zÁPtsNtcA
z rokovanía členskej schódze Lesného družstva papradno,

lČo: ezgso698, ktorá sa konata dňa 26.03 .2ot7 o 14,00 hod. v estrádnej sáte
Kultúrneho domu Papradno.
Program:

t.
2.
3.

4.
5.
6.

Otvorenie rokovania Óenskej schódze (ďalej len ČS).

Prednesenie návrhu programu Členskej sch6dze, odsúhlasenie programu členskej
schódze, oboznámenie so spósobom hlasovania na tejto schódzi, ako aj oboznámenie sa
s percentom účastičlenov LDP.
Volba: - predsedu Óenskej sch6dze,
zapisovatelky,
overovateíov zápisnice,
mandátovej a návrhovej komisie,

;;l*;:ili

Tjťil r,ov navrh n utrých do štatutá rnych o rgá nov.
Oboznámenie Členov s volebným poriadkom votieb do štatutárnych orgánov družstva.
Volba členov predstavenstva a kontrolnej komisie.
pred stave n,"

SPráva predsedu predstavenstva o Činnosti a finančnom hospodárení
a Plán činnosti na rok 2017.
7. Schválenie riadnej individuálnej ročnej účtovnejzávierky za rok 2016.
8. Správa kontrolnej komisie za rok 2016.
9. Návrh na rozdelenie zisku za rok 2016.
10. Diskusia.
11. Vyhlásenie výsledkov volieb členov štatutárnych orgánov.
12. Správa návrhovej komisie - návrh na uznesenie.
L3. Záver.

LDp za rok

Rokovanie riadnej Óenskej schódze Lesného družstva Papradno (d'alej aj ako
pán
otvoril
Ján Dzurjaník - predseda LDP, ktoný privítal všetkých prítomných.

2016

čs 1-9n1

Nakoiko uŽ bola vyhodnotená účasťna ČS LDP, oznámil p. Ján Dzurjaník výs|edky a to
nas]edovne:
Počet všetkých členov:

Počet prítomných Členov:

!469, čo predstavuje 14 13574lhlasov
745, čo predstavuje

8 645 629 hlasov

Percento účastina členskej schódzi na člena:

50,7l?6

Percento účastina členskej schódzi na vrýmeru:

6t,l6oÁ

vzhíadom na túto skutočnosť ie táto riadna členská schódza uznášaniaschopná.

Predseda LDP d'alej 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 (Podía 5b), alebo hlasovacím lístkom s ohíadom na výmeru nehnuteínostívo vlastníctve
člena družstva (podía 5a) a následným počítačovýmspracovaním.

VYzval Prítomných, či majú pozmeňujúce návrhy k prednesenému Návrhu programu.
Pán lng. Milan KraiČoviech. Považská Bvstrica (splnomocnenec za členku p. Helenu
KrajČoviechovÚ, Považská Bystrica) žiadal, aby bod č. 6 Návrhu programu (Správa predsedu
Predstavenstva o Činnosti a finanČnom hospodárení LDP za rok 2o1,6 a plán činnosti na rok
2OI7) bol Presunutý za bod č. 3 (Voha: predsedu ČS, zapisovatelky, overovateíov zápisnice,
Členov mandátovej a návrhovej komisie a členov volebnej komisie) a d'alej, aby bod č. 5
(Voha Členov predstavenstva a kontrolnej komisie) bot presunutý za bod č. 10 (Diskusia).
Ako dóvod na zmenu Návrhu programu uviedol, že členovia LDP by mali byt ešte pred vohou
Členov do Štatutárnych orgánov oboznámení s výsledkami hospodárenia za rok 2oL6,
Predseda druŽstva pán Ján Dzurjaník vyzval prítomných k aklamačnému hlasovaniu
za Prijatie pozmeneného Návrhu pro8ramu rokovania Členskej schódze. Výsledok hlasovania
bol nasledovný:

Zaz
745 členov (podla
Proti:
0 členov
Zdržal sa: 0 členov

prezenčnej listiny)

Pozmenený program členskej schódze bol jednohlasne schválený.

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:

Za:

745

Proti:

0

členov

Zdrža!sa: 0

členov

členov (podía prezenčnej listiny)

Predseda LDP konŠtatoval, že Mgr. Bc. lana Petrikovičová bola jednohlasne zvolená
za Predsedajúcu Členskej schódze a požiadal ju, aby sa ujala vedenia členskej schódze.

Mgr. Bc. Petrikovičová poďakovala p. Dzurjaníkovi za uvedenie, prítomným za
prejavenú dóveru a predstavila delegovanú kandidátku na zapisovatelku lng. Evu
KriŽalkoviČovú.Následne dala aklamačne hlasovať o predloženom návrhu. Výsledok

hlasovania bol nasledovný:
Za:

745

členov (podía prezenčnej listiny)

0

členov

Zdržalsa: 0

členov

Proti:

lng. Eva KriŽalkovičová bola jednohlasne zvolenó za zapisovateku na čs top.

