
       „ Lesné a pozemkové združenie Kocurany“

Stretnutie vlastníkov lesa dňa 23. marca 2019 o     16.00 hod. v kultúrnom dome Kocurany

Zápis zo stretnutia:
1) Otvorenie, privítanie prítomných

Počet zúčastnených 54 osôb vrátane splnomocnení – 48 760 podielov, čo je 39,8 % . 

Program:  1) Otvorenie, privítanie prítomných
 2) Informácie o činnosti výboru a združenia za rok 2018, 

                             hospodárenie v lesoch, stav v pokladni
 3) Informácia o novom LHP na roky 2019-2028
 4) Diskusia, Občerstvenie
 5) Záver

2) Informácie o činnosti výboru za rok 2018, hospodárenie v lesoch, stav v pokladni

V minulom roku sa valné zhromaždenie  konalo  dňa 24.3.2018.  Zúčastnilo  sa  ho 60 osôb
vrátane  splnomocnení  –  53.504  podielov,  čo  bolo  40,65 %.  Výbor  pracoval  v zložení
Ing.Vojtech Čičmanec, Ľudmila Hrdá, Ing. Miloš Perniš, Miroslav Škandík a Štefan Kliniec.
Medzi konaním valných zhromaždení sa výbor zišiel 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 2018,
ktoré boli zaslané na Okresný úrad, odbor pozemkový a lesný a Lesnícke národné centrum.
O ťažbu palivového dreva prejavilo záujem celkom 24 ľudí, skutočnosti ťažilo 17 ľudí, ktorí
za  drevo zaplatili  do  pokladne  Združenia.  Ťažba  prebiehala  v  lesnom celku 492a a  494.
Vyťažilo sa celkom 27 m3 dreva. Zostatok na ťažbu podľa platného LHP je teda 3 m3 dreva. 

Dub – 4 m3

Bôra – 5 m3

Hrab – 18 m3  
Je spracovaný nový LHP na obdobie rokov 2019 – 2028. Pribudol nový lesný celok 582,

kde je najviac jelšového porastu, výbor navrhuje predávať ho za cenu 2,50 €/prm.
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.
Pre ťažbu máme pravidlá, podľa ktorých sa postupuje pri samotnej ťažbe – oboznámenie.
V minulom roku sa stalo,  že  v dvoch prípadoch pravidlá  neboli  dodržané  a  prebierke  sa
uskutočnila až doma. Chceme sa riadiť týmito pravidlami, alebo pri porušení bude sankcia
napr. 10,- €.

Hospodárenie v roku 2018 a vypracovanie uzávierky k 31.12.2018
Zostatok k 1.1.2018 – 2.195,64 eur Príjem v roku 2018 -  3.095,64 eur
Výdaj v roku 2018  -     463,22 eur                         Zostatok k 31.12.2018 – 2.632,42 eura  
ako príjem do pokladne na rok 2019.

Zostatok k 31.12.2018 predstavoval sumu 2.632,42 eura, čo prítomní schválili ako príjem
do pokladne na rok 2019 a tým aj počiatočný stav financií k 1.1.2018.
Prítomní týmto schválili účtovnú závierku za rok 2018 bez výhrad.



3) Informácia o novom LHP na roky 2019-2028 

Po novom máme spolu 117,99 ha lesnej pôdy,  z toho je 111,40 ha hospodárskych
lesov a 6,59 ha ochranných lesov.
Celkom je naplánovaná ťažba 4.515 m3 drevnej hmoty na obdobie 2019-2028, pričom 4.515
m3 drevnej hmoty má byť ako obnovná ťažba.

4) 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. 
Ľubomír  Kliniec  – navrhoval  začať  s  ťažbou dreva  už  v  januári  alebo  februári  –  nebolo
podporené,  predniesol  svoju  osobnú  požiadavku,  aby  výbor  Lesného  a  pozemkového
združenia  Kocurany  rokoval  s  poľovníckym  združením  Bojnice,  nakoľko  ho  poľovnícke
združenie nechce vziať ako vlastníka lesov za čakateľa do Poľovníckeho združenia Bojnice,
zobrali iba jeho syna Miloša.
Anton Kliniec – navrhoval čistenie lesa, hlavne okraja lesa od kríkov a tŕnia, tiež aj TTP pred
lesom, čo však nie sú pozemky zahrnuté do Združenia
Dana Kodajová – pýtala sa na výskyt medveďa v lokalite Kocurany

5) Záver
Na  záver  bolo  podané  prítomným  občerstvenie,  jelení  guláš  a prebiehali  neformálne
rozhovory.

Ing. Vojtech Čičmanec
     
V  Kocuranoch  23.3.2019

Zapisovateľ:       Hrdá Ľudmila                                                 


