„ Lesné a pozemkové združenie Kocurany“
Stretnutie vlastníkov lesa dňa 25. marca 2017 o 15.00 hod. v kultúrnom dome Kocurany
Zápis zo stretnutia:
1) Otvorenie, privítanie prítomných
Počet zúčastnených 67 osôb vrátane splnomocnení – 64.371podielov, čo je 52,5 % .
Program:

1) Otvorenie, privítanie prítomných
2) Informácie o činnosti výboru a združenia za rok 2016,
hospodárenie v lesoch, stav v pokladni
3) Voľba výboru LaPZ v Kocuranoch na ďalších 5 rokov
4) Stav vlastníkov lesných pozemkov v Združení
5) Stav plnenia Lesného hospodárskeho plánu
6) Diskusia, Občerstvenie
7) Záver

2) Informácie o činnosti výboru za rok 2016, hospodárenie v lesoch, stav v pokladni
V minulom roku sa valné zhromaždenie konalo dňa 2.4.2016. Zúčastnilo sa ho celkom 57
vlastníkov, čo bolo 42,75 % podielov. 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 2016,
ktoré boli zaslané na Okresný úrad, odbor pozemkový a lesný a Lesnícke národné centrum.
Ťažba – bolo vypísaných 18 povoleniek o ťažbu dreva, z toho 15 ľudí ťažilo, ktorí za drevo
zaplatili do pokladne. Všetko vyznačené drevo bolo vyťažené.
Dub zimný
8,00 m3
Hrab
2,00 m3
Bôra
5,00 m3
Spolu
15,00 m3 dreva – vyťažené za rok 2016, - odevidované z LHP 15 m3
Zostatok
30 m3 dreva – na rok 2017
Ťažba v roku 2017 bude pokračovať na vyznačených parcelách lesným hospodárom.

Hospodárenie v roku 2016 a vypracovanie uzávierky k 31.12.2016
Zostatok k 1.1.2016 – 1.562,67 eur
Príjem v roku 2016 - 2.632,47 eur
Výdaj v roku 2016 -

933,38 eur

Zostatok k 31.12.2016 – 1.698,59 eura - viď príloha pokladne.

Zostatok k 31.12.2016 predstavoval sumu 1.698,59 eura, čo prítomní schválili ako príjem
do pokladne na rok 2017 a tým aj počiatočný stav financií k 1.1.2017.
Prítomní týmto schválili účtovnú závierku za rok 2016 bez výhrad.
Stav pokladne členov združenia k 25.3.2017 je 1.927,59 €.

3) Voľba výboru LaPZ v Kocuranoch na ďalších 5 rokov
Na valnom zhromaždení dňa 21.3.2012 bol zvolený výbor v zložení:
Ing. Vojtech Čičmanec, Ľudmila Hrdá, Ľubomír Kliniec, Marta Pernišová, Miroslav Škandík
Podľa platnej zmluvy uzatvorenej podľa § 829 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho
zákonníka v znení neskorších predpisov o združení s názvom:„Lesné a pozemkové združenie
Kocurany„, čl. V ods.3 volebné obdobie orgánov združenia je päť rokov.
Ing. Vojtech Čičmanec poďakoval doterajšiemu výboru za prácu v prospech združenia,
informoval prítomných, že pani Marta Pernišová z osobných dôvodov nebude ďalej členkou
výboru. Navrhol valnému zhromaždeniu zvoliť za člena výboru Miloša Perniša ml.
Podľa čl. VI. ods. 2 Valné zhromaždenie volí a odvoláva členov orgánov združenia, a preto na
základe rozhodnutia výboru zo dňa 23.2.2017 bola do programu dnešného rokovania valného
zhromaždenia zaradená Voľba výboru na obdobie 5 rokov t.j. do roku 2022.
Pán Ondrej Hianik navrhol, aby do výboru boli zvolení pani Angela Škandíková, Vladimír
Píš, Miloš Perniš, Ján Škandík, Ľubomír Kliniec a Ondrej Hianik. Nakoľko pani Angela
Škandíková nie je vlastníčkou lesa, návrh bol pozmenený na Jozefa Škandíka. Ďalej bol pán
Ondrej Hianik upozornený, že podľa stanov môže navrhnúť len päť členov do výboru. Po
diskusií k členom výboru prebehla voľba, tak že sa hlasovalo o každom členovi výboru
samostatne. Novozvolený výbor je: Ing. Vojtech Čičmanec, Ľudmila Hrdá, Miloš Perniš,
Miroslav Škandík a Jozef Škandík.
4) Stav vlastníkov lesných pozemkov v Združení
Po valnom zhromaždení až k dnešnému dňu k členstvu v združení pristúpilo celkom 82,85 %
vlastníkov lesných pozemkov z celkovej výmery.
Počas obdobia došlo ku zmenám, či už úmrtím, usporiadaním dedičstva, alebo iným, a preto
stav je nasledovný.
- 209 známych členov združenia
95,408 ha
- právnické osoby
0,455 ha
- Obec Kocurany
13,958 ha
- 44 neznámych vlastníkov- SPF
8,1128 ha
- Spolu lesné pozemky
117,94 ha
5) Stav plnenia Lesného hospodárskeho plánu
Podľa platného LHP zostáva ešte vyťažiť 30 m3 dreva.
- vyznačenie ťažby dreva bude v apríli 2017 – ťažba bude prebiehať v období 04-09/2017 a na
ťažbu dreva sa záujemcovia môžu prihlásiť najneskôr do 30.6.2017 na obecnom úrade
6) Diskusia
V diskusii vystúpil Jozef Hatváni, odborný lesný hospodár, ktorí tiež zhodnotil činnosť. Pani
Dana Kodajová upozornila na premnoženú vysokú zver, spýtala sa na možnosť zakúpenia
diviny – odpovedal p. Hatváni, že je potrebné sa prihlásiť cez poľovníkov a ich združenie.
Ľubomír Kliniec poďakoval za spoluprácu.
7) Záver
Na záver bolo podané prítomným občerstvenie, jelení guláš a prebiehali neformálne
rozhovory.
Ing. Vojtech Čičmanec
V Kocuranoch 25.3.2017
Zapisovateľ:

Hrdá Ľudmila