Následne predsedajúca predstavila navrhovanýeh overovatelov zápisnice, za ktorých
boli navrhnutí - p. ln8. Milan Kodčíka p. Eva Mikytová a dala aklamačne hlasovať o
Prednesenom návrhu kandidáta lng. Milana Kodčíka,pričom hlasovanie bolo nasledovné:

Zaz
Proti:
Zdržal sa:

745

členov (podía prezenčnej listiny)

0

členov

0

členov

Ďalej Predsedajúca dala aklamačne hlasovať o prednesenom návrhu kandidátky

Evy Mikytovej, pričom hlasovanie bolo nasledovné:

Za:

745

Proti:

0
Zdržal sa: 0

p,

členov (podla prezenčnej listiny)

členov
členov

Predsedajúca skonŠtatovala, Že p. tng. Milan Kodčíka p, Eva Mikytovó boli jednohlasne
zvolení za overovatelov zápisnice z tejto ČS.

Mgr. Bc. Petrikovičová následne predstavila kandidátov na predsedu a členov

mandátovej a návrhovej komisie v zložení:
[ubica Lališová - predseda komisie
lng. Eva Trúchliková

- člen komisie

Jana Fojtíková- člen komisie
a dala aklamaČne h]asovať o návrhu kandidátky p. llubice Lališovej na predsedu mandátovej
a návrhovej komisie s nasledovným výsledkom hlasovania:

Za:

745

Proti:
0
Zdržalsa: 0

členov (podía prezenčnej listiny)
členov
členov

Predsedajúca d'alej dala aklamačne hlasovať o návrhu kandidátky p. ln8. Evy
Trúchlikovej na členku mandátovej a návrhovej komisie s nasledovným výsledkom
hlasovania:

Za:
Proti:

745

0

členov (podía prezenčnej listiny)
členov

Zdržalsa: 0

členov

Mgr. Bc. PetrikoviČová následne dala aklamačne hlasovaťo návrhu kandidátky p. Jany
Fojtíkovej na Členku mandátovej a návrhovej komisie s nasledovným výsledkom htasovania:

Za:

745

Proti:

0
Zdržal sa: 0

členov (podía prezenčnej listiny)
členov
členov

Predsedajúca skonŠtatovola, Že za predsedu mandátovej a nóvrhovej komisie bola
jednohlosne zvolená p. tlubico LaliŠová a za členov mandátovej a návrhovej
komisie boti
jednohlasne zvolené p. tng. Evd Trúchliková a p. tana Fojtíkovó.

Mgr. Bc. PetrikoviČová následne predstavila kandidátov na predsedu a členov

volebnej komisie v zložení:

Hilda Jurčíková - predseda komisie

Terézia Lališová - člen komisie

Marta Moravíková - člen komisie
lludmila Mikudíková - člen komisie
Lýdia Lališová - člen komisie
a dala aklamaČne hlasovať o návrhu kandidátky
komisie s nasledovným rnýsledkom hlasovania:
Za:

745

Proti:
0
Zdržalsa: 0

p. Hildy Jurčíkovej na predsedu volebnej

členov (podía prezenčnej listiny)
č|enov

členov

,

Predsedajúca d'alej dala aklamačne hlasovať o návrhu kandidátky p. Terézie Latišovej
-na členku votebnej komisie s nasledovným výsledkom hlasovania:

Za:.

745

Proti:

0
Zdržal sa: 0

členov (podía prezenčnej listiny)
členov
členov

Mgr. Bc. Petrikovičová následne dala aklamačne hlasovať o návrhu kandidátky

Marty Moravíkovej na členku volebnej komisie s nasledovným výstedkom hlasovania:

Za:
Proti:

745

0
Zdržal sa: 0

členov (podl'a prezenčnej listiny)
členov
členov

4

p,

Predsedajúca d'alej dala aklamačne hlasovať o návrhu kandidátky

Mikudíkovej na Členku volebnej komlsie s nasledovným výsledkom hlasovania:

Za:
Proti:
Zdržal sa:

745

p.

lludmily

členov (podía prezenčnej listiny)

0

členov

0

členov

Mgr. Bc. PetrikoviČová následne dala aklamačne hlasovať o návrhu kandidátky p.
Lýdie LaliŠovejna členku volebnej komisie s nasledovným výsledkom hlasovania:

745

členov (podIa prezenčnej listiny)

0

členov

Zdrža!sa: 0

č|enov

Proti:

Predsedajúca skonŠtatovala, Že zo predsedu volebnej komisie bota jednohlasne zvolená p.
Hilda turČÍková a zd ČIenov volebnej komisie boli jednohlasne zvolené p. Terézia Lolišovó, p.
Marta Moravíková, p. Iudmila Míkudíková a p, Lýdia Latišovó.

Pani Mgr. Bc. PetrikoviČová vyzvala predsedu LDP- p. Jána Dzurjaníka k predneseniu
sprárny predsedu predstavenstva o činnosti a finančnom hospodárení Lesného družstva
Papradno za rok 2Ot6.
Predseda LDP uviedol, Že zaČiatkom roka 2016 vstúpila do platnosti nájomná zmluva
s Lesmi Slovenskej republiky, Š.p. Banská Bystrica, ktorá predstavuje prínos o výmere 969
ha, Čoznamená, Že od tohto termínu LDP obhospodaruje 2g75 ha s počtom 1522 členov.

Ďalej informoval prítomných, že v roku 2016 sa zalesnilo !7 ha, pričom bolo
vYsadených celkom 79 650 kusov sadeníc a na výmere 81,52 ha boli prevedené nátery proti
ohrYzu zverinou. Uhadzovanie haluziny po ťažbebolo vykonané na výmere zL,4L ha, na
výmere t1,2 ha bola urobená prerezávka, na výmere 0,].4 ha výsek nežiadúcichdrevín,
vyžínaniena výmere 46,45 ha a bolo naorané 200 m zvážnic.

