„ Lesné a pozemkové združenie Kocurany“
Stretnutie vlastníkov lesa dňa 24. marca 2018 o 15.00 hod. v kultúrnom dome Kocurany
Zápis zo stretnutia:
1) Otvorenie, privítanie prítomných
Počet zúčastnených 60 osôb vrátane splnomocnení – 53 504 podielov, čo je 40,65 % .
Program:

1) Otvorenie, privítanie prítomných
2) Informácie o činnosti výboru a združenia za rok 2017,
hospodárenie v lesoch, stav v pokladni
3) Voľba člena výboru LaPZ v Kocuranoch
4) Stav vlastníkov lesných pozemkov v Združení
5) Diskusia, Občerstvenie
6) Záver

2) Informácie o činnosti výboru za rok 2017, hospodárenie v lesoch, stav v pokladni
V minulom roku sa valné zhromaždenie konalo dňa 25.3.2017. Zúčastnilo sa ho 67 osôb
vrátane splnomocnení – 64.371podielov, čo bolo 52,5 %. Novozvolený výbor v zložení
Ing.Vojtech Čičmanec, Ľudmila Hrdá, Ing. Miloš Perniš, Miroslav Škandík a Jozef Škandík
okrem posledne menovaného 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 2017,
ktoré boli zaslané na Okresný úrad, odbor pozemkový a lesný a Lesnícke národné centrum.
O ťažba palivového dreva prejavilo záujem celkom 21 ľudí, skutočnosti ťažilo 16 ľudí,
ktorí za drevo zaplatili do pokladne Združenia. Všetko vyznačené drevo bolo vyťažené. Ťažba
prebiehala v lesnom celku 491, ktorý zatiaľ nebol zaradený do LHP, po dohode s OLH sme
vyťaženú drevnú hmotu nezapočítali do ťažby podľa LHP. Preto je zostatok na ťažbu podľa
platného LHP pre rok 2018 spolu 30 m3 dreva.
Ťažba v roku 2018 bude pokračovať na vyznačených parcelách lesným hospodárom. Žiadame
záujemcov o palivové drevo aby svoj záujem nahlásili členom výboru do 30.6.2018. Ťažba sa
bude realizovať do 30.9.2018. Žiadame o dodržanie termínov.
Hospodárenie v roku 2017 a vypracovanie uzávierky k 31.12.2017
Zostatok k 1.1.2017 – 1.698,59 eur
Príjem v roku 2017 - 2.703,59 eur
Výdaj v roku 2017 -

507,95 eur

Zostatok k 31.12.2017 – 2.195,64 eura - viď príloha pokladne.
Zostatok k 31.12.2017 predstavoval sumu 2.195,64 eura, čo prítomní schválili ako príjem
do pokladne na rok 2018 a tým aj počiatočný stav financií k 1.1.2018.
Prítomní týmto schválili účtovnú závierku za rok 2017 bez výhrad.

3) Voľba člena výboru LaPZ v Kocuranoch
Na valnom zhromaždení dňa 24.3.2017 bol zvolený do výboru pán Jozef Škandík. Zo
zdravotných dôvodov sa nezúčastňoval stretnutí výboru ani jeho činnosti.
Podľa čl. VI. ods. 2 Valné zhromaždenie volí a odvoláva členov orgánov združenia, a preto na
základe rozhodnutia výboru zo dňa 7.3.2018 bola do programu dnešného rokovania valného
zhromaždenia zaradená Voľba člena výboru. Výbor navrhuje za nového člena Štefana Klinca,
Kocurany č.145. Voči návrhu neboli podané žiadne pripomienky a hlasovaním bol Štefan
Kliniec zvolený za člena výboru združenia.
4) Stav vlastníkov lesných pozemkov v Združení
Po valnom zhromaždení až k dnešnému dňu k členstvu v združení pristúpilo celkom 82,95 %
vlastníkov lesných pozemkov z celkovej výmery vrátane aj neznámych. Bez neznámych
vlastníkov je zastúpenie 89,05 %.
Zastúpenie je nasledovné:
- 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
Upozorňujme dedičov, aby nadobudnutie dedičstva nahlásili výboru, k dnešnému dňu vieme
o 12 zomrelých bez dedičstva.
5) Diskusia
V diskusii vystúpil Jozef Hatváni, odborný lesný hospodár, ktorí zhodnotil činnosť a podal
informácie ohľadom prípravy nového lesného hospodárskeho plánu a zmenách v legislatíve.
Ondrej Hianik sa pýtal na väčší odstrel jeleňov a dančej zveri, ktorá je nadmerne premnožená.
Z pléna vzišiel návrh, aby združenie požiadalo Okresný úrad o navýšenie počtu zveri na
odstrel.
6) Záver
Na záver bolo podané prítomným občerstvenie, jelení guláš a prebiehali neformálne
rozhovory.

Ing. Vojtech Čičmanec
V Kocuranoch 24.3.2018
Zapisovateľ:

Hrdá Ľudmila

