
zÁplslulcn

z rokovania Čtenskej schódze Lesného družstva Papradno,

lČo: algso698, ktorá sa konala dňa 24.04.2Ot6 o 14,00 hod. v estrádnej sále

Kultúrneho domu Papradno.

Program:

1. Otvorenie rokovania Óenskej schódze (d'alej len ČS)

2. Prednesenie návrhu programu Členskej schódze, odsúhlasenie programu Óenskej schódze,
oboznámenie so spósobom hlasovania na tejto schódzi, ako ai oboznámenie sa

s percentom účastičlenov LDP
3. Vo[ba: - predsedu Členskej schódze

zapisovatelty
overovateíov zápisnice

4. správa o,*r"il"lr11'."J";Tlil:lf*il:'f"ančnom hospodárení LDp za rok 2015
5. Schválenie riadnej individuálnej ročnej účtovnej závierky za rok 2015
6. Plán činnosti na rok 2016
7. Správa kontrolnej komisie za rok 2015
8. Návrh na odsúhlasenie výšky finančnej čiastky do vytvoreného rezervného fondu a fondu

údržby
9. Schválenie návrhu Nájomnej zmluvy s Lesmi SR, š. p. na prenájom pozemkov neznámych

vlastníkov
10. Návrh na rozdelenie zisku
11. Schválenie odmeny za v,ýkon funkcie členom predstavenstva a kontrolnej komisie
12. Diskusia
13. Správa návrhovej komisie - návrh na uznesenie
t4. Záver

K bodu č.1

Rokovanie riadnej Členskej schódze Lesného družstva Papradno (d'alej aj ako ČS tOP)

otvoril pán Ján Dzurjaník - predseda LDP, ktorý privítal všetkých prítomných.

Predseda LDP predniesol návrh programu/ zároveň oboznámil členov so spósobom
hlasovania k jednotlivým bodom programu/ a to v súlade s Čl. 11., ods. 5a),5b)Stanov LDP.

Za jednotlivé body programu sa bude hlasovať bud'aklamačne, t.j. zdvihnutím ruky (podla

5b), alebo hlasovacím lístkom s ohl'adom na výmeru nehnutelností vo vlastníctve člena
družstva (podla 5a) a následným počítačovým spracovaním. Potom vyzval prítomných k
aklamačnému hlasovaniu za prijatie predneseného Návrhu programu rokovania Členskej
schódze. Výsledok hlasovania bol nasledovný:
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Zápisnica z rokovania Členskej schódze Lesného družstva Papradno, tČO: +ZgeOO98, konanej dňa
24.04.2016 v estrádnej sále Kultúrneho domu Papradno

Zaz 74O členov (podla prezenčnej listiny)

Proti: 0 členov

Zdržal sa: 0 členov

Program členskej schódze bol jednohlasne schválený.

Nakoíko už bola vyhodnotená účasť na Členskej schódzi LDP, predseda družstva
poveril Mgr. Bc. Janu Petrikovičovú , aby oznámila výsledky a to nasledovne:

Počet všetkých členov:

Počet prítomných členov:

Percento účasti na členskej schódzi na člena:

Percento účasti na členskei sch6dzi na v,ýmeru:

Vzhladom na túto skutočnosť je táto riadna

1.41l, čo predstavuje 13 8O5222 hlasov

74O, čo predstavuje 8 346130 hlasov

52,45o/o

60,46Yo

členská schódza uznášaniaschopná.

Ďalej p. Dzurjaník predstavil Mgr. Bc. Janu Petrikovičovú, ktorá bola delegovaná
predstavenstvom LDP za predsedajúcu ČS a dal hlasovať o jej schválení. Výsledok hlasovania
bol nasledovný:

Zaz

Proti:

740 členov (podía prezenčnej listiny)

0 členov

Zdržalsa: 0 členov

Predseda LDP konštatoval, že Mgr. Bc. tana Petríkovičová bola jednohlasne zvolenó
zo predsedajúcu členskej schddze a požiadal ju, aby sa ujala vedenía členskej schódze.

