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z rokovania náhradnei Členskej schódze Lesného družstva Papradno,

tČo: ezgs0598, ktorá sa konala dňa 25.03.2018 o 15,00 hod. v estrádnej sáte

Kultúrneho domu Papradno.

Propram:

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

2. Prednesenie návrhu programu Členskej schódze, odsúhlasenie programu Členskej
schódze, oboznámenie so spósobom hlasovania na tejto schódzi, ako aj oboznámenie sa
s percentom účasti členov LDP

3. Volba: - predsedu Členskej schódze
zapisovatelky
overovateíov zápisnice

4. Správa ,."or"T,i"rx1'o'r".#;ril'..':§i::li''"'r,n"nunom hospodárení LDP za rok 2ot7
a Plán činnosti na rok 2018

5. Schválenie riadnej individuálnej ročnej účtovnej závierky za rok2Ot7
6. Správa kontroInej komisie za rok20t7
7. Návrh na rozdelenie zisku
8. Diskusia
9. Správa návrhovej komisie - návrh na uznesenie
10. Záver

K kodu č. i
Rokovanie Členskej schódze Lesného družstva Papradno (d'alej aj ako ČS LDr1 otvoril

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

Predseda LDP d'alej predniesol Návrh programu, zároveň oboznámil členov družstva
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 (pod[a 5b), alebo hlasovacím lístkom s ohladom na výmeru nehnutelnostívo vlastníctve
člena družstva (podla 5a) a následným počítačovým spracovaním.

Zároveň sa opýtal prítomných, či majú pozmeňujúce návrhy k prednesenému
Návrhu programu a kedže neboli vznesené námietky voči programu schódze, predseda
družstva p. Ján Dzurjaník vyzval prítomných k aklamačnému hlasovaniu za prijatie Návrhu
programu rokovania Členskej schódze. Výsledok hlasovania bol nasledovný:



Zaz 7O2 členov (podla prezenčnej listiny)

Proti: 0 členov

Zdržal sa: 1- člen

Na základe hlasovania bol Program členskej schódze schválený.

Po vyhodnotení účasti na rokovaní ČS tOP, prítomní boli oboznámení s jej výsledkami
a to nasledovne:

Počet všetkých členov:

Počet prítomných členov:

Percento účasti na členskej schódzi na člena:

Percento účasti na členskej schódzi na uýmeru:

L532, čo predstavuje 14 512 360 hlasov/v,ýmera

7O3, čo predstavuje 7 962402 hlasov/v,ýmera

45,89Yo

54,87 Yo

vzhíadom na túto skutočnosť. členská schódza nie ie schopná uznášaťsa.

V zmysle ustanovenia Článku IL, bodu č.6 Stanov Lesného družstva Papradno
a vzhíadom na to, že percento účasti na členskej schódzi na v,ýmeru bolo 54,87o/o, Mgr.Bc.
Petrikovičová ako členka predstavenstva, dala aklamačne hlasovať o tom, aby sa o 15,00
hod. uskutočnila náhradná členská schódza a to s nezmeneným programom. Výsledok
hlasovania bol nasledovný:

2az

Proti:

Proti:

Zdrža! sa:

0 členov

0 členov

7O3 členov (podía prezenčnej listiny)

0 členov

Zdržalsa: 0 členov

Na základe hlasovania bola vyhlásená o 15,00 hod. náhradná členská schódza so
začiatkom konania o 15,00 hod. a to s nezmeneným programom.

Predseda družstva p. Ján 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: 7O3 členov (podIa prezenčnej listiny)



Predsedd LDP konštatoval, že Mgr. Bc. tana Petrikovičová bola jednohldsne zvolená
za predsedajúcu členskej schódze a požiadal ju, aby sa ujala vedenia členskej schódze.

Mgr. Bc. Petrikovičová pod'akovala p. Dzurjaníkovi za uvedenie, prítomným za
prejavenú dóveru a predstavila delegovanú kandidátku na zapisovatelku ln8. Evu
Križalkovičovú. Následne dala aklamačne hlasovať o predloženom návrhu. Výsledok
hlasovania bol nasledovný:

Za: 7O3 členov (podla prezenčnej listiny)

Proti: 0 členov

Zdržal sa: 0 členov

lng. Eva Križdtkovičová bota jednohldsne zvolená za zapisovateku na ČS tOP.

Ďalej predsedajúca predstavila navrhovaných overovotefov zápisnice, za ktorých boli
navrhnutí - p. ln8. Milan Kodčík a p. lvan Žitinčit< a dala aklamačne hlasovať o
prednesenom návrhu kandidáta lng. Milana Kodčíka, pričom hlasovanie bolo nasledovné:

Zaz 7O2 členov (podía prezenčnej listiny)

Proti: 0 členov

Zdržal sa: 1 členov

Následne predsedajúca dala aklamačne hlasovať o prednesenom návrhu kandidáta p.

lvana Žilinčíka, pričom hlasovanie bolo nasledovné:

Zaz 7O2 členov (podla prezenčnej listiny)

Proti: 0 členov

Zdržal sa: 1 členov

Predsedojúca skonštatovalo, že p. lng. Milan Kodčík a p. lvan Žitinči* bolí zvolení za
overovateíov zápisnice z tejto ČS.

Mgr. Bc. Petrikovičová d'alej predstavila kandidátov na predsedu a členov
mandótovej a návrhovej komisie v zložení:

Hilda Jurčíková - predseda komisie

[udmila Mikudíková - člen komisie

Lýdia Lališová- člen komisie



a dala aklamačne hlasