„ Lesné a pozemkové združenie Kocurany“
Stretnutie vlastníkov lesa dňa 19. marca 2022 o 15.00 hod. v kultúrnom dome Kocurany
Zápis zo stretnutia:
1) Otvorenie, privítanie prítomných
Počet zúčastnených 60 osôb vrátane splnomocnení – 54 747 podielov, čo je 44,65 % .
Program:

1) Otvorenie, privítanie prítomných
2) Informácie o činnosti výboru a združenia za rok 2020 a 2021,
hospodárenie v lesoch, stav v pokladni
3) Voľba výboru LaPZ v Kocuranoch na ďalších 5 rokov
4) Stav vlastníkov lesných pozemkov v Združení
5) Diskusia, Občerstvenie
6) Záver

2) Informácie o činnosti výboru a združenia za rok 2019, 2020 a 2021, hospodárenie
v lesoch, stav v pokladni
Naposledy sa valné zhromaždenie konalo dňa 23.3.2019. Odvtedy sa konanie valného
zhromaždenia neuskutočnilo, aj keď v roku 2020 bolo zvolané, ale jeho konanie sa
z protipandemických opatrení zrušilo a v roku 2021 ani nebolo zvolané. 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 8 krát a to
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. Na
jednotlivých rokovaniach výbor prerokoval témy hlavne ohľadom ťažby dreva, hospodárenia,
spracovania hlásení a prípravy na ďalšie obdobie. Všetky zápisnice sú zverejnené na stránke
obce Kocurany, Lesné a pozemkové združenie Kocurany.
Prítomní boli oboznámení o vypracovaní ročných uzávierok Lesného a pozemkového
združenia v Kocuranoch, o Výkaze o ťažbe dreva a vyhodnotení Ročného plánu za roky 2019,
2020 a 2021, ktoré boli zaslané na Okresný úrad, odbor pozemkový a lesný a Lesnícke
národné centrum. Je spracovaný nový LHP na obdobie rokov 2019 – 2028, podľa ktorého sa
vykonáva aj ťažba dreva.
O ťažbu palivového dreva prejavilo záujem:
V roku 2019 prejavilo záujem celkom 26 ľudí, skutočnosti ťažilo 19 ľudí, ktorí za drevo
zaplatili do pokladne Združenia. Všetko vyznačené drevo bolo vyťažené. Ťažba prebiehala v
lesnom celku 582. Vyťažilo sa celkom:
Jelša – 28,35 m3
Hrab – 40,77 m3
Spolu – 69,12 m3
V roku 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 lesnomcelku 582, 494. Vyťažilo sa celkom:
Jelša – 14,00 m3
Hrab – 20,00 m3
Zostatok: 4310 m3.