Mgr. Bc. Petrikovičová pod'akovala p. Dzurjaníkovi za uvedenie, privítala prítomných a
predstavila delegovanú kandidátku na zapisovatelku - lng. Evu Križalkovičovú. Následne dala
aklamačne hlasovaťo predloženom návrhu. Výsledok hlasovania bol nasledovný:

Zaz 74O členov (podía prezenčnej listiny)

Proti: 0 členov

Zdržal sa: 0 členov
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Zápisnica z rokovania Členskej schódze Lesného družstva Papradno, tČO:+ZSOOO98, konanej dňa
24.04.2Ot6 v estrádnej sále Kultúrneho domu Papradno

Ing. Eva Križatkovičová bota jednohlasne zvolená za zapisovateku na ČS tOP.

Následne predsedajúca predstavila navrhovaných overovateíov zápisnice, za ktorých
boli navrhnutí - p. Štefan Hatajčík a p. lvan Žitinčit< a dala aklamačne hlasovať o
prednesenom návrhu kandidáta Štefana Hatajčíka, pričom hlasovanie bolo nasledovné:

Za: 74O členov (podía prezenčnej listiny)

Proti: 0 členov

Zdržal sa: 0 č|enov

Ďalej predsedajúca dala aklamačne hlasovať o prednesenom návrhu kandidáta p.

lvana Žilinčíka, pričom hlasovanie bolo nasledovné:

Zaz 74O členov (podl'a prezenčnej listiny)

Proti: 0 členov

Zdržal sa: 0 členov

predsedajúca skonštatovolo, že p. Štefan Hotajčík d p. lvan Žitinči* boti jednohlasne zvolení
za overovateíov zópisnice z tejto ČS.

Mgr. Bc. Petrikovičová následne predstavila kandidátov na predsedu a členov
mandátovej d návrhovej komisie v zložení:

[udmila Mikudíková - predseda komisie

lng. Eva Trúchliková - člen komisie

Jana Fojtíková- člen komisie

a dala aklamačne hlasovať o návrhu kandidátky p, ludmily Mikudíkovej na predsedu
mandátovej a návrhovej komisie s nasledovným uýsledkom hlasovania:

Zaz 74O členov (podía prezenčnej listiny)

Proti: 0 členov

Zdržal sa: 0 členov

Predsedajúca d'alej dala aklamačne hlasovať o návrhu kandidátky p. lng. Evy

Trúchlikovej na členku mandátovej a návrhovej komisie s nasledovným výsledkom
hlasovania:

Za: 74O členov (podla prezenčnej listiny)
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Zápisnica z rokovania Členskej schódze Lesného družstva Papradno, lČO:47960698, konanej dňa
24.04,2076 v estrádnej sále Kultúrneho domu Papradno

Mgr. Bc. Petrikovičová následne dala aklamačne hlasovať o návrhu kandidátky p. Jany
Fojtíkovej na členku mandátovej a návrhovej komisie s nasledovným výsledkom hlasovania:

Za: 74O členov (podla prezenčnej listiny)

Proti:

Zdržal sa:

Proti:

Zdržal sa:

0 členov

0 členov

0 členov

0 členov

Predsedajúcd skonštatovala, že zo predsedu mandátovej a návrhovej komisie bolo
jednohlasne zvolená p. Ludmilo Mikudíková a za členov mandátovej a návrhovej komisie
boli jednohlasne zvolené p. lng. Eva Trúchliková a p. tana Fojtíková.

l{ bodu č. í
Pani Mgr. Bc. Petrikovičová vyzvala predsedu LDP- p. Jána Dzurjaníka k predneseniu

SPRÁVY PREDSEDU PREDSTAVENSTVA OČINNOSTI A FINANČNOM HOSPODÁRENÍ LDP ZA ROK

2oL5.

