Zápisnica zo zasadnutia Výboru lesného a pozemkového
spoločenstva v Kocuranoch dňa 25. 11. 2011

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program :
1.

Otvorenie – Ing. Vojtech Čičmanec

2.

Informácia o pristúpení 111 vlastníkov pozemkového spoločenstva žijúcich v obci
a blízkom okolí , zo 184 vlastníkov spoločenstva , t.j. 2/3 väčšina /viď prezenčná
listina/. Ďalším vlastníkom žijúcich mimo obce bola zaslaná zmluva i s listom
o pristúpení k zmluve, zo 41 vlastníkov zatiaľ k 25.11.2011 bolo vrátených 22
pristúpení v zmysle zmluvy. Uvedení sú v prílohe č.1 tejto zmluvy (Zoznam
vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti, ktorí uzatvárajú zmluvu o založení
pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou „Lesné a pozemkové spoločenstvo
Kocurany , pozemkové spoločenstvo“) .
-

stav podielov ku dňu 21.11.2011

-

obec Kocurany

52 845 podielov

Spolu

408 711 podielov t.j. 72,4%

- stav výmery ku dňu 21.11.2011
- obec Kocurany
Spolu

355 866 /podielnici/

799 838,1 m2 / podielnici /
118 901,3 m2
918739,4 m2 t.j.72,3 %

Majetok neznámym vlastníkom ostáva, bude vytvorený depozit, v ktorom budú
ponechané podiely z rozdeľovania zisku. Boli prehodnotené pripomienky od niektorých
vlastníkov ku zmluve o založení pozemkového spoločenstva „lesné a pozemkové
spoločenstvo Kocurany, pozemkové spoločenstvo“ / gramatické chyby, formulácia textu,
očíslovanie strán, ...

3. Na úrade Lesy Slovenskej republiky, š.p. odštepný závod Prievidza bola
prekonzultovaná registrácia zmluvy po právnej stránke, je možnosť registrácie,
nakoľko máme podpisy ¾ vlastníkov.

4. Finančná situácia spoločenstva k 15.11.2011 /viď peňažný denník/ zostatok činí
767,02 eur.

5. Rôzne:
- ťažba v roku 2011 ukončená, bolo vydaných 11 lístkov, ktoré boli aj vrátené.
V budúcnosti po skúsenostiach odporúča sa zvýšenie kontroly ťažby dreva, príprava
postupu ťažby palivového dreva, vstupu do lesa v písomnej forme, ktorá bude
vypracovaná členmi výboru a bude predložená Valnej hromade v roku 2012.
-

návrh na lepšie označenie hraníc lesného a pozemkového spoločenstva Opatovce
a Kocurany , parcely č. 500 a 501, nakoľko tam prebieha ťažba dreva , na hranici
budú stromy nastriekané červenou farbou a časom budú zhotovené tabuľky
označujúce hranice medzi oboma katastrami , zodpovední členovia výboru pán
Kliniec, Čičmanec , Škandík a lesný pracovník Ing. Hatváni /utorok 29.11.2011
o 14,00 hod./

-

na návrh požiarneho technika vypracovanie požiarnych a poplachových smerníc
termín: január 2012

-

príprava návrhu ľudí do dozornej rady a zmierovacej komisie na zasadnutie
výboru v januári 2012, kde sa bude pripravovať Valná hromada

V Kocuranoch 25.11.2011

Zapísala: Hrdá Ľudmila

