
       „ Lesné a pozemkové združenie Kocurany“

Stretnutie vlastníkov lesa dňa 21. marca 2012 o     16.00 hod  . v kultúrnom dome Kocurany

Program stretnutia:
- Otvorenie, privítanie prítomných

Počet zúčastnených:   ......95...............                   podielov, čo je ...55,54 %.

- Informácie o činnosti výboru za rok 2011, hospodárenie v lesoch

V minulom  roku  sme  sa  stretli  na  valnom  zhromaždení  dňa  31.3.2011.  Zúčastnilo  sa 

celkom  ......  vlastníkov,  čo  bolo  56  %  podielov.  Bol  zhotovený  zápis,  ktorý  podpísali 

overovatelia.  Na  stretnutí  bol  tiež  zvolený  päťčlenní  výbor  (Čičmanec,  Hrdá,  Kliniec, 

Pernišová,  Škandík).  Tento  sa  zišiel  celkom  5  krát  a to:  15.6.,  6.9.,  25.11.2011,  15.2. 

a 14.3.2012. Riešili sa problémy týkajúce sa lesných pozemkov a to dokončenie vydania lesa 

od Lesy š.p. Prievidza, kde bola Dohoda podpísaná 23.5.2011 a s RDP podielnikov so sídlom 

v Koši  bola Dohoda podpísaná 9.5.2011. Následne bola podpísaná Dohoda na výkon dozoru 

s Odborným lesným hospodárom Ing. Jozefom Hatványim s ročnou odmenou 110,- €. OLH 

spolu s členmi výboru prešiel lesné porasty a vydal súhlas na očistnú ťažbu dreva č. 2011/34 

zo dňa 8.6.2011 v porastoch 501,512, (Kalamita) spolu 55m3 , čo je cca. 110 prm, ďalej súhlas 

č. 2011/47 zo dňa 26.9.2011 v porastoch 496b (Kalamita) spolu 36m3 , čo je cca. 72 prm. Na 

základe  označenia  a vydania  súhlasu  OLH,  bola  daná  možnosť  vlastníkom  lesa  prejaviť 

záujem  o palivové  drevo  a zapísať  sa  na  Obecnom  úrade  do  poradovníka.  Celkom  bolo 

zapísaných 11 záujemcov, ktorým bol v lese ukázaný porast na vyťaženie palivového dreva. 

Za vyťažené drevo: borovica 22 m3  ,  dub 11 m3  a hrab 3 m3  , bolo zaplatené do pokladne 

združenia 495,- €. Takto bol OLH vypísaný aj výkaz ročných výsledkov za kategóriu lesov 

a podpísaný členmi výboru. Prítomní boli tiež oboznámení s finančnou situáciou v pokladni 

združenia,  zostatok  k 21.3.2012  je  suma  154,74  €.  To  je  zostatok  po  uhradení  aj  dane 

z nehnuteľnosti za rok 2012 v sume 277,90 €. Na rok 2012 sú pripravené zmluvy na výkon 

práva poľovníctva pre Poľovné združenie Bojnice, kde bude poplatok príjmom do pokladne 

združenia. 

- Stav registrácie „Lesné a pozemkové spoločenstvo Kocurany“

Na  valnom  zhromaždení  31.3.2011  boli  prítomní  informovaní  o možnostiach 

vytvorenia združenia, spoločenstva vlastníkov lesa, podľa viacerých zákonných možností. Po 

skúsenostiach  ostatných  združení  v okolí,  po  porade  s pracovníkmi  lesných  úradov,  bol 

prítomným  prečítaný  návrh  resp.  vzor  „zmluvy  o  združení  osôb  na  dosiahnutie 

dojednaného účelu podľa § 829 – § 841 O.Z.  Zároveň prítomní odsúhlasili názov združenia 

-  „Združenie  osôb – Lesné a pozemkové združenie  Kocurany“,  adresu sídla  združenia 

Kocurany č. 105, Obecný úrad Kocurany, 972 02. Predložený návrh zmluvy schválili všetci 

http://www.porada.sk/t16766-obchodny-zakonnik.html


prítomní, okrem jednej vlastníčky, ktorá sa zdržala a požiadala o doručenie písomného návrhu 

zmluvy.  Zmluva  bude  zosúladená  podľa  platných  právnych  predpisov  v spolupráci 

s právnikom a následne zverejnená na internetovej stránke obce Kocurany v časti vydanie lesa 

vlastníkom.  Prítomní  vlastníci  lesa  odsúhlasili  výbor,  ktorý  bude  vlastníkov  zastupovať 

v zložení:

Ing. Vojtech Čičmanec – Kocurany č. 162,

Ľubomír Kliniec – Kocurany č. 15,

Marta Pernišová – Kocurany č. 35,

Miroslav Škandík – Kocurany č. 9,

Ľudmila Hrdá – Opatovce nad Nitrou č. 399,

ktorí si spomedzi seba zvolia predsedu, podpredsedu a tajomníka.