predseda LDp uviedol, že k 3L72.2O75 malo Lesné družstvo Papradno 1457 Členov
s výmerou 1396 ha, pričom právo hospodárenia vykonáva na výmere 964 ha. Ďalej

oboznámil prítomných s vykonanou pestovnou činnosťou za rok 2Ot5, ako je zalesňovanie,
nátery sadeníc proti ohryzu zverinou, vyžínanie, uhadzovanie haluziny po výrube. Zároveň
uviedol náklady na nákup sadeníc, opravu lesných ciest, ťažbu dreva, približovanie dreva
koňmi a traktormi, pálenie haluziny, služby OLH, ochranu lesných kultúr ožínaním a iné
náklady spojené s činnosťou družstva. Ďalej oboznámil prítomných s výnosmi z predaja

užitkového a palivového dreva, z predaja vianočných stromčekov, ako aj s vyplatením
dividend na základe hospodárskeho výsledku za rok 2015, čo predstavuje pre člena LDP

sumu 58,00 eur/ha, Z tejto sumy budú ešte odvedené preddavky na zdravotné poistenie. Pán

Dzurjaník informoval prítomných o plánovanej ťažbe drevnej hmoty na rok 2016, čo
predstavuje cca 10.000 m3, pričom konečný objem vytaženej hmoty bude ovplyvnený
uzavretím nájomnej zmluvy s Lesmi SR. Predseda LDP d'alej uviedol počet a funkciu
zamestnancov, ako aj to, že ťažbové a pestovné práce vykonávajú podnikatelia na základe
živnostenského oprávnenia. Na záver pod'akoval členom predstavenstva, kontrolnej komisie
a pracovníkom, ktorísa podieíali na celkovej činnosti družstva.

Predsedajúca členskej schódze pod'akovala predsedovi LDP za prednesenú správu
a uviedla, že táto správa sa berie na vedomie.

Správa predsedu predstavenstvd o činnosti a |inančnom hospodárení LDP zo rok
2075 je súčasťou tejto zópisnice.
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Zápisnica z rokovania Členskej schódze Lesného družstva Papradno, lČO:47960698, konanej dňa
24.04.2016 v estrádnej sále Kultúrneho domu Papradno

predsedajúca ČS predniesla prítomným RIADNU INDIVIDUÁLNU ROČNÚ ÚČrOVruÚ
ZÁV|ERKU zA RoK 2oI5, ktorú vypracovala lng. Paulína Bašová - ekonómka LDP.

lnformovala v nej o celkových dosiahnutých výnosoch, ktoré pozostávali z tržieb za predaj

úžitkového a palivového dreva, z tržieb z predaja vianočných stromčekov, z ocenenia
vlastných zásob, aktivácie palivového dreva a bankových úrokov. Ďalej uviedla celkové
náklady, ktoré pozostávali zo spotreby materiálu, nákladov na opravu počítačovej techniky
a auta, nákladov na cestovné, nákladov na služby, mzdových nákladov, nákladov na

nemocenské, dóchodkové a zdravotné poistenie, zákonnej tvorby sociálneho fondu,
príspevku na stravovanie, dane z motorových vozidiel, dane z nehnuteínosti za lesné
pozemky, ostatných daní a poplatkov, poskytnutých darov v peňažnej a naturálnej forme,
povinného zmluvného poistenia, tvorby rezervy na pestovnú činnosť, odpisu auta
a bankových poplatkov. Ďalej uviedla hospodársky výsledok pred zdanením a po zdanení,
výšku dane z príjmu, zostatok peňažných prostriedkov na bankovom účte a v pokladni.

Po prečítaní riadnej individuálnej ročnej účtovnej závierky za rok 2015 vyzvala Mgr. Bc.

Petrikovičová prítomných k hlasovaniu hlasovacími lístkami za prijatie Riadnej individuálnej
ročnej účtovnej závierky za rok 2015 - HLASOVANIE č. 1.

