
 Zápisnica zo zasadnutia výboru  

Lesného a pozemkového združenia Kocurany dňa 1.2. 2023 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny – ospr. Hatvanyi, Perniš 

 

Program:         1.    Otvorenie  

2. Informácia – Systém náležitej starostlivosti 

3. Ťažba za rok  2022, hlásenie OLH 

4. Hospodárenie združenia 

5. Príprava valného zhromaždenia  

6. Rôzne 

7. Záver 
 

 
1. Otvorenie – Ing. Vojtech Čičmanec 

 
2.  Informácia – Systém náležitej starostlivosti 

Neboli zistené žiadne skutočnosti. 
 

3.Ťažba za rok 2022, hlásenie OLH 

O ťažba palivového dreva prejavilo záujem celkom 32 ľudí, skutočnosti ťažilo 26  ľudí, ktorí za drevo 

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

celku 582 – doťažovala sa jelša, a dielec 49301, 49501, 49401, 483, 503. Vyťažilo sa celkom 130 m3: 

LC 483     Hrab –  17 m3      LC 493 – Bôra –  4 m3 

                DZ –    7 m3 

                   Hrab – 2 m3   

 

LC 494 - Dub –  2 m3     LC 495 - Dub –     1 m3 

               Bôra -  10 m3          Bôra -     10 m3 

                         Hrab –      3 m3   

        

LC 503 - Dub –     54 m3    LC 582 - Jelša –   17 m3 

               Bôra -     1 m3 

               Osika –   2 m3   

 

Spolu:     Jelša –    17 m3 

     Hrab –    22 m3   

                 Dub –     64 m3 

                 Bôra -     25 m3             

    Osika -      2 m3             

     Spolu –             130  m3   

 

Dodržiava sa platný LHP na obdobie rokov 2019 – 2028.  

Ročnú evidenciu výkonov spracoval OLH Jozef Hatványi.  

 

Ťažba v roku 2022 bude pokračovať na vyznačených parcelách lesným hospodárom. Záujemci o 

palivové drevo sa budú môcť prihlásiť na obecnom úrade do 30.4.2023. Ťažba sa bude realizovať 

do 30.9.2023. Pre ťažbu máme pravidlá, podľa ktorých sa postupuje pri samotnej ťažbe – 

oboznámenie. Na VZ bude prednesený návrh na zvýšenie ceny za 1 prm dreva na 8,- €. 

 

 

 



4. Hospodárenie združenia 

Stav pokladne: stav pokladne:     Zostatok z roka 2021 – 3650,86 €   

Príjmy:       5148,86  € 

Výdavky:   1746,94  € 

Zostatok k 31.12.2022 – 3.401,92 eura  - viď príloha pokladne. 

 

Zostatok k 31.12.2022 predstavoval sumu 3.401,92 eura ako počiatočný stav financií 

k 1.1.2023. 

 

5. Príprava valného zhromaždenia 

Návrh na zvolanie stretnutia vlastníkov lesných pozemkov v obci Kocurany:  

dňa 11. marca 2023 o 15.00 hod. do kultúrneho domu Kocurany.  

 

Program stretnutia:  - Otvorenie, privítanie prítomných 

    - Informácie o činnosti výboru a združenia za rok 2022  

                                       hospodárenie v lesoch, stav v pokladni 

    - 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 19.3.2022. 

 

6. R ô z n e  
- po vyznačení ťažby, budú následne vyznačené jednotlivé dielce lesných porastov podľa LHP 

- ťažba v urbáre Opatovce n.N.- prísľub od R.Takáča, že škody napravia, zákaz prepravy dreva pri  

   rozmáčanej pôde, upraviť depo zhrnutím zeminy 

- Brigády od poľovníkov, očistiť cesty od stromov 

 

 

 

7. Záver 

 

 

v Kocuranoch 1.2.2023 

 

 

        Ing. Vojtech Čičmanec. 