Po  rôznych  korekciách  bolo  dohodnuté  konečné  znenie  zmluvy  o založení  pozemkového 

spoločenstva  s právnou  subjektivitou,  ktorú  uzatvárajú  vlastníci  podielov  spoločnej 

nehnuteľnosti  uvedený v prílohe č.1 (Zoznam vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti,  

ktorí uzatvárajú zmluvu o založení pozemkového spoločenstva s     právnou subjektivitou   „Lesné 

a pozemkové  spoločenstvo   Kocurany  pozemkové   spoločenstvo“) tejto  zmluvy,  ktorí  sa 

dohodli  na  založení  pozemkového  spoločenstva  s právnou  subjektivitou   „Lesné 

a pozemkové  spoločenstvo  Kocurany,   pozemkové  spoločenstvo  „  Táto  verzia  bola 

podpísaná vlastníkmi, ktorí vlastnia 91,8739 ha, čo z celku 127,0856  ha predstavuje 72,3 %. 

Pri registrovaní zmluvy na Obvodnom pozemkovom úrade v Prievidzi sa vyskytli  nové 

skutočnosti a to, že s pojmom spoločná nehnuteľnosť sa spája aj povinnosť, pri vystúpení zo 

spoločenstva  mať  súhlas  ostatných  členov  združenia.  O tejto  skutočnosti  členovia  neboli 

informovaní,  preto bola registrácia zastavená.  Po zvážení týchto skutočností sme sa vrátili 

k pôdnemu zámeru vytvorenia združenia podľa § 829 – § 841 O.Z. Názov združenia „Lesné 

a pozemkové  združenie  Kocurany“.   Zatiaľ  bez  právnej  subjektivity,  bez  povinnosti  sa 

registrovať. Bude fungovať na princípe, že vlastníci spoločnej nehnuteľnosti splnomocnia na 

zastupovanie výbor (päť ľudí), ktorí budú navonok združenie zastupovať (viď návrh zmluvy..) 

Prítomní sa mali možnosť vyjadriť k založeniu združenia podľa § 829 OZ a hlasovali všetci 

prítomní za, okrem jedného (p. Ernest Škandík), ktorý bol proti.

- Splnomocnenie členov výboru k činnosti na ďalšie obdobie

Doteraz výbor pracoval v zložení Čičmanec V., Hrdá Ľ., Kliniec Ľ., Pernišová M. a Škandík 
M a výbor bol potvrdený aj na ďalšie obdobie, t.j. 5 rokov, ale na najbližšom VZ sa zloženie 
môže zmeniť.

http://www.porada.sk/t16766-obchodny-zakonnik.html


- Diskusia 

1. Bol podaný návrh, aby ďalšie stretnutie členov združenia sa konalo v deň pracovného 
voľna, kedy by mohla byť väčšia účasť a bolo by spojené aj s občerstvením

2. Ing. Čičmanec oboznámil členov združenia s Návrhom ťažby dreva- viď príloha, kde 
bol navrhnutý dodatok, aby pri čistení  lesa v extrémnych podmienkach  bolo palivové 
drevo zdarma.
Návrh bol prijatý a odsúhlasený všetkými členmi združenia jednohlasne

3. Členovia združenia boli oboznámení o vypracovaní Bezpečnostných predpisov, ktoré 
sú  nevyhnutné pri ťažbe dreva

4. Členovia združenia  navrhovali,  aby postupne  pri  kontrole  lesa boli  vyznačené  aj 
veľké stromy, ktoré bránia rastu mladším porastom a bol zabezpečený ich výrub

- Záver
Ing. Vojtech Čičmanec poďakoval všetkým za účasť a stretnutie ukončil.

Ing. Vojtech Čičmanec
        za výbor 

       
V  Kocuranoch  21.3.2012

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

Overovateľ:        Kliniec Štefan                                        ........................................

                           
                           Hrdá  Albína                                           ........................................ 



Príloha

Vstup do lesa za účelom ťažby dreva

1) Záujemca o palivové drevo sa prihlási na obecnom úrade do poradovníka.

2) Podľa poradovníka člen výboru určí záujemcovi miesto ťažby palivového dreva.

3) Ako povolenie na ťažbu slúži vypísaný list „Povolenie na ťažbu“ s vyznačením miesta 

ťažby, porastu a termínu vyťaženia.

4) Vyťažené  drevo sa sústredí  a pripraví  na prebratie  členom výboru.  Až po prebratí 

a podpise na príslušnom tlačive, môže byť drevo odvezené z hory.

5) Platbu  za  vyťažené  drevo  podľa  odsúhlasenia  člena  výboru  treba  uhradiť  do  3 

pracovných dní na obecnom úrade.

6) Cena palivového dreva za 1 priestorový meter je 5,- €.

7) Cena palivového dreva pri čistení  lesa v extrémnych podmienkach  - zdarma.