HLASOVANIE č. 1. - Riadna individuálna ročná účtovná závierka za rok 2015

Výsledky hlasovania:

Za:

Proti:

7544592 hlasov, t. j. 90,4ťÁ

15107 hlasov, t. j. O,tl%o

Zdržal sa: 193302 hlasov, t. j. 2,32o/o

Nehlasovali: 593129 hlasov, t. j. 7,LIoÁ

Na základe hlasovania bolo prijaté a schválené Uznesenie č. 1.

Riddna individuáIna ročná úďovná zóvierka za rok 2015 je súčasťou tejto zápisnice.

predsedajúca Čs LDp uviedla, že obsah bodu č. 6 plnru ÓnnosTl NA RoK 2016 je

totožný s obsahom bodu č. 4. Nakolko jeho obsah už bol odprednášaný predsedom LDP

Jánom Dzurianíkom, ako duplicitný sa z programu rokovania vypúšťa.
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Zápisnica z rokovania Členskej schódze Lesného družstva Papradno, lČO: 47960698, konanej dňa
24.04.201,6 v estrádnej sále Kultúrneho domu Papradno

Pani M8r. Bc. Petrikovičová vyzvala pani Antóniu Španihelovú - predsedníčku
kontrolnej komisie o prednesenie spRÁVy o Čttuluosrt KoNTRoLNEJ KoMlslE LEsNÉHo
DRUŽSTVA PAPRADNo zA RoK 2015.

Pani Španihelová oboznámila prítomných s činnosťou kontrolnej komisie, ktorá bola
zameraná na dodržiavanie právnych predpisov a Stanov LDP, na hospodársku a finančnú
činnost', účtovníctvo, účtovné doklady, na stav majetku LDP, pokladničnú hotovosť,
pohíadávky azávázky, stav jednotlivých účtov, na inventarizáciu majetku a kontrolu
evidencie členskej základne. Členovia kontrolnej komisie vykonali kontrolu pri ťažbe dreva,
pri vysádzaní sadeníc a ochrane lesných kultúr, pri odvoze drevnej hmoty zo skládky. Na
základe predložených písomných dokumentov ekonómkou družstva, bola vykonaná kontrola
evidencie dodávatelských a odberate[ských faktúr, príjmových a výdavkových pokladničných
dokladov za rok 2OL5, ako aj kontrola pokladničnej hotovosti. P. Španihelová d'alej uviedla,
že inventarizačná komisia ku dňu 3L.I2.2O!5 vykonala fyzickú inventarizáciu majetku, ktorá
bola odsúhlasená so stavom na syntetických účtoch. Kontrolná komisia v správe konštatuje,
že za rok 2015 bolo podané Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za

zdaňovacie obdobie roku 2015, ktoré je v súlade so správou o hospodárení za rok 2015.

Na základe predloženej správy, kontrolná komisia Lesného družstva Papradno doporučuje
členskej schódzi v súlade so Stanovami LDP schváliť:

Riadnu účtovnú závierku za rok 2015
Návrh na rozdelenie zisku za rok 2015

Predsedajúca ČS LDP pod'akovala predsedníčke kontrolnej komisie za prednesenú správu
a uviedla, že táto správa sa berie na vedomie.

Správa o činnosti kontrolnej komisie Lesného družsfua Papradno za rok 2075 je
súčasťou tejto zá pisnice.

K bodu 8

Predsedajúca členskej schódze predniesla prítomným NÁVRH NA oDsÚHLASENlE yýŠxv
F|NANČNEJ ČtnsrxY Do VYTVoRENÉHo REZERVNÉHo FoNDU A FoNDU ÚonŽeY, v ktorom je

vypočítaná finančná čiastka na tvorbu rezervného fondu a fondu údržby ( v zmysle Stanov LDP,

Článot 2l, bod 3),

Mgr. Bc. Petrikovičová následne dala aklamačne hlasovať o návrhu na odsúhlasenie
výšky finančnej čiastky do uvedených fondov s nasledovným výsledkom hlasovania:

Za: 74O členov (podla prezenčnej listiny)

Proti: 0 členov

Zdržal sa: členov
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Zápisnica z rokovania Členskej schódze Lesného družstva Papradno, tČO: +ZSOOO98, konanej dňa
24.04.201,6 v estrádnej sále Kultúrneho domu Papradno

Predsedajúca ČS konštatovala, že Návrh na odsúhlasenie výšky finančnej čiastky do rezervného
fondu a fondu údržby bol odsúhlasený a uviedla, že tento návrh sa berie na vedomie.

