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Zápisnica                                                                                                                                 

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

konaného dňa 2.3.2023  o 17:00 hod v Dome kultúry Rajecká Lesná 

Prítomní:  Podľa prezenčnej listiny. 

Program rokovania : 

1. Otvorenie, Školenie PO, vykoná TPO – Mgr. Rybáriková Jozefa 
     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.    Aktuálny stav na LV 
     6.    VZ, termín konania, organizačné pokyny 
     7.    Rôzne 
     8.    Ukončenie 
..................................................................................................................................................... 

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

2. Informácia predsedu o činnosti PS, 

V mesiaci september 2022 nám bola z PPA Bratislava poukázaná dotácia 2.882,17€ na 
základe podanej žiadosti na výzvu MPSR pre LH na podporu mimo produkčných 
funkcii lesov. Do 15.3.2023 vyplýva povinnosť príjemcovi zúčtovať poskytnutú dotáciu  
na tlačive poskytnutom z PPA BA. (čerpanie, vrátenie nepoužitých prostriedkov). 

MŠ RL, nás požiadala o poskytnutie podielu 2% zaplatenej dane 

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

 Ťažbová činnosť (TČ-)  
Celková ťažba za rok 2022 predstavovala 1597,76 m3  .   
Všetka prevedená ťažba mala jedného menovateľa Lykožrúta smrekového, ktorý sa  
udomácnil v našej doline a pokračuje v totálnej likvidácii smrečín ,, zatiaľ ´´ v starších 
vekových triedach, kde spôsobuje obrovské hospodárske škody. Severné oblasti 
Slovenska (Liptov ,Orava, Kysuce) majú túto kalamitu za sebou. 
V mesiaci 2/23 sme začali spracovávať ihličnatú kalamitu po predchádzajúcom 
vyznačení a ohlásení na OÚ ZA lesný a pozemkový odbor v poraste 1551C (Železná) 
kde už vyťažíme všetku hmotu SM cca 300 m3 v poraste na  výmere 1,41ha, celk. 
zásoba 626m3  dreviny SM, zostáva JD v množstve 66m3 . V poraste 1556B (Mokrá) 
bude 200 m3 plocha ťažby sa nám zväčšila na 0,50ha. Porasty máme sprístupnené 
sieťou približovacích liniek 
Ťažbu a približovanie drevnej hmoty na OM vykonáva firma Forestor, s.r.o.  
Na OM máme 400 m3 ihličnatej hmoty , vyhlásene VK, prihlásený :   
Lesotrans ......110€ 
Riava         .....113€ 
Gašparík   .....113€ 
Falco          .....115€ 
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 Pestovná činnosť (PČ-)        

Po ukončení ťažby pristúpime k uhadzovaniu ťažbových plôch od zvyškov po ťažbe, 

následne plochy zalesníme hospodárskymi drevinami ako predpisuje LHP (SM,JD,BK,SC). 

Jarné zalesňovanie, vypracovaný projekt na 3,12 ha/11150ks x 0,60€ = 6690€ 

Z toho drevina SM ... 2,25ha/6800ks 

                            BK ... 0,87ha/4350ks 

-Budovanie oplôtkov- JD 

-Individuálna ochrana- JD 

  Ochrana lesa (OL-) 

Pokračujeme vo vyhľadávaní a sledovaní výskytu napadnutých stromov škodcami – 

podkôrnym hmyzom.  

Obhospodarovanie TTP- 

Skutočná plocha TTP na LV – 10,7 ha 

Prenajatá plocha TTP – 5,13 ha 

 

4. Správa finančného hospodára PS.   

     Ing. Viliam Pakoš, fin. hospodár PS oboznámil prítomných s príjmami a výdavkami PS. 

 Z daňového priznania za rok 2022: 

Príjem: 181.382,87 eur 

Výdaj:     64.309,23 eur 

Zisk pred zdanením: 117.073,64 eur 

DAŇ: 24.715,12 eur 

Čistý zisk: 92.358,52 eur 

Preddavky na daň v roku 2023 sa budú platiť mesačne vo výške 2.059,60 eur.  

V pokladni k 31.12.2023 - 228 € 

 

   5.  Stav na LV – V roku 2023 máme zatiaľ jednu zmenu vlastníctva – zomrela Mária 

Novosadová, r. Juríčková, bytom K. Poruba-dedil syn Miroslav Novosad, bytom K. Poruba. 

Aktuálny stav známych spoluvlastníkov na LV je 106. Celkom podielnikov 254.  

  6. VZ, termín konania 21.5.2023 o 13.00 hod., je potrebné zosumarizovať a určiť sumu na 

vyplatenie dividend. 

  7. Rôzne  

  8.  Ukončenie. Predseda PS poďakoval prítomným za účasť. 

 Rajecká Lesná,  2.3.2023                                                       

                                                                                               Miroslav Rybárik, ml. 
                                                                                      ..................................................... 
                                                                                                        Predseda PS 
 
                                                                                                 Ing. Zuzana Dudáková 
                                                                                        ..................................................... 
                                                                                                          Zapisovateľ                                                   