Dub – 39 m3
Bôra – 13 m3Spolu – 86,00 m3

V roku 2021 - dreva prejavilo záujem celkom 25 ľudí, skutočnosti ťažilo 21 ľudí, ktorí za
drevo zaplatili do pokladne Združenia. Všetko vyznačené drevo bolo vyťažené. Ťažba
prebiehala v lesnom celku 582 – doťažovala sa jelša a dielec 494 a 495. Vyťažilo sa celkom:
LC 582 - Jelša – 14 prm 7,56 m3
Hrab – 9 prm 4,86 m3
LC 495 - Dub – 31,5 prm 17,01 m3
Bôra - 22,5 prm 14,40 m3
Hrab – 8 prm 4,32 m3
LC 494 - Dub – 47 prm 25,38 m3
Bôra - 29 prm 18,56 m3
Hrab –
5 prm 2,70 m3
Spolu: Jelša – 14 prm
8 m3
Hrab – 22 prm 12 m3
Dub – 78,5 prm 42 m3
Bôra - 51,5 prm 33 m3
Spolu –
95 m3
Podľa LHP:
Celkový objem dreva: hospodárske-4365 m3 Ochranné- 100 m3 Spolu: 4465 m3
Vyťažené v roku 2021: 95 m3
Vyťažené spolu:
H-250 m3
Spolu: 250 m3
Zostatok: 4 2 1 5 m3.
Ťažba v roku 2022 bude pokračovať na vyznačených parcelách lesným hospodárom. Žiadame
záujemcov o palivové drevo aby svoj záujem nahlásili na obecnom úrade do 30.4.2022. Ťažba
sa bude realizovať do 30.9.2022. Žiadame o dodržanie termínov.
Pre ťažbu máme pravidlá, podľa ktorých sa postupuje pri samotnej ťažbe – oboznámenie.
Hospodárenie v roku 2019 a vypracovanie uzávierky k 31.12.2019
Zostatok k 1.1.2019 – 2.632,42 eur
Príjem v roku 2019 - 3.492,42 eur
Výdaj v roku 2019 - 529,64 eur
Zostatok k 31.12.2019 – 2.962,78 eura zapísané ako príjem do pokladne na rok 2020.
Hospodárenie v roku 2020 a vypracovanie uzávierky k 31.12.2020
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 € zapísané ako príjemdo pokladne na rok 2021 .
Hospodárenie v roku 2021 a vypracovanie uzávierky k 31.12.2021
Zostatok k 1.1.2021 – 3.235,30 eur
Príjem v roku 2021 - 4.358,30 eur
Výdaj v roku 2021 - 707,44 eur
Zostatok k 31.12.2021 – 3.650,86 eura
zapísané ako príjem do pokladne na rok 2022.
Zostatok k 31.12.2021 predstavoval sumu 3.650,86 eura, čo prítomní schválili ako príjem
do pokladne na rok 2022 a tým aj počiatočný stav financií k 1.1.2022.
Prítomní týmto schválili účtovnú závierku za roky 2019,2020 a 2021 bez výhrad.
Hlasovanie:

za
Proti
Zdržal sa

60
0
0

3) Voľba výboru LaPZ v Kocuranoch na ďalších 5 rokov
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.
Na valnom zhromaždení dňa 25.3.2017 bol zvolený výbor v zložení:
Ing. Vojtech Čičmanec, Ľudmila Hrdá, Štefan Kliniec, Ing.Miloš Perniš, Miroslav Škandík.
Na základe rozhodnutia výboru zo dňa 3.2.2022 bola do programu dnešného rokovania
valného zhromaždenia zaradená Voľba výboru na obdobie 5 rokov t.j. do roku 2027. Výbor
navrhuje, aby výbor pracoval v zložení (podľa abecedy):
Ing. Vojtech Čičmanec, .................
Ľudmila Hrdá, ...............................
Štefan Kliniec, ..............................
Ing. Miloš Perniš, .........................
Miroslav Škandík, ........................
Hlasovanie:

za
Proti
Zdržal sa

60
0
0

4) Stav vlastníkov lesných pozemkov v Združení
Po valnom zhromaždení až k dnešnému dňu k členstvu v združení pristúpilo celkom 89 %
vlastníkov lesných pozemkov z celkovej výmery.
Počas obdobia došlo ku zmenám, či už úmrtím, usporiadaním dedičstva, alebo iným, a preto
stav je nasledovný.
- 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

5) Diskusia
-

Miloš Perniš požiadal o drevo na výrobu nových posedov, 5ks tenký dub – schválené
Vojtech Čičmanec – informoval o potrebe vyčistenia cesty k MITANI od náletových
drevín, stromy a kríky zasahujú do cesty, problém hlavne smetné autá – schválené
Ľubomír Kliniec – stromy sú napádané škodcami, navrhol zakúpiť lapače
navrhol označiť príjazdové cesty
Ondrej Hianik – požiadal, aby sa dôslednejšie vyznačovalo drevo na ťažbu
Jozef Hatváni – odborný lesný hospodár, informoval o legislatívnych požiadavkách
a zmenách,

6) Záver
Na záver bolo podané prítomným občerstvenie, jelení guláš a prebiehali neformálne
rozhovory.
V Kocuranoch 19.3.2022
Ing. Vojtech Čičmanec

Zapisovateľ:

Hrdá Ľudmila