Návrh na odsúhlasenie výšky finončnej čiastky do vytvoreného rezeruného fondu
a fondu údržby je súčosťou tejto zápisnice.

Predsedajúca ČS vyzvala lng. lluboša Balušíka o prednesenie SCHVÁLENIA NÁVRHU
NAJOMNEJ ZMLUVY S LESMISR, Š. P. NA PRENAJOM POZEMKOV NEZNÁMYCH VLASTNÍKOV.

lng. Balušík - člen predstavenstva informoval prítomných o rokovaniach Lesmi SR,

š.p. Banská Bystrica, OZ Považská Bystrica, ktoré sa začali už v marci 2OL5, pričom sa
pripravovali doklady, ktoré požadovali od LDP. Ďalšie rokovania pokračovali v máji 2015
a stále sa upresňovali výmery našich členov, známych vlastníkov, ktorí nie sú členmi družstva
a neznámych vlastníkov, ktorých zastupujú štátne lesy. V prípade podpísania zmluvy Lesmi

SR, LDP by obhospodarovalo cca 2 200 ha. V súčasnosti je to 1 396 ha, reálne sa však móže
ťažiť iba na 964 ha. Následné rokovania prebiehali v októbri 2QL5, ale návrh Nájomnej
zmluvy s Lesmi SR bol lesnému družstvu doručený až v týždni pred touto členskou schódzou.
Nakolto si tento návrh vyžaduje d'alšie rokovania a budú v ňom ešte nutné d'alšie zmeny,
predstavenstvo LDP žiada členov družstva o poverenie k d'alším rokovaniam až k uzatvoreniu
nájomnej zmluvy s LesmiSR, š.p,

Ďalej lng. Balušík prečítal prítomným Návrh Zmluvy č.LlO8/Npl2OL6 o nájme lesných
pozemkov vo vlastníctve neznámych vlastníkov, v ktorej sa v jednotlivých článkoch
pojednáva o účastníkoch zmluvy, účele nájmu, predmete zmluvy, dobe trvania nájmu,
zmluvných podmienkach, finančnom vyrovnaní medzi účastníkmi zmluvy, prípadných
zmenách v zmluve, zániku zmluvy, záverečných ustanoveniach a o účinnosti zmluvy.

lng. Balušík uviedol, že medzi nečlenov lesného družstva sa počítajú okrem štátnych lesov,

ktoré zastupujú neznámych vlastníkov, aj známi vlastníci, ktorí nie sú členmi družstva a pre
týchto budú tiež uložené na dobu 3 rokov finančné prostriedky z porastov, na ktorých majú

vlastnícky podiel a dosiahol sa na nich zisk.

Ďalej lng. Balušík apeloval na účastníkov ČS, aby si postupne vybavovali svoje
nevysporiadané majetkové vzťahy a aby sa tak znížilo percento neznámych vlastníkov.

Predsedajúca ČS pod'akovala lng. Balušíkovi za prednesený Návrh Zmluvy
č.LlO8/Npl2OL6 o nájme lesných pozemkov vo vlastníctve neznámych vlastníkova uviedla,že
nakolko sa táto zmluva bude ešte pripomienkovať a vyžaduje si d'alšie jednania, nebude sa

na tejto ČS o tomto návrhu zmluvy hlasovať. Následne dala aklamačne hlasovať. za to, aby
členovia predstavenstva boli poverení zastupovať členov LDP pri d'alších rokovaniach, až po

uzatvorenie a verifikovanie nájomnej zmluvy s Lesmi SR, š.p. Banská Bystrica,OZ Považská
Bystrica.