Ďalej informoval prítomných, že v roku 2016 sa vytažilo v súlade s programom
starostlivostio les LL7O5 m3 drevnej hmoty, pričom členom družstva bolo predané palivo zo
skládky v objeme 621 m3(listnaté drevo) a 98 m3(ihličnatédrevo). Zo LI5 prihlásených

Žiadatelov o palivové drevo bolo vybavených 89 členov, 26 čtenov z dóvodu neprístupnosti
skládok pre sneh zostalo nevybavených.
Predseda LDP d'alej uviedol náklady na ťažbu,približovanie dreva koňmi, pribtižovanie
dreva traktormi, náklady na uhadzovanie a pálenie haluziny, prerezávky, služby oLH,
zalesňovanie a nátery sadeníc, na ožínanie,naoranie zvážnic, náklady na nákup sadeníc,
farbu a vrecká do lapačov.

Ďalej oboznámil prítomných s výnosmi z predaja úžitkovéhoa palivového dreva,
z Predaja vianoČných stromČekov, ako aj s vyptatením dividend na základe hospodárskeho
výsledku za rok 2OL6, Čo predstavuje pre č]ena LDP sumu 79,!O €/ha.Ztejto sumy budú ešte
odvedené preddavky na zdravotné poistenie vo rnýške L4%o,teda pre čtena to bude včistom
čiastka 68,03 €/ha.

Predseda LDP uviedol poČet a funkciu zamestnancov, ako aj to, že ťažbovéa pestovné
Práce vykonávajú podnikatelia na základe živnostenskéhooprávnenia a na záver svojej
sPrávY Pod'akoval Členom predstavenstva, pracovníkom a živnostníkomza spoluprácu
a členom LDP za porozumenie, trpezlivosť a dóveru.
Predsedajúca členskej schódze pod'akovala predsedovi LDP za prednesenú správu
a vyzvala prítomných k aklamaČnému hlasovaniu za jej prijatie. Výsledok hlasovania bol
nasledovný:

Za:

745

členov (podía prezenčnej listiny)

Proti:

0

členov

Zdržal sa:

0

členov

Pani Mgr. Bc. Petrikovičová uviedla, že táto správa sa berie na vedomie.

Spróvo predsedu predstovenstva o činnosti a finančnom hospodárení Lesného
družsfua Papradno za rok 2076 je súčasťoutejto zápisnice.

Pani Mgr. Bc. Petrikovičová d'alej vyzvala predsedu LDP- p. Jána Dzurjaníka

k predneseniu Plánu činnosti na rok 2OI7.

Predseda LDP oboznámil prítomných s plánovanými pestovnými prácami a prácami
vochrane lesa podla Projektu pestovnej činnosti na rok 2OL7,čo predstavuje: prípravu plóch
na zalesnenie, zalesňovanie, ochranu mladých porastov proti burine, ochranu mladých
porastov proti ohryzu zverou, ochranu proti podkórnemu hmyzu - osadenie feromónových
lapačov a výchovu porastov - prerezávky.
Ďalej uviedol, Že ťaŽba dreva je plánovaná v množstve cca 15 OOO m3 s prednostným
spracovaním kalamity a vykonaním predpísaných výchovných ťažieb- prebierok.

Aj nad'alej bude LDP zabezpečovaťpalivové drevo pre potreby členov, vykonávať
pravidelnú kontrolu spojenú s údržboua rekonštrukciou lesných ciest, po zverejnení výzvy
z operaČnéhoprogramu sa bude LDP uchádzať o dotácie z eurofondov. Lesné družstvo
zabezpeČÍnamontovanie a spustenie kamerového systému, bude priebežne aktualizovať
a realizovať proces prijímania nových členov, viesť evidenciu o vlastníctve prenajatých
lesných pozemkov a vyplácať členom LDP dividendy za užívanielesných pozemkov, ktoré sú
ich vlastníctvom.
Predsedajúca členskej schódze pod'akovala predsedovi LDP za prednesený plán
Činnosti na rok 2OL7 aopýtala sa prítomných na pripomienky, prípadne pozmeňujúce
návrhy.

Pán Pavel Knapo. Papradno 1057 sa informoval na cenu užitkovéhodreva v prípade,
Že by ho odobral z LDP na stavbu rodinného domu zo skládky, pričom uviedol, že 7o,oo €/m3
je prílišvysoká cena a taktiež cena palivového dreva pre člena LDp je vysoká.

Odpovedal predseda LDP, ktorý uviedol, že predstavenstvo sa touto problematikou
zaoberalo a tieto otázky budú ešte doriešené. Zároveň uviedol, že ceny sú porovnatelné
s cenami, ktoré platia v okolitých spoločenstvách s rovnakým zameraním a v prípade
potreby, je možnéinformovať sa v kancelárii LDP,

Nakolko k prednesenému plánu činnosti nemal už nikto pripomienky, p. Mgr, Bc.
PetrikoviČová vyzvala prítomných k hlasovaniu hlasovacími lístkami za prijatie Plánu činnosti
na rok 2Ot7 - HLASOVANIE č. 1.

HIASOVANIE č. 1.

-

Plán činnostina rok20l7

Výsledky hlasovania:

Za:

7346416hlasov, t.j. U,97oÁ

Proti:

LsO262 hlasov, t. j. L,74oÁ

Zdržal sa:

119 303

hlasov,

t.

j.

