
                                                        Zápisnica                                                                                                                                 

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

konaného dňa 08.10.2019 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 8.4.2019. 

     3. Správa OLH 

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

     5. Stav neznámych vlastníkov na LV v správe SPF. 

     6. Žiadosť na výstavbu posedu od PZ Sokol Rajecká Lesná 

     7. Rôzne. 

     8. Ukončenie. 

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

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

2.  Vzhľadom k tomu, že sme sa dlhšiu dobu nestretli preberieme si činnosti, ktoré sme  

vykonali na pozemkoch spoločenstva za uplynulé obdobie. 

     Pestovná Činnosť (PČ) - mesiac III. Sme previedli 

- prvé zalesňovanie plochy po náhodnej ťažbe (NŤ) v poraste  

                                                                                                      1556C1 , drev. SM...250 ks 

                                                                                                                               BK....200 ks 

                                                 - Opakov. zalesňovanie v poraste 1556C2 , drev. BK...350 ks 

                                                 - Opakov. zalesňovanie v poraste 1551B3, drev. JD....100ks 

Práce v PČ vykonala živnostníčka v pest. činnosti Renáta Mikuľová, v cene 0,26€ /1 sadenicu. 

Sadbový materiál lesných drevín sme kúpili za cenníkovú cenu 0,22€/ 1 sadenicu z LŠ Raj. 

Lesná. Vonkajšou kontrolou v mes. jún a júl sme zistili straty na jarnom zalesňovaní vo výške 

cca 20% , ktoré boli spôsobené suchom. Plochy budú vylepšené v pláne PČ na jar r. 2020. 

   Ťažbová činnosť (TČ-) v mesiaci august sme previedli ťažbu a sústreď. dreva na odberné 

miesto: 

    NV sus.- Jprl 1556A1 ... SM ...108 m3 / 0,30 ha 

    NV roz.-Jprl 1556D1 ...  JD ...     7 m3  

    NV roz.-Jprl 1556C1 ...  SM ...  39 m3  

  Ťažba dreva celkom  ............   154 m3  

  

 



Ekonomické ukazovatele vykonanej ťažby : - náklady 17€/m3 ... 2618 € /Forestor s.r.o./ 

                                                                    -výnosy   36€/m3... 5544 € /Lesotrans s.r.o./ 

                                                                   - HV                      ... 2926 € 

                                                   

    PČ- v mesiaci august  

Jprl 1556A1 ..... uhadzov. plochy po ťažbe 0,30h ...3,5 €/m3 x 154m3 = 539 € /Forestor s.r.o./ 

    Mulčovanie TTP , mesiaci august ... 20,43 ha ... 1000 €/Forestor s.r.o./ 

    Vo vlastníctve spoločenstva je 12,85 ha a 7,58 ha na základe nájomného vzťahu. 

 

-PPA, úprava výmer TTP deklarovaných spoločenstvom pre r.2019 – po kontrole leteckých 

snímok nám znížili výmeru /-0,30ha/. 

 

Bola vybudovaná rampa „vyše dediny“  aby sa na naše pozemky nevyvážal odpad. 

3. Správa OLH o činnosti PS. Oboznámil predseda v bode č.2 

4. Správa finančného hospodára PS.  

Zostatok z nevyplatených dividend - 754€, ktoré boli zaradené do pokladne PS. 

Stav na bežnom účte spoločenstva k 30.09.2019 - 15 277,75€. 

Pohľadávka - faktúra za predaj dreva f. KAPILes, s.r.o. - zostáva doplatiť 300€. 

5.  SPF...neznámi vlastníci - je potrebné oslovovať pozostalých a dedičov aby si poobnovovali 

dedičské konania za účelom získania vyššieho podielu známych vlastníkov. 

6.  Žiadosť PZ Sokol Rajecká Lesná o umožnenie výstavby posedu v doline Glejsegrund, resp. 

Červený Laz. Prítomní členovia výboru žiadosť jednohlasne schválili. 

7.  Rôzne.  

8.  Ukončenie. Predseda PS poďakoval prítomným za účasť. 

 

 

 

 

 

Rajecká Lesná, 08.10.2019                                                        

 

                                                                                     Miroslav Rybárik, ml. 

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

                                                                                                    Predseda PS 

 

                                                                                               Ing. Zuzana Dudáková 

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

                                                                                                       Zapisovateľ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