Výsledok hlasovania bol nasledovný:

Stránka 7 zL3



Zápisnica z rokovania Členskej schódze Lesného družstva Papradno, tČO: +ZSOOO98, konanej dňa
24.04.2016 v estrádnej sále Kultúrneho domu Papradno

Zaz 739 členov (podl'a prezenčnej listiny)

Proti: 1 člen

Zdržal sa: 0 členov

Predsedajúca členskej schódze konštatovala, že členovia predstavenstva boli poverení
d'alším rokovaním k zmluve o nájme lesných pozemkov vo vlastníctve neznámych vlastníkov,
ako aj uzatvorením tejto zmluvy.

Návrh Zmluvy č.1/08/Np/2016 o nájme lesných pozemkov vo vlastníctve
neznámych vldstníkov uzdbtorená podía ustanovení zákona č. 229/1991 Zb. vznení
neskorších predpisov, zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poín. pozemkov, pofn. podniku
a lesných pozemkov a o zmene niektor,ých zákonov v znení neskorších predpisov
a ustanovení Občianskeho zákonníka je súčosťou tejto zápisnice.

Pani Mgr. Bc. Petrikovičová požiadala predsedu LDP o prednesenieruÁvnnu rue

RozDELENlE zlsKu zA RoK 2015.

Pán Ján Dzurjaník v návrhu uviedol výšku čistého hospodárskeho výsledku za rok 2015,
z ktorého sa uhrádza strata z roku 2O!4, d'alej sa v zmysle Stanov LDP, Článok 21, bod 3.)

tvorí z čistého hospodárskehovýsledku rezervnýfond (5 % ), fond údržby (10% )a zostatok
predstavuje hospodársky výsledok určený na rozdelenie.

Po prednesení návrhu vyzvala Mgr. Bc. Petrikovičová prítomných k hlasovaniu
hlasovacími lístkami za prijatie Návrhu na rozdelenie zisku za rok 2015 - HLASOVANlE č. 3.

HLASOVANIE č. 3. - Návrh na rozdelenie zisku za rok 2015

Výsledky hlasovania:

Zaz 743822L hlasov, t. j. 89,L2Yo

Proti: t4529 hlasov, t. j. 0,I7Yo

Zdržal sa: L5t1'27 hlasov, t. j, t,&L%

Nehlasova|i: 742253 hlasov, t. j. 8,89%

Na základe hlasovania bolo prijaté a schválené Uznesenie č.2.
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Zápisnica z rokovania Členskej schódze Lesného družstva Papradno, tČO: +ZSOOO98, konanej dňa

24.04.201,6 v estrádnej sále Kultúrneho domu Papradno

Návrh na rozdelenie zisku zd rok 2015 je súčasťou tejto zápisnice.

predsedajúca ČS vyzvala predsedu LDP o prednesenieruÁvRnuscHvÁLENlA ODMENY
zA VÝKoN FUNKclE člrnoru PREDSTAVENSTVA A KoNTRoLNEJ KoMlslE.

PánJán Dzurjaník uviedol, že tento návrh je v súlade so Stanovami Lesného družstva
Papradno, Článok ].5, bod 11 a navrhol schváliť odmenu za výkon funkcie vo výške 8,00 Eur

brutto pre člena predstavenstva a člena kontrolnej komisie.

Mgr. Bc. Petrikovičová pod'akovala predsedovi LDP za prednesený návrh a následne

dala o tomto návrhu aklamačne hlasovať s nasledovným výsledkom hlasovania:

Zaz

Proti:

738 členov (podIa prezenčnej listiny)

2 členovia

Zdrža! sa: 0 členov

Na základe hlasovania bolo prijaté a schválené Uznesenie č. 3.