L,38oÁ

Nehlasovali: 1029 648 hlasov, t. j. L1,9IoÁ
Na základe hlasovania bolo prijaté a schválené Uznesenie č. 1.

Plán činnosti na rok 2077 je súčasťoutejto zápisnice.

Predsedajúca ČS predniesla prítomným Riadnu individuálnu ročnúúčtovnúzávierku
za rok 20!.6, ktorú vypracovala lng. Paulína Bašová - ekonómka LDP.
lnformovala v nej o celkových dosiahnutých výnosoch, ktoré pozostávali z tržieb za
predaj úžitkovéhoa palivového dreva, z tržieb z predaja vianočných stromčekov, z ocenenia
vlastných zásob a bankových úrokov.
Ďalej uvied!a celkové náklady, ktoré pozostávali zo spotreby materiálu (kancelárskych
potrieb, PHM, drobného hmotného majetku, feromónových lapačov, farby, pracovného
oblečenia atd'.) , spotreby energií, vodného a stočného,nákladov na opravu a údržbu

počítačovejtechniky a auta SUZUKl VITARA, nákladov na cestovné, nákladov na
reprezentáciu, nákladov na služby ( ťažbadreva, približovanie dreva koňmi a traktormi,
prerezávky, pálenie haluziny, telefón, internet, poštovné, nájomné za nebytové priestory,
náklady na školenie, služby OLH, právne a notárske služby, parkovné, opravy ciest, vývoz

stromčekov, kopírovanie, RTVS, prenájom Lesom SR, š.p.), mzdových nákladov, nákladov na
nemocenské, dóchodkové a zdravotné poistenie, zákonnej tvorby sociálneho fondu,
príspevku na stravovanie, dane z motororných 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 činnosůodpisu auta
a bankových poplatkov.

Ďalej uviedla hospodársky výsledok pred zdanením, výšku dane z príjmu,
hospodársky uýsledok po zdanení, zostatok peňažných prostriedkov v pokladni a na
bankovom účtek 3L.L2.21L6.
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Pani Mgr. Bc. PetrikoviČová vyzvala prítomných na prednesenie svojich pripomienok
k predloženej účtovnejzávierke.

Pán !ng. Milan KraiČoviech, Považská Bvstrica (splnomocnenec za členku p. Helenu
KrajČoviechovÚ, PovaŽská Bystrica) žiadal, aby boli mzdové náklady členenépodrobnejšie na
odmenY Členov kontrolnej komisie, predstavenstva a mzdy zamestnancov. Zároveň mal
námietky na vysoké náklady za počítačovútechniku.
OdPovedal Predseda LDP - p. Jón Dzurianík. ktorý uviedol, že na budúcej členskej
schódzi budú tieto náklady členenéa nateraz je možnosťk nahliadnutiu v kancelárii LDp.
Ďalej Povedal, Že poČÍtaČovátechnika sa nakupuje podía opodstatnenosti so zreteíom na

uýkon a za čo najvýhodnejšiu cenovú ponuku.

pani Marta Moravíková. papradno sa dotazovala,
čije výhodná a akým prínosom je
pre LDP nájomná zmluva s LesmiSR, š.p.

Odpovedal predseda LDP - p. Jón Dzurianík. ktorý povedal, že touto nájomnou
zmluvou sa pre lesné družstvo podstatne zjednodušilo obhospodarovanie !esných porastov
a zároveň sa zvýšili dosiahnuté výnosy.

Pani lng. Osuská AlŽbeta, Nitra sa vyjadrila

k dosiahnutým výnosom a vynatoženým
nákladom v roku 2016 a konŠtatovala, že v porovnaní s rokom 2OL5, zisk je váčší,a teda aj
dividendy pre člena družstva budú vyššie.

Pani Mqr. Bc. PetrikoviČovó uviedla, že vroku 2017 ešte bude musieť LDp zaplatiť nájom za
lesné pozemky Lesom SR, š.p. Banská Bystrica v zmysle platnej nájomnej zmluvy.

Nakolko uŽ neboli d'alŠie pripomienky k prečítanej Riadnej individuálnej ročnej
ÚČtovnej závierke za rok 2016, vyzvala Mgr. Bc. Petrikovičová prítomných k hlasovaniu
hlasovacími lístkami za prijatie Riadnej individuálnej ročnej účtovnejzávierky za rok 20r,6 HLAsoVANlE č.2.
HLASOVANlE č. 2.

-

Riadna individuálna ročná účtovnázávierka za rok 2016

Výsledky hlasovania:

Za:
Proti:
ZdržaI sa:

7 694 376 hlasov,t. j.89,0OoÁ

191811 hlasov, t. j. 2,22Yo
136 898 hlasov, t,

Nehlasovali: 622544

hlasov, t.

j.

1.,58%

j.

7,2O%

Na základe hlasovania bolo prijaté a schválené Uznesenie č. 2.

