
 Zápisnica zo zasadnutia výboru  

Lesného a pozemkového združenia Kocurany dňa 24.3. 2021 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program:  

1. Otvorenie  

2. Aktuálne informácie – príprava stretnutia vlastníkov lesa 

3. Príprava ťažby dreva na rok 2021  

4. Záver  

 

1. Otvorenie – Ing. Vojtech Čičmanec 

2. Aktuálne informácie 

Aktuálne informácie podal OLH - p. Jozef Hatváni, Vojtech Čičmanec informoval, že vzhľadom k situácií 

okolo Covid-19 nevieme plánovať valné zhromaždenie. Výbor sa dohodol, že v tomto roku sa uskutoční, ak to 

dovolia podmienky.  Informácie o združení budú publikované v Kocuranskom hlásniku č.1/2021 a tiež na 

stránke obce. 

O ťažba palivového dreva za rok 2020, prejavilo záujem celkom 23 ľudí, skutočnosti ťažilo 19  ľudí, ktorí za 

drevo zaplatili do pokladne Združenia. Nie všetko vyznačené drevo bolo vyťažené. Ťažba prebiehala v lesnom 

celku 582, 494. Vyťažilo sa celkom: 

 Jelša – 14,00 m3  Dub – 39 m3 

 Hrab – 20,00 m3                       Bôra – 13 m3 

            Spolu – 86,00 m3   

Zostatok:  4310 m3. 

Hospodárenie v roku 2019 a vypracovanie uzávierky k 31.12.2019 
Zostatok k 1.1.2020 – 2.962,78 eur   Príjem v roku 2020 -  4.095,78 eur 

Výdaj v roku 2020  -     860,48 eur                           Zostatok k 31.12.2020 – 3.235,30 eura  - ako príjem 

do pokladne na rok 2021 . 

Vyznačenie ťažby dreva marec 2021 – ťažba bude prebiehať v období 04-09/2021 a na ťažbu   

dreva sa záujemcovia môžu prihlásiť najneskôr do 30.4.2021.     

3. Príprava ťažby dreva na rok 2021  

V zmysle spracovaného LHP na obdobie rokov 2019 – 2028 sa bude pokračovať v prebierke drevín v lese, 

hlavne sa bude ťažiť palivové drevo, t.j. suché stromy, vývraty a kalamitné drevo. Výbor uskutoční začiatkom 

apríla obhliadku lesných porastov a vyznačí drevo na ťažbu. Následne lesný hospodár pripraví tlačivo pre 

ťažbu. Ťažiť sa bude v úsekoch – dielce 494, 495. Následne sa uskutoční stretnutie žiadateľov, vylosujú sa 

parcely pre ťažbu dreva a dohodne spôsob odovzdania a prevzatia ťažby dreva. Vlastníci a ťažitelia budú 

oboznámení s povinnosťami pri ťažbe. 

 

4. Záver 

v Kocuranoch 24.3.2021   

 

Zapísal: 

 

        Ing. Vojtech Čičmanec 