Návrh schválenia odmeny za výkon funkcie členom predstavenshta a kontrolnej
komísie je súčasťou tejto zápisnice.

Pani Mgr. Bc. Petrikovičová vyzvala prítomných k diskusii.

DiskusnÝ príspevok č. 1

Pán tng. Tibor Jurčík, Papradno

- lnformoval sa, ako sa bude postupovať pri finančnom vyrovnanínečlenov družstva.

Pán lng. [uboš Balušík odpovedal, že medzi nečlenov patria neznámi vlastníci, ktorých
zastupujú Lesy SR, š.p. a známi vlastníci, ktorí nie sú členmi družstva. S Lesmi SR bude
uzatvorená nájomná zmluva a pre známych vlastníkov - nečlenov bude finančné vyrovnanie
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Zápisnica z rokovania Členskej schódze Lesného družstva Papradno, lČO:47960698, konanej dňa

24.04.201,6 v estrádnej sále Kultúrneho domu Papradno

individuálne, na konkrétneho vlastníka podla parciel/porastov v nadváznosti na dosiahnuté
výnosy, d'alej vynaložené materiálové, ťažbové, pestovné a režijné náklady a dosiahnutý zisk.

Zároveň uviedol, že uzatvorením nájomných zmlúv s vlastníkmi lesných pozemkov by sa
odviedla menšia daň z príjmu právnických osób.

DiskusnÝ príspevok č. 2

Pán lng. Ján Strašík, Papradno

-Pod'akoval lng. Eve Trúchlikovej - likvidátorke ZDL-PS Papradno za vyplatenie likvidaČného

zostatku členom združenia.

Ďalej ozrejmil náročnosť a zodpovednos{ ktorú majú členovia predstavenstva a kontrolnej
komisie pri výkone svojej funkcie v štatutárnych orgánoch družstva. Niektorí Členovia
predstavenstva nebývajú v Papradne a na zasadnutia dochádzajú.

DiskusnÝ príspevok č. 3

Pán Ján Dzurjaník, Papradno

-Doplnil, že jednotlivé zasadnutia členov predstavenstva sa konajú lx do mesiaca, priČom

v čase pred ČS je to častejšie a náročné sú aj jednotlivé rokovania, vybavovanie úradných

stránok, jednanie s právnikmi a inými inštitúciami.

DiskusnÝ príspevok č. 4

Pán Ambro Balušík, Papradno

-Hovoril o našich predkoch, ktorí ťažko nadobudli svoj majetok a po zoštátnení v r.1956 sa
prestali robiť dedičské konania. Aj preto je to teraz také náročné.

pani Mgr. Bc. Petrikovičová doplnila, že aj ked'to tak je, musíme túto skutočnosť reŠpektovať

aj ked' mnohých vlastníkov ešte nevysporiadaného majetku to móže odradiť, nakolko
dedičské konania a rozdrobenosť majetku danú vec velmi komplikuje.

DiskusnÝ príspevok č. 5

Pán lng. lluboš Balušík, Trenčín

-poznamenal, že pred 20-30- timi rokmi žiadali, aby tieto nevysporiadané lesné pozemky

zastupovali obce, ale toto sa neuskutočnilo.
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Zápisnica z rokovania Členskej schódze Lesného družstva Papradno, lČO:47960698, konanej dňa
24.04.201,6 v estrádnej sále Kultúrneho domu Papradno

DiskusnÝ príspevok č. 6

Pán Ján Dzurjaník, Papradno

- Uviedol, že v 20-30-tych rokoch minulého storočia bola komasácia, s ktorou vlastníci
pozemkov nesúhlasili. V súčasnostija náročná identifikácia týchto parciel.

DiskusnÝ príspevok č. 7

Pani Kamila Bibišová, Považská Bystrica

Pani Bibišová doplnila p. Dzurjaníka, že podťa informácie od svojej matky komasácia bola
úplatná a občania s jej priebehom nesúhlasili a bola všeobecná nespokojnosť.