§,ffi

§

Riadna individuálna ročná účtovnázávierka za rok 2O76 je súčasťoutejto zápisnice.
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Pani M8r. Bc. PetrikoviČová vyzvala pani Antóniu Španihelovú- predsedníčku

kontrolnej komisie o prednesenie Správy

Papradno za rok 2016.

o

činnosti kontrolnej komisie Lesného družstva

Pani Španihelová oboznámila prítomných s činnosťoukontrolnej komisie, ktorá bola
zameraná na dodrŽiavanie právnych predpisov a Stanov LDP, na hospodársku a finančnú
Činnosť,ÚČtovníctvo, Účtovné doklady, mzdovú a personálnu agendu, na stav majetku LDp,
PokladniČnúhotovos{ pohÍadávky a závázky, stav jednotlivých účtov,na inventarizáciu
majetku a kontrolu evidencie členskej základne.

Kontrolná komisia LDP zasadala v priebehu roka 2016 páť krát a vykonala podía
plánu osem kontrol a to v lokalitách Skálie, Žihravy, Medvedie, Majer, Velké Jastrabie, pod
MáČiarovou, ku Skale, Modlatín, Žilín, Javorníky. Členovia kontrolnej komisie sa zamerali na
ťaŽbu dreva, vysádzanie sadeníc a ochranu lesných kultúr, odvoz drevnej hmoty zo skládky.
Na zák]ade predložených písomných dokumentov ekonómkou družstva, bota vykonaná
kontrola evidencie dodávateíských a odberatelských faktúr ako aj ich splatnosť, kontrola
Príjmových a vridavkových pokladničných dokladov za rok 2076, a tiež kontrola pokladničnej
hotovosti. Pani Španihelová d'alej uviedla, že inventarizačná komisia ku dňu 3L.L2,2}I6
vykonala fyzickú inventarizáciu majetku, ktorá bola odsúhlasená so stavom na syntetických
ÚČtoch. Kontrolná komisia v správe konštatuje , že za rok 2016 bolo podané riadne Daňové
Priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie roku 2oL6, ktoré je
v súlade so správou o hospodárení za rok 2016.

V roku 2016 sa d'alej prehodnocovala žiadosť p. Tomáša Strašíka o prijatie do
zamestnania na funkciu lesníka, ktorá ešte nie je doriešená.
Pani Španihelová uviedla, že v súvislosti s doručeným listom od neznámeho adresáta
V októbri 2016, z ktorého vyplývalo podozrenie, že na lesných pozemkoch
obhospodarovaných LDP dochádza k trestnej činnosti, informovala predstavenstvo družstva
a Okresnú prokuratúru v PovaŽskej Bystrici, na základe čoho sa vyvodil d'alšípostup. Zároveň
bude v roku 2OL7 nainštalovaný a daný do prevádzky monitorovací systém, ktorý by
pomáhal pri odhaíovaní prípadných páchateIov.

Na základe predloŽenej správy, kontrolná komisia Lesného družstva papradno

doporučuje členskej schódzi v súlade so Stanovami LDP schváliť:
Plán činnosti na rok 2017
Riadnu účtovnúzávierku zarok2016
Návrh na rozdelenie zisku za rok2OL6

Predsedajúca ČS LDP pod'akovala predsedníčkekontrolnej komisie za prednesenú
sPrávu a nakofko k prednesenej správe nemal nikto pripomienky, vyzvala prítomných
k aklamaČnému hlasovaniu za prijatie tejto správy. Výsledok hlasovania bol nasledovný:

Zaz

745

Proti:

0
0

Zdržalsa:

členov (podla prezenčnej listiny)

členov
členov
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Pani Mgr. Bc. PetrikoviČová uviedla, že Správa o činnosti kontrolnej komisie Lesného
družswa Papradno za rok 2016 sa berie na vedomie.

SPráva o Činnosti kontrolnej komisie Lesného družsfua papradno za rok 2076 je
súčasťou tejto zá pi sn i ce.

Pani Mgr, Bc. Petrikovičová predniesla Návrh na rozdelenie zisku za rok

2ot6.

Uviedla uýŠkuČistéhohospodárskeho rnýsledku za rok 20!6, z ktorého sa v zmysle
Stanov LDP, Článok 21, bod 3.) tvorí rezervný fond ( 5 % ),fond údržby( 10 o/o Zároveň
).
bude z Čistéhohospodárskeho výsledku za rok 2016 splatený nedelite1ný fond vo výške
1 236,00 €. PriPoČÍtanýbude nerozdelený zisk z roku 2015 a zostatok predstavuje zisk
určený
na rozdelenie.
Nakolko nikto z prítomných nemal pripomienky k prednesenému návrhu, vyzvala
Mgr. Bc. PetrikoviČová k hlasovaniu hlasovacími tístkami za prijatie Návrhu na rozdelenie
zisku za rok 2016 - HIASOVANIE č. 3.
HLASOVANIE č. 3.

- Návrh

na rozdelenie zisku za rok 2016

Výsledky hlasovania:
Za:

7 846 028 hlasov,t. j.90,7SoÁ

Proti:
Zdržal sa:

Nehlasovali:

105 135 hlasov, t. j. L,22%

64295 hlasov, t. j.0,74%
6301.7t h|asov, t.

j.

7,29%

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

Návrh na rozdelenie zisku za rok 2076 je súčasťoutejto zápisnice.

Pani Mgr. Bc. Petrikovičová vyzvala prítomných k diskusii.
DiskusnÝ príspevok č. 1
Pán Pave! Knapo, Papradno 1057
- lnformoval sa na cenu užitkovéhodreva na samovýrobu pre členov LDp.

odpovedal predseda LDp - p. Ján Dzurianík. že po prehodnotení percentuálneho podielu
v jednotlivých porastoch, prepočítanínákladov a réžiepredkladá predstavenstvo kalkuláciu
a to na výmeru 0,5 ha prideliť 1m3 užitkového dreva za sumu 50,oo € vrátane DpH bez
nároku na d'alšíprídel užitkovéhodreva v priebehu 5 rokov.

