
 

Zápisnica                                                                                                                                 

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

konaného dňa 22.12.2016 o 17:00 hod v Dome kultúry Rajecká Lesná 

 

 

Prítomný:  Podľa prezenčnej listiny 

 

Program rokovania : 

     1. Otvorenie. 

     2. Informácia o činností PS od zasadnutia výboru zo dňa 17.10.2016. 

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

     4. Správa OLH o prebiehajúcom zariaďovaní LHP na roky 2017-2026. 

     5. Rôzne. 

     6. Ukončenie. 

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

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

2. V mesiaci december sme dokončili ťažbu dreva v lesných porastoch 1550 B, 1551 B a 1555 

B, konkrétne sa previedlo spracovanie roztrúsenej ihličnatej vetrovej a kôrovcovej kalamity 

v objeme 78 m3+7 m3 z linky spolu na OM je 85 m3 . Na vyhotovenie ťažby , sústredenie dreva 

koňom a traktorom na OM sa prihlásil dodávateľ lesníckych prác firma Forestor s.r.o. , Juraj 

Lukáč. Predseda spoločne s dvomi členmi výboru dohodli cenu za vykonanie uvedenej 

technológie na 14,98€/m3 až na odvozné miesto. Práce boli vykonávané mechanizmami ako 

aj zvieratami (kôň), preto bola uvedená cena vyššia. Práce boli prevedené v primeranej 

kvalite a termíne. Následne sme oslovili firmy zaoberajúce sa obchodom s drevom za účelom 

predaja drevnej hmoty z ťažby, / Lesotrans s.r.o. Rajec (Pekara Jozef) , KA-PI Les, s.r.o. (Piala 

Tomáš) /. So zástupcami firiem sme vykonali výberové konanie, ktorého sa zúčastnili vždy 

najmenej traja členovia výboru. Boli predložené nasledovné ponuky Lesotrans s.r.o. Rajec 

44€, KA-PI Les, s.r.o. 46€. Výbor sa zhodol na najvyššej ponuke, víťazom sa stala KA-PI Les, 

s.r.o. s ponukou 46€/m3.  

Ak bude priaznivé počasie chceme vykonať po ťažbovú úpravu všetkých porastov v ktorých 

sa vykonala ťažba dreva a to uhadzovanie ihličnatej haluziny na kopy.  



        V decembri 2016 bola spoločenstvu poukázaná dotácia  od PPA  vo výške 2627 € za 

obhospodarovanie TTP na výmere 12,85 ha. 

3. Správa finančného hospodára, Ing. Viliama Pakoša. Oboznámil prítomných so stavom 

peňažných prostriedkov spoločenstva – účet 4904,11€, pokladňa 585€, stav pokladne bude 

ešte ponížený o výdaje, ktoré budú vykonané do konca roka 2016.  

4. Správa OLH, Miroslava Rybárika, st. Oboznámil prítomných so spracovávaním plánu na 

nové lesohospodárske obdobie 10 rokov. Uvažuje sa o vyťažení cca 400 m3 drevnej hmoty 

v najbližšom období, zatiaľ je to len v plánovaní. Do 15.2.2017 musia byť pripravené 

a predložené dokumenty predpísaným inštitúciám, toto bude zabezpečené zo strany OLH. Je 

potrebné zabezpečiť čistotu a starostlivosť o porasty.  

5. Rôzne. Nikto z prítomných nemal doplňujúce otázky ani pripomienky. 

6. Schôdzu ukončil predseda PS.                                 

      

               

 

Rajecká Lesná, 22.12.2016                                                             Miroslav Rybárik, ml. 

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

                                                                                                                           Predseda PS 

 

                                                                                                                    Zuzana Nemčeková 

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

                                                                                                                             Zapisovateľ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


