
 Zápisnica zo zasadnutia výboru  

Lesného a pozemkového združenia Kocurany dňa 3.2. 2022 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny – prítomní 4 členovia, 1 ospravedlnený 

 

Program:         1.    Otvorenie  

2. Príprava valného zhromaždenia  

3. Voľby výboru 

4. Rôzne- stav pokladne  

5. Záver 
 

 
1. Otvorenie – Ing. Vojtech Čičmanec 

 

2.  Príprava valného zhromaždenia 

Výbor zvolený vlastníkmi lesných pozemkov v obci Kocurany, rozhodol zvolať stretnutie vlastníkov na 

deň 19. marca 2022 o 15.00 hod. do kultúrneho domu Kocurany.  

 

Program stretnutia:  - Otvorenie, privítanie prítomných 

    - Informácie o činnosti výboru a združenia za rok 2020 a 2021,  

                                       hospodárenie v lesoch, stav v pokladni 

    - Voľba výboru LaPZ v Kocuranoch  na ďalších 5 rokov 

    - Stav vlastníkov lesných pozemkov v Združení 

    - Diskusia, Občerstvenie 

    - Záver 

Ako občerstvenie bude podávaný guláš z diviny, mäso dodá Poľovnícke združenie Bojnice, nápoje budú 

minerálka 0,3 l a rozlievané víno. Výbor sa stretne o 14.00 hod. 

Naposledy sa VZ konalo 23.3.2019. 

Výbor rokoval: 6.3.2019, 11.12.2019, 26.2.2020, 19.5.2020, 24.3.2021, 14.7.2021, 8.12.2021 a 2.3.2022. 

Stav pokladne: stav pokladne:     Zostatok z roka 2020 – 3235,30 €   

Príjmy:       4358,30  € 

Výdavky:     707,44  € 

Zostatok k 31.12.2021 – 3.650,86 eura  - viď príloha pokladne. 

 

3. Voľby výboru 

Súčasný výbor:    Ing. Vojtech Čičmanec 

             Ľudmila Hrdá 

             Štefan Kliniec 

             Ing. Miloš Perniš 

             Miroslav Škandík 

 

Volebný poriadok: 

 

Z M L U V A  uzatvorená podľa § 829 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

neskorších predpisov o združení s názvom :„Lesné a pozemkové združenie Kocurany„ 

Podľa čl. V. Orgány združenia ods.3 - Volebné obdobie orgánov združenia je päť rokov.  

Ostatné voľby sa uskutočnili 25.3.2017. 

Podľa čl. VI. Ods. 4 - Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých podielov členov 

združenia, ak z niektorého ustanovenia tejto zmluvy nevyplýva, že je potrebná na prijatie rozhodnutia 

dvojtretinová väčšina všetkých podielov členov združenia.  

Podľa čl. VII. Výbor splnomocnených členov združenia   
Výbor je výkonným orgánom združenia a má päť členov.  Riadi činnosť združenia a rozhoduje 

o všetkých záležitostiach .o ktorých nerozhoduje valné zhromaždenie.  



Hlasovanie o členoch výboru: 

O členoch výboru sa hlasuje jednotlivo. Hlasuje sa o jednotlivých návrhoch na člena výboru podľa 

poradia doručenia návrhu, až pokiaľ sa nenaplní stanovený počet členov výboru. 

 

4. R ô z n e – stav pokladne 

- po vyznačení ťažby, budú následne vyznačené jednotlivé dielce lesných porastov podľa LHP 

5. Záver 

 

 

v Kocuranoch 2.3.2022 

 

 

        Ing. Vojtech Čičmanec. 