Pán tng. František Balušík,Papradno

-Mal pripomienku, že suma 50,00 € je vysoká.
Odpovedala pani Mar. Bc. Petrikovičovó, ktorá uvied]a, že LDP musí zo zákona odvádzať štátu
DPH, daň z príjmu a povinne odvádzať percentuálnu časťna vytvorené fondy LDP. Nakolko sa
musí brať do Úvahy trhová cena dreva a Lesné družstvo Papradno, ako ani iný právny subjekt
v Štáte si nemóže z dóvodu zabránenia daňorným únikom určovaťceny. Od poskytovania
rÓznych naturálnych výhod rnýrobné podniky ustúpili, čo bolo potvrdené aj ohlasmi z pléna.

Vzhladom k potrebe súhlasu členov LDP na stanovenie ceny užitkovéhodreva na
samovýrobu pre Členov LDP a nakolko z prítomných už nemal nikto pripomienky, dala
predsedajúca aklamačne hlasovať o predloženej kalkulačnej cene. Výsledok hlasovania bol
nasledovný:

Zaz

724

Proti:

IL
10

Zdržal sa:

členov (podla prezenčnej listiny)
členov
členov

Na základe aklamačného hlasovania bola cena užitkového dreva samovýrobou pre
členov LDP schválená v sume 50,00 € vrátane DPH/m3, pričom na výmeru každých 0,5 ha je
možnéprideliť 1 m3 užitkovéhodreva na samovýrobu.
DiskusnÝ príspevok č, 2
Pán lng. Milan Kodčík,Papradno

-Žiadal, aby sa predstavenstvo LDP znova zaoberalo prijatím lesníka do pracovného pomeru,
pričom by sa mal preferovaťtunajšíčlovek.
Odpovedala pani Mqr. Bc. Petrikovičovó. ktorá uviedla, že táto otázka sa bude riešiťvčo
najkratšom čase,
DiskusnÝ príspevok č. 3
Pán Pavo! Hikaník, Papradno

-Upozornil na skutočnosť, že pri samouýrobe paliva má vellú úlohu aj lokalita, v ktorej si člen
móže palivo nachysta{ nakolko velká dopravná vzdialenosť zvyšuje náklady člena.

Odpovedal predseda LDP - p. Ján Dzurianík. že samovýroba paliva sa prideluje tak, aby
lokalita bola do vzdialenosti 3 km, aby nevznikali členom vysoké náklady na dopravu pri
samovýrobe.
DiskusnÝ príspevok č. 4

Pán Pavol Čelko, Považská Bystrica (splnomocnenec za členku p. Danielu Čelkovú,Považská
Bystrica)
-Žiadal, aby sa po ukončeníťažbyv poraste upravili cesty a skládky a
z dóvodu prístupnosti, hlavne chatárom k ich nehnutelnostiam.

LL

to aj na konci

dňa

odpovedal predseda LDp - p. Jón Dzurianík. že v rámci možnostísabude prevádzať kontrola
upravenosti ciest, rigolov a priepustov po vykonanej ťažbe.
DiskusnÝ príspevok č. 5
Pán lng. František Ba!ušík, Papradno

-UPozornil na velké náklady na vozenie kameňa na Malinovskú, pričom navrhol inú trasu.
Ďalej Poukázal na ve]ké náklady na pestovnú činnosťv žle dostupných terénoch ako aj na to,
Že namiesto ťaŽby dreva, ktoré v lese hnije, treba ho ponúknuť členom za nižšiucenu a hora
by sa vyčistila.

OdPovedal Predseda LDP - p. Jón Dzurianík. ktorý povedal, že na vozenie kameňa sa musela
PouŽiť uvedená trasa, nakolko na iných miestach by sa náves nebol otočil a otázkou ponuky
lacnejŠieho paliva Členom LDP v zle dostupných terénoch sa bude lesné družstvo zaoberať.
DiskusnÝ príspevok č.6
Pán Milan Zendek, Papradno

-Mal návrh, aby bol zriadený centrálny sklad na palivové drevo, odkialby si členovia družstva
mohli odviesť palivo nachystané na metrovicu. Ďalej navrhol, aby na kandidátnej listine boli
Prijednotlivých kandidátoch uvedené aj výmery lesných pozemkov a mal pripomienku na zlý
stav cesty (voda cez cestu, ŽÍaby) z hlavnej cesty na Žíhravy smerom na Jastrabie a žiadal, aby
to bolo preverené a upravené.
Predseda LDP uviedol, že uvedené problémy budú riešené.

Nakolko sa do diskusie už nikto neprihlásil, predsedajúca členskej schódze diskusiu ukončila.
K badu 4
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Predsedajúca ČS LDP oznámila, že dňa 13.09.2OI7 končítrojročnévolebné obdobie
Členov predstavenstva a Členov kontrolnej komisie, ktorí boli zvolenína zakladajúcej členskej
schódzi, konanej dňa 14.09.2OL4, a to nasledovne:
Členov!a predstavenstva

1.

2.
3.

