
       „ Lesné a pozemkové združenie Kocurany“

Stretnutie vlastníkov lesa dňa 22. marca 2014 o     16.00 hod  . v kultúrnom dome Kocurany

Zápis zo stretnutia:
- Otvorenie, privítanie prítomných

Počet zúčastnených:   71                    podielov, čo je    51,2 %.

Informácie o činnosti výboru za rok 2013, hospodárenie v lesoch

V minulom roku sa valné zhromaždenie konalo dňa 23.3.2013. Zúčastnilo sa ho celkom 82 

vlastníkov,  čo  bolo  48,6  % podielov.  Bol  zhotovený  zápis,  ktorý  podpísali  overovatelia. 

Päťčlenní výbor pracoval v zložení Ing. Vojtech Čičmanec, Ľudmila Hrdá, Ľubomír Kliniec, 

Marta  Pernišová,  Miroslav  Škandík).  Členovia  výboru  sa  medzi  konaním  valných 

zhromaždení zišli celkom 3 krát. 

Prítomní  boli  oboznámení  o  vypracovaní  ročných  uzávierok  Lesného  a pozemkového 

združenia v Kocuranoch -Výkaz o ťažbe dreva a Ročný plán za rok 2013, ktoré boli zaslané 

na Okresný úrad, lesný odbor a Lesnícke národné centrum.

Vyhodnotenie ťažby dreva v roku 2013 -  bolo vypísaných 19 povolení o ťažbu dreva, z toho 
2 boli zrušené, ťažilo 17 ľudí. 

D        -   2,1,5,5,6,5,5,4,8,5,7,6,9,6,7,4,        =  85
Hr      -   6,4,3,2,2,3,4,1,2,                              =  27

Bôra  -   2,5,1,5,2,2,1,2,2,5,2,2,2,2,2,6          =  43

Breza -   1,1,1,1,1,                                         =    5
                                                                __________
                                                                         160 pm   = 81 m3 dreva

Predpis LHP:         280 m3

Vyťažené :             167 m3            Zostatok  :   113 m3 dreva 

Ťažba v roku 2014 bude pokračovať na vyznačených parcelách lesným hospodárom. 

Oboznámenie prítomných s vypracovanými dokumentmi protipožiarnej ochrany a potrebou 

zabezpečiť ochranu lesa pred požiarmi a dodržiavanie protipožiarnych predpisov.

Hospodárenie v roku 2013

Zostatok k 1.1.2013 – 521,24 eur

Príjem v roku 2013 -  1.523,72 eur

Výdaj v roku 2013  -     587,71 eur

Zostatok k 31.12.2013 predstavoval sumu  936,01 eura, čo prítomní schválili ako príjem 

do pokladne na rok 2014 a tým aj počiatočný stav financií k 1.1.2014.

Prítomní boli oboznámení s jednotlivými položkami hospodárenia.

Dnešný  stav  pokladne  členov  združenia  je  po  úhrade  poštovného  23,85  €  a dane 

z nehnuteľnosti 278,72 € je 633,44 €.



Stav členov „Lesného a pozemkového združenie Kocurany“

Po valnom zhromaždení 23.3.2013 k členstvu v združení pristúpilo celkom 66,3 % z celkovej 

výmery.

Počas  obdobia  došlo  ku  zmenám,  či  už  úmrtím,  usporiadaním  dedičstva,  alebo  iným 

spôsobom, nie všetci však túto zmenu oznámili. 

- Prítomní boli ďalej informovaní o záujme Poľovníckeho združenia Bojnice o pokračovanie 

prenájmu pôdy za účelom výkonu poľovného práva. 

-  Prítomní  boli  tiež  informovaní  o novele  zákona  o pozemkových  spoločenstvách 

a združeniach,  nášho  združenia  sa  povinnosť  registrácia  netýka,  nakoľko  fungujeme  na 

základe občianskeho zákonníka.

- doplnená informácia o prebiehajúcich pozemkových úpravach

Diskusia
v diskusií sa prihlásili Jozef Hatváni, Ľubomír Kliniec, Ján Škandík, Vladimír Srna

Záver
Na záver bolo podané prítomným občerstvenie a prebiehali neformálne rozhovory.

Ing. Vojtech Čičmanec
        

       
V  Kocuranoch  22.3.2014

Zapisovateľ:       Hrdá Ľudmila                                         ....................................... 

Overovateľ:        Ľubomír Kliniec                                     ........................................
                           
                           Marta Pernišová                                      ........................................ 


