
       „ Lesné a pozemkové združenie Kocurany“

Stretnutie vlastníkov lesa dňa 23. marca 2013 o     15.00 hod  . v kultúrnom dome Kocurany

Zápis zo stretnutia:
- Otvorenie, privítanie prítomných

Počet zúčastnených:   82                    podielov, čo je 48,60  %.

Informácie o činnosti výboru za rok 2012, hospodárenie v lesoch

V minulom  roku  sme  sa  stretli  na  valnom zhromaždení  dňa  21.3.2012.  Zúčastnilo  sa  ho 

celkom  95 vlastníkov,  čo  bolo  55,54  %  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 zišli celkom 5 krát 

a to: 15.2., 14.3, 23.4., 12.9. a 18.12.2012. 

Prítomní  boli  oboznámení  o  vypracovaní  ročných  uzávierok  Lesného  a pozemkového 

združenia v Kocuranoch -Výkaz o ťažbe dreva a Ročný plán za rok 2012, ktoré boli zaslané 

na Obvodný lesný úrad a Lesnícke národné centrum.

Vyhodnotenie  ťažby dreva v roku 2012 -  bolo vydaných 16 žiadaniek  o ťažbu dreva,  na 

základe  ktorých  bolo  vyťaženej  48  kubíkov  drevnej  hmoty  na  parcelách  496/a,  4996/b, 

501,502/a, 502/b, 512.

Ťažba v roku 2013 bude pokračovať  na už  vyznačených  parcelách  v roku 2012,  a  to  na 

parcele 496/a 30m3 a na parcele 496/b 15 m3 - predĺžené do 30.9.2013

Oboznámenie  prítomných  s  vypracovanými  dokumentmi  protipožiarnej  ochrany  –  viď 

dokumentácia ochrany pred požiarmi :

a/ Písomný pokyn pre zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase zvýšeného nebezpečenstva 
vzniku požiaru, asistenčná hliadka sú Ivan Šándor, Štefan Kliniec a Pavel Kliniec
b/ Poverenie LaPZ v Kocuranoch na priame zastupovanie - p. Ľubomír Klinec
c/ Mapové podklady
d/ Požiarny štatút
e/ Požiarna kniha
Hospodárenie v roku 2012

Zostatok k 1.1.2012 653,04 eur

Príjem v roku 2012 822,48 eur

Výdaj v roku 2012 954,28 eur

Zostatok k 17.12.2012 predstavoval sumu  521,24 eura, čo prítomní schválili ako príjem 

do pokladne na rok 2013 a tým aj počiatočný stav financií k 1.1.2013.

Prítomní boli oboznámení s jednotlivými položkami hospodárenia.

Za vyťažené drevo spolu 48 m3 bolo zaplatené do pokladne združenia 655,- €. 

Zostatok k 21.3.2013 je suma 378,85 €. To je zostatok už po uhradení aj dane z nehnuteľnosti 

za rok 2013 v sume 278,72 € a príjme za nájom poľovného revíru v sume 167,48 €.



Stav členov „Lesného a pozemkového združenie Kocurany“

Po valnom zhromaždení 21.3.2012 k členstvu v združení pristúpilo celkom 120 vlastníkov, čo 

je 65,33 % 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 – odsúhlasené na ďalších 10 rokov

- Podaná informácia o požiadavke VOP Nováky a hlavne MO SR, vojenský útvar Nováky 

o vyrúbaní  10 m ochranného pásma okolo  ich  oplotenia.  Postupne sa bude realizovať  po 

dohode s OLH.

-   Prítomní  boli  tiež  informovaní  o pripravovanej  novele  zákona  o pozemkových 

spoločenstvách a združeniach, z ktorej bude vyplývať povinnosť zaregistrovať združenie na 

združenie s právnou subjektivitou.

Diskusia 
Vystúpil odborná lesný hospodár Ing. Jozef Hatváni, ktorý prítomných informoval o svojej 

činnosti, o stave plnenia LHP a zároveň poďakoval za doterajšiu spoluprácu aj za Poľovnícke 

združenie Bojnice.

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

Ing. Vojtech Čičmanec
        

       
V  Kocuranoch  23.3.2013

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

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


