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Zápisnica                                                                                                                                 

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

konaného dňa 23.06.2022  o 18:00 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. Hlásenie na SPF o výške podielu. 

     6. Informačný systém pozemkového vlastníctva- Profievidencia. 

     7. Rôzne. 

     8. Ukončenie. 

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

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

ml.  

2. Informácia predsedu o činnosti PS, 

Podanie JŽ na podporu TTP pre rok 2022 – deklarované 13,17ha (r.2021 – 20,37ha), 

starostlivosť o TTP, okraje podliehajú zarastaniu z titulu neprístupnosti techniky 

a zmenšuje sa výmera. 

Výzva MPSR cez PPA pre LH, podpora mimo produkčných funkcií lesov, podanie 

žiadosti do 8.6.2022 na výmeru lesných porastov 37,86 ha = vypočítaná požiadavka 

na podporu 5784 €. 

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

 Ťažbová činnosť (TČ-) od posledného zasadnutia výboru neprebehla žiadna TČ. 

     Pestovná činnosť (PČ-)            -II- 

 

 Začíname zisťovať napadnutie podkôrnikom (lykokaz jedľový)     na jedli, budeme  

musieť napadnuté stromy vyťažiť a ošetriť. Sledovať stav naletenia na jedli. 

 

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

K dnešnému dňu evidujeme na bežnom účte 144.128,20eur a v hotovostnej pokladni 

200eur. Za odber dreva nabehla úhrada 

 

5. Hlásenie o výške podielu SPF – do 30 dní po konaní VZ sme povinní zaslať SPF ročné 

hlásenie PS o úhrade podielu na zisku. Tlačivo máme pripravené a bude odoslané na 

SPF. 
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  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.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,  23.6.2022                                                       

                                                                                               Miroslav Rybárik, ml. 

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

                                                                                                        Predseda PS 

 

 

 

                                                                                                 Ing. Zuzana Dudáková 

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

                                                                                                          Zapisovateľ      

                                                                                 