:

Ján Dzurjaník, Papradno 490, O18 13 Papradno, nar.21,.!o.L963, r. č,63Lo2L7o23
- predseda predstavenstva, deň zániku funkcie: L3.0I.2OL7,
Bc. Marian TuriČÍk,Papradno 7028, 018 13 Papradno, nar. 02,04.1956, r. č.
5604027484 - podpredseda predstavenstva, deň zániku funkcie: L3.og.2ot7,
Mgr. Bc. Jana PetrikoviČová, Mládeže 33419,956 18 Bošany, nar. 20.05.196]., r. č.
6L552O7256 - Člen predstavenstva, deň zániku funkcie: !3.o9.2ol7,

4. Daniel
5.

Lapúnik, Papradno 522, 018 13 Papradno, nar. 09.04.1_960, r. č.
6004096890 - Člen predstavenstva, deň zániku funkcie: L3.o9.2ot7,
lng. [uboŠ BaluŠÍk,Záhumenská 2006140,911 01 Trenčín,nar. 04,10.1966, r. č.
6610046355 - Člen predstavenstva, deň zániku funkcie: I3.o9.2oL7.

Čtenovia kontrolnej komisie:

1. Antónia

Španihelová, Papradn o 9L2, O18 13 Papradno, nar. 1"4.06.].951, r.
- predsedníčkakontrolnej komisie, deň zániku funkcie: L3.og.2ol7,

515614200
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č.

2.
3.

lng. Ján StraŠÍk,Papradno 375,018 13 Papradno, nar. O9.o8.1945, r. č.450809715

- člen kontrolnej komisie, deň zánlku funkcie: I3.09.2Ot7,

Milan BaŠo,Papradno 630,018 13 Papradno, nar. 10.03.1954,

člen kontrolnej komisie, deň zánlku funkcie: t3.09.2O!7.

r.

č.5403j:o27gg-

Pani M8r, Bc. Petrikovičová vysvetlila, že z dóvodu končiaceho sa trojročného

volebného obdobia členov štatutárnych orgánov, Lesné družstvo Papradno musí v zmysle
Stanov Lesného druŽstva Papradno uskutočniť nové vohy na nasledovné štvorročnévolebné
obdobie od 14.09.2OL7 do t3.09.2O2L.

Ďalej predsedajúca ČSLDP pristúpita k predstaveniu jednotlivých kandidátov

navrhnutých do štatutárnych orgánov a to nasledovne:
predstavenstvo Lesného družstva papradno:

1.
2,
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dzurjaník Ján
Bc. TuričíkMarian
Mgr. Bc. Petrikovičová Jana
Lapúnik Danie|
Lališ Anton
Žilinčíklvan
Kozáčik Anton
Brezničan Peter
Meštík Milan

kontro|ná komisia Lesného družstva papradno:

1.

2.
3.
4.
5.

ŠpaniheIová Antónia
lng. StrašíkJán
Bašo Milan
HatajčíkŠtefan
Hromadíková Anna

a následne oboznámi|a prítomných s vo|ebným poriadkom v zmysle Stanov Lesného družstva
Papradno, Článok 23.

Pani Mgr. Bc. Petrikovičová vyzvala prítomných k voJbe členov do štatutárnych
orgánov Lesného družstva Papradno a následne sa pristúpi|o k sčítaniu volebných lístkov
a hlasov elektronickým spósobom.

Kh§d*

íE
Pani Mgr. Bc. Petrikovičová požiadala predsedníčkuvolebnej komisie p. Hildu

JurČÍkovúo prednesenie Správy volebnej komisie z Čtenskej schódze Lesného družstva
Papradno, konanej dňa 26.03.2oL7 v Kultúrnom dome Papradno o 14.00 hod.

Pani Hilda Jurčíková prečítalaSprávu volebnej komisie z Členskej schódze Lesného
druŽstva Papradno, konanej dňa 26.03.2OL7 v Kultúrnom dome Papradno o14.00 hod., v
ktorej volebná komisia konštatuje, že navrhnutí členovia do orgánov Lesného družstva
13

Papradno boli právoplatne zvolení v zmysle Zákona č.513h991 Zb. obchodného zákonníka
a výsledky volieb sú nasledovné:
Do predstavenstva družstva boli zvolení nasledovní členovia LDp:

7,
2.
3.
4,
5.

Dzurjaník Ján
Mgr. Bc. Petrikovičová Jana
Bc. TuričíkMarian
Lapúnik Daniel
Lališ Anton

s počtom hlasov

5 535 758

s počtom hlasov

6 043 880

s počtom hlasov
s počtom hlísov
s počtom hlasov

4 459 216
4 262538
4 oL23o7

Náhradníci:

6.
7,
8.
9.

Brezničan Peter
Žilinčíktvan
MeštíkMilan
Kozáčik Anton

s počtom
s počtom

hlasov

hlasov

s počtom

hlasov

s počtom hlasov

3 774252
296L 496
2 630 839
! 4L5 498

Do kontrolnei komisie družstva boli zvolení nasledovní členovia LDp

L.

2.

3.

