nehnuteľnosť. 

Majetková podstata: 

- na LV máme 18 parciel z toho: lesný pozemok 3 parcely o výmere 264 941 m2 

                                                          ttp 10 parciel o výmere 106 974 m2    

                                                          ostatná plocha 5 parciel o výmere 7 304 m2   

                                                         Celková výmera vlastníctva na LV č. 4190 ..... 379 219 m2    

                                                                                     



                                                                               -2- 

 Vlastníci z práva k nehnuteľnosti: 

-na LV máme zapísaných 246 vlastníkov:     z toho známi vlastníci 93 osôb /12 zomreli/...  30% 

                                                                                  neznámi vlastníci 153 osôb / správe SPF/... 70% 

LV č.4120 ...lesný pozemok ... 134 222 m2  

LV č.4121 ...ttp .... 53 396 m2       

Po zapísaní Veľkých pozemkových úprav boli zistené viaceré chyby, ktoré boli odstránené 

v prospech nášho PS.  

V súčasnosti bude potrebné vypracovať nájomné zmluvy s vlastníkmi LV 4120 a 4121 

(reštitúcia).  

 4. Správa OLH                                                                            

5. Správa finančného hospodára.  

Finančný hospodár Ing. Pakoš oboznámil prítomných členov so stavom finančných 

prostriedkov. Stav na bežnom účte 8821,16€ k 30.06.2018. V hotovosti 600€ +1519€ 

zostatok neprebratých dividend. 

6. Žiadosť o umiestnenie včelína 

Ing. Milan Holeša, PhD., - chata č. 10, Lokalita Kamenná požiadal naše PS o umiestnenie 

včelína rozmerov 3x2m v lokalite Brehy pod Mokrou v mesiaci október 2018. Členovia 

vyjadrili súhlas s umiestnením s tým, že bude určené presné miesto umiestnenia včelína aby 

netvoril prekážku v prípade manipulácie s drevom.  

7.  Rôzne. 

Predseda PS oboznámil prítomných s riešením duplicitného vlastníctva, ktoré je na LV 

pozemkového spoločenstva. Dotknutí členovia PS prejavili vôľu s vyriešením duplicitného 

vlastníctva. 

8.  Ukončenie.                           

Predseda PS poďakoval prítomným za účasť. 

Rajecká Lesná, 19.7.2018                                                        

 

                                                                                                      Miroslav Rybárik, ml. 

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

                                                                                                                           Predseda PS 

 

                                                                                                                  Zuzana Nemčeková 

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

                                                                                                                             Zapisovateľ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