Nakolko sa do diskusie už nikto neprihlásil, predsedajúca členskej schódze diskusiu ukončila.

Predsedajúca ČS pani Mgr. Bc. Petrikovičová požiadala predsedníčku mandátovej a

návrhovej komisie pani l1udmilu Mikudíkovú o prednesenie SPRÁVY MANDÁTOVEJ
A NÁvRHovEJ KoMtslE z RoKoVANtA, pRIJATIA A scHvÁLENlA UZNEsENí člrrusro scHODzE
LEsNÉHo DRUŽSTVA PAPRADNo, lčo: 47960698, KoNANEJ DŇA 24.04.2016 V KULTÚRNoM
DOME PAPRADNO.

p. Mikudíková uviedla, že mandátová a návrhová komisia pozorne sledovala priebeh členskej
schódze a konštatuje, že:

čl e n skó sch ód z a schvd íu ie :

Uznesením č.1:

Schválenie riadnej individuálnej ročnej účtovnej závierky za rok 2015.

Uznesením č.2:

Návrh na rozdelenie zisku za rok 2OL5.

Uznesením č.3:

Odmenu za výkon funkcie členom predstavenstva a kontrolnej komisie.
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Zápisnica z rokovania Členskej schódze Lesného družstva Papradno, lČO:47960698, konanej dňa

24.04.2Ot6 v estrádnej sále Kultúrneho domu Papradno

členskó schódza berie na vedomie:

Uznesením č.4:

1. Správu predsedu predstavenstva o činnosti a finančnom hospodárení LDP za rok

2015.
2. Plán činnosti na rok 2016
3. Správu kontrolnej komisie zarok2OL5
4. Výšku finančnej čiastky do vytvoreného fondu finančného vyrovnania pre nečlenov

a neznámych vlastníkov.
5. Výšku finančnej čiastky do vytvoreného rezervného fondu a fondu ÚdrŽby.

čtenskó schódza ukladá:

Predstavenstvu LDP vyjednať podmienky a uzatvoriť zmluvu o nájme lesných pozemkov vo

vlastníctve neznámych vlastníkov s LESMl SR, š. p., Banská Bystrica.

členská schódza zomieto:

predsedajúca ČS dala aklamačne hlasovať o predloženej Správe mandátovej a návrhovej
komisie z rokovania, prijatia a schválenia uznesení Členskej schódze Lesného družstva
papradno, lČo: +zgoo698, konanej dňa 24.04.2OL6 v Kultúrnom dome Papradno.

Výsledok hlasovania bol nasledovný:

Za: 740 členov (podIa prezenčnej listiny)

Proti: 0 členov

Zdržal sa: 0 členov

pani Mgr. Bc. Petrikovičová skonštatovala, že Správa mandátovej a návrhovej komisie
z rokovania, prijatia a schválenia uznesení Čtenskej schódze Lesného družstva Papradno,
lČo: +zgso698, konanej dňa 24.24.2016 v Kultúrnom dome Papradno bola jednohlasne

schválená.

Správa mandátovej a návrhovej komisie z rokovanía, prijatio a schválenia uznesení
Čtenskej schódze Lesného družstva Paprodno, tČO: nZga0698, konanej dňo 24.04.2016
v Kultúrnom dome Papradno je súčasťou tejto zápisnice.
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Zápisnica z rokovania Členskej schódze Lesného družstva Papradno, tČO:+ZSSOO98, konanej dňa
24.04.2016 v estrádnej sále Kultúrneho domu Papradno

Predsedajúca Členskej schódze Lesného družstva Papradno - pani Mgr. Bc, Jana
petrikovičová pod'akovala prítomnýmza účasťa zvolané rokovanie riadnej ČS lOP ukončila.

predseda vz: Mgr. Bc. Jana Petrikovičová (í

zapisovatel: lng. Eva Križalkovičová

overovatelia zápisnice: Štefan Hatajčík

lvan Žilinčík

V Papradne, dňa 24.04.2OL6
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