:

hlasov 6 369 61_9
s počtom hlasov 5 931 018
s počtom hlasov 4 587 803
s počtom

lng. StrašíkJán
Španihelová Antónia
Bašo Milan

Náhrddníci:

4.
5.

s počtom hlasov 3 446

HatajčíkŠtefan
Hromadíková Anna

tL4

s počtom hlasov 23O4229

Po vyhlásení výsledkov volieb si noví členovia predstavenstva a kontrolnej komisie
stanovili funkcie v Štatutárnych orgánoch v zmysle Zápisnice zo zasadnutia novozvotených
Členov predstavenstva Lesného druŽstva Papradno, konaného dňa 26.03.2oI7 a Zápisnice
zo zasadnutia novozvolených Členov kontrolnej komisie Lesného družstva papradno,
konaného dňa 26.03.2Ot7.

toho vyplýva, Že novými členmi predstavenstva a kontrolnej komisie Lesného
druŽstva Papradno sa stávajú a svoju funkciu začnúvykonávať od L4.og.2oL7 a to
Z

nasledovne:

č|enovia predstavenstva

1.

:

Ján Dzurjaník, Papradno 490, 018 13 Papradno, nar. 21.10.1963, r. č,63Lo2I7o23
- predseda predstavenstva, deň vzniku funkcie: t4.09.2Ot7,

2. Bc. Marian
3.
4.
5.

Turičík,Papradno Lo28, 018 13 Papradno, nar. 02.04.1956, r. č.
5604027484 - podpredseda predstavenstva, deň vzniku funkcie: I4.og.2ol7,
Mgr. Bc. Jana PetrikoviČová, Mládeže 33419,956 18 Bošany, nar. 20.05.1961, r. č.
6t55207256 - člen predstavenstva, deň vzniku funkcie: 1,4.o9.2ot7,
Daniel Lapúnik, Papradno 522, 018 13 Papradno, nar. 09.04.1960, r. č.
6004096890 - člen predstavenstva, deň vzniku funkcie: t4.o9.2ol7,
Anton LaliŠ, Papradno 5].4, 018 13 Papradno, nar. 08.06.1960, r. č. 6006087450_
člen predstavenstva, deň vzniku funkcie: 14.09.2Ot7.
L4

čtenovia kontrotnei komisie:

1.

2.
3.

K

Antónia Španihetová, Papradno 9L2, O18 13 Papradno, nar. 14.06.1951, r. č.
515614200 predsedníčka kontrolnej komisie, deň vzniku funkcie:
L4.o9.2ot7,
lng. Ján Strašík,Papradno 375, 018 13 Papradno, nar. 09.08.1945, í. č.
450809715 - Člen kontrolnej komisie, deň vzniku funkcie: L4.o9.2oI7,
Mllan Bašo, Papradno 630, 018 13- Papradno, nar. 10.03.1954, r. č,
54O3LO2793 - Člen kontrolnej komisie, deň vzniku funkcie: t4.o9.2ot7.
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Predsedajúca ČS pani Mgr. Bc. Petrikovičová požiadala predsedníčku mandátovej a
návrhovej komisie pani lubicu Lališovúo prednesenie Sprárry mandátovej a návrhovej
komisie z rokovania, prijatia a schválenia uznesení Členskej schódze Lesného družstva
Papradno, IČO: +ZSSO698, konanej dňa 26.o3.2ot7 v Kultúrnom dome papradno.

P. [ubica Lališová uviedla, že mandátová
č!enskej schódze a konštatuje, že:

a návrhová komisia pozorne sledovala priebeh

členská schódza schvaíuie:

Uznesením č.1:
Plán činnosti na rok 2OL7.

Uznesením č.2:
Schválenie riadnej individuálnej ročnej účtovnejzávierky za rok 2OL6.
Uznesením č.3:
Návrh na rozdelenie zisku za rok 2OL6.

členskó sch1dza berie na vedomie:

Uznesením č.5:

L.
2.
3.

Správu predsedu predstavenstva o činnosti a finančnom hospodárení LDP za rok
2oL6,
Správu kontrolnej komisie za rok 2OL6.
Správu volebnej komisie z Členskej schódze Lesného družstva Papradno, konanej dňa
26.03.2OL7 v Kultúrnom dome Papradno o 14.00 hod.

členskó schódza ukladá:

členskó schódza zomieta:
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Predsedajúca ČS dala aklamačne hlasovať o predloženej Správe mandátovej a návrhovej
komisie z rokovania, prijatia a schváIenia uznesení Členskej schódze Lesného družstva
Papradno, tČO: +ZSSO698, konanej dňa 26.o3.20t7 v Kuttúrnom dome papradno.

Výsledok hlasovania bol nasledovný:

Zaz
Proti:

745

Zdržal sa:

0
0

členov (podl'a prezenčnej listiny)
členov
členov

Pani Mgr. Bc. Petrikovičová skonštatovala, že Správa mandátovej a návrhovej komisie

z rokovania, prijatia a schválenia uznesení Členskej schódze Lesného družstva Papradno,
lČO: +ZSOO698, konanej dňa 26.03.2Ot7 v Kuttúrnom dome papradno bola iednohlasne

schváIená.

Správa mdndátovej a návrhovej komisie z rokovonía, prijdtia a schválenia uznesení
Čtenskej schidze Lesného družsúaPapradno, tČo: lzgo0698, kondnej dňa 26.03.2017
v Kultúrnom dome Papradno je súčasťoutejto zápisnice.

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

predseda ČS LDP:

Mgr. Bc. Jana Petrikovičová

zapisovatel':

lng. Eva Križalkovičová

overovatelia

zá

pisnice:

!Á

/úrH^/Á-;ň

lng. Milan Kodčík

fl-l

"/Y

Eva Mikytová

V Papradne, dňa 26.03,2077
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