
Zápisnica zo zasadnutia Výboru  lesného a pozemkového združenia
  v Kocuranoch dňa  12.9.2012

Prezencia:   viď prezenčná listina

Program :    1.  Otvorenie – Ing. Vojtech Čičmanec

                       2.  Schválenie zmluvy o postúpení práva poľovníctva v poľovnom revíri Vígľaš 
medzi  Lesné a pozemkové združenie Kocurany a Poľovnícke združenie Bojnice zo sídlom 
Opatovce nad Nitrou . Nájomca bude platiť prenajímateľovi ročné nájomné / 1,91 € na ha 
výmery pozemkov, t.j. 87,6878ha   x   1,91 €  = 167,48 € /  a 30 kg diviny formou daru . 
Úhrada za výkon poľovného práva bude hotovostná platba do pokladne. Originál zmluvy je 
uložený v dokumentoch  združenia.

                       3.  Spracovanie plánu ochrany pred požiarmi – za vypracovanie smerníc bude 
vyplatená odmena vo výške  100,- €.
Návrh pož. hliadky:  Ivan  Šándor , Štefan Kliniec, Pavel Kliniec 
Návrh vyhotoviť tabulu so sedením v teréne pri vstupe do lesa / za starým cintorínom/, kde na 
tabuli budú oznamy a protipožiarna smernica. Zodp. Ľ. Klinec.
Na základe legislatívnych požiadaviek bude zakúpené náradie- 3x:  lopata, sekera, motyka, 
krompáč, hrable, ktoré bude uložené na určenom mieste v požiarnej zbrojnici. 

                   4.   Informácie o ťažbe dreva  - boli prehodnotené jednotlivé  žiadanky záujemcov 
o ťažbu dreva, ktoré boli už na tento rok uzavreté. V 1. polroku bolo odobrané 20,74 kubíkov 
drevnej  hmoty.  V 2.   polroku  zostáva  vyťažiť  podľa   lesného  hospodárskeho  plánu   17 
kubíkov borovice, 18 kubíkov dub zimný na parcelách 501, 512, 496b  +   38 kubíkov drevnej 
hmoty vyznačenej  11.7.2012 na parcele  496a. 

                        5.  Stav finančných prostriedkov v pokladni  k 24.8.2012  =  582,76 €.
 
                  6.  Rôzne  : - bola prerokovaná žiadosť Jozefa Môťovského, Kocurany 117, 
ktorému bol udelený súhlas s pokračovaním chovu včelstva  na už existujúcom oplotenom 
mieste  na  parcelnom  čísle   1797 označenom ako lesný celok  483b po pánovi  Viktorovi 
Bekovi  .
                                             - zástupcovia združenia dajú dodatočne  popodpisovať zoznamy 
vlastníkom, ktorí neboli prítomní na stretnutí vlastníkov dňa 21.3.2012 

                      7.  Diskusia -  návrh vyhotoviť trvácnejšie tabuľky z plastu počet l0 ks, pôvodné 
tabuľky  zaliate vo fólii boli znehodnotené vlhkom

                         8.  Z á v e r
  

V Kocuranoch  12. 9. 2012

Zapísala: Hrdá Ľudmila                               


