„ Lesné a pozemkové združenie Kocurany“
Stretnutie vlastníkov lesa dňa 21. marca 2015 o 16.00 hod. v kultúrnom dome Kocurany
Zápis zo stretnutia:
- Otvorenie, privítanie prítomných
Počet zúčastnených: 48
-

podielov, čo je 35,31 %.

Informácie o činnosti výboru za rok 2014, hospodárenie v lesoch

V minulom roku sa valné zhromaždenie konalo dňa 22.3.2014. Zúčastnilo sa ho celkom 71
vlastníkov, čo bolo 51,2 % podielov. Bol zhotovený zápis zo stretnutia vlastníkov lesov, 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 2 krát.
Prítomní boli oboznámení o vypracovaní ročných uzávierok Lesného a pozemkového
združenia v Kocuranoch, o Výkaze o ťažbe dreva a vyhodnotení Ročného plánu za rok 2014,
ktoré boli zaslané na Okresný úrad, odbor pozemkový a lesný a Lesnícke národné centrum.
Vyhodnotenie ťažby dreva v roku 2014 - bolo vypísaných 16 povoleniek o ťažbu dreva,
z toho 2 boli zrušené, ťažilo 14 ľudí.
Dub zimný – 7 m3
Hrab – 7 m3
Bôra – 4 m3
Spolu – 18 m3 dreva
Predpis podľa LHP: 280 m3
Vyťažené :
185 m3

Zostatok : 95 m3 dreva

Ťažba v roku 2015 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 2014
Zostatok k 1.1.2014 – 936,01 eur
Príjem v roku 2014 - 1.721,01 eur
Výdaj v roku 2014 -

582,77 eur

Zostatok k 31.12.2014 predstavoval sumu 1.138,24 eura, čo prítomní schválili ako príjem
do pokladne na rok 2015 a tým aj počiatočný stav financií k 1.1.2015.
Dnešný stav pokladne členov združenia je po úhrade poštovného 26,10 € a dane
z nehnuteľnosti 278,72 € je 1.103,42 €.

-

Stav členov „Lesného a pozemkového združenie Kocurany“

Po valnom zhromaždení až k dnešnému dňu k členstvu v združení pristúpilo celkom 78,78 %
z celkovej výmery.
Počas obdobia došlo ku zmenám, či už úmrtím, usporiadaním dedičstva, alebo iným
spôsobom, nie všetci však túto zmenu oznámili.
- Prítomní boli informovaní o záverečnej fáze pozemkových úprav v obci Kocurany, v
súčasnosti prebieha zápis nového stavu na Okresnom úrade, katastrálny odbor v Prievidzi. Je
vyhlásený tzv. STOP STAV, nevykonávajú sa zápisy zmien v obvode pozemkových úprav.
Po zápise nového stavu, dôjde k zásadnej zmene aj vo výmere lesných pozemkov a bude
presná evidencia vlastníka a výmery.
- námet do diskusie - likvidácia suchého dreva z lesa – hlavne z bôry /návrh uskutočniť
brigádu, pripraviť drevo na štiepkovanie/, prerokovanie zmeny ceny dreva, bôra za 4,- €
a dub, buk za 7,- €, návrh losovania povoleniek na ťažbu dreva nakoľko doteraz bola ťažba
podľa poradovníka nahlásených záujemcov o drevo.
- zo svojho pôsobenia v Združení vystúpil aj odborný lesný hospodár Jozef Hatváni
- Diskusia
v diskusií sa prihlásili
– Štefan Kliniec – navrhuje cenu za palivové drevo zachovať, ale každý najskôr vyťaží
3prm bôry a potom 7 prm duba
– Dana Slámová – diskutovala k premnoženiu zveriny a straty plachosti, mnohokrát sa
pasú po záhradách
– Antónia Hepnerová – pýtala sa na prideľovanie pozemkov v rámci pozemkových
úprav, príde na osobnú konzultáciu na obecný úrad
– v diskusii zaznela otázka aký prenájom platí poľovnícke združenie Bojnice – 220,- € +
mäso v naturálnej podobe (ako teraz na guláš, či v lete na Rozlúčku s prázdninami...)
- Záver
Na záver bolo podané prítomným občerstvenie a prebiehali neformálne rozhovory.

Ing. Vojtech Čičmanec

V Kocuranoch 21.3.2015
Zapisovateľ:

Hrdá Ľudmila
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