
 Zápisnica zo zasadnutia výboru  

Lesného a pozemkového združenia Kocurany dňa 26.2. 2020 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program:  

1. Otvorenie  

2. Ukončenie roka 2019 - hlásenia OLH  

3. Príprava valného zhromaždenia  

4. Rôzne 

5. Záver  
 

1. Otvorenie – Ing. Vojtech Čičmanec 
 
2. Ukončenie roka 2019 - hlásenia OLH 

Štatistické hlásenia pripravil a odoslal p. Jozef Hatváni,  

     
3. Bol prerokovaný a schválený termín Valného zhromaždenia 21.3.2020 o 16.00 hod., ktoré bude spojené 

s občerstvením. 
- Oboznámenie sa programom stretnutia  vlastníkov lesných pozemkov v obci Kocurany, pozvánky 

budú zaslané vlastníkom lesných pozemkov. 

- Program VZ:   - Otvorenie, privítanie prítomných 

    - Informácie o činnosti výboru a združenia za rok 2019,  

                                       hospodárenie v lesoch, stav v pokladni 

    - Informácia o novom LHP na roky 2019-2028 

    - Diskusia  

    - Občerstvenie 

    - Záver 

Valné zhromaždenie otvorí a bude viesť Ing. Vojtech Čičmanec, ktorý prednesie jednotlivé body 

programu podľa schválenia výborom.  

O ťažba palivového dreva prejavilo záujem celkom 26 ľudí, skutočnosti ťažilo 19  ľudí, ktorí za drevo zaplatili 

do pokladne Združenia. Všetko vyznačené drevo bolo vyťažené. Ťažba prebiehala v lesnom celku 582. 

Vyťažilo sa celkom: 

 Jelša – 28,35 m3 

 Hrab – 40,77 m3   

            Spolu – 69,12 m3   

Je spracovaný nový návrh LHP na obdobie rokov 2019 – 2028.  

 

4. R ô z n e 

- Hospodárenie v roku 2019 a vypracovanie uzávierky k 31.12.2019 

Zostatok k 1.1.2019 – 2.632,42 eur   Príjem v roku 2019 -  3.492,42 eur 

Výdaj v roku 2019  -     529,64 eur                           Zostatok k 31.12.2019 – 2.962,78 eura  - ako príjem 

do pokladne na rok 2020. 

- občerstvenie  /guláš – mäso Poľovnícke združenie Bojnice, minerálka a víno, pero pre každého/ 

- prezentácia účastníkov od 15,30 hod. 

- vyznačenie ťažby dreva marec 2020 – ťažba bude prebiehať v období 04-09/2020 a na ťažbu   

  dreva sa záujemcovia môžu prihlásiť najneskôr do 30.6.2020 

5. Záver 

v Kocuranoch 26.2.2020 

 

Zapísala: Hrdá Ľudmila 

 

        Ing. Vojtech Čičmanec 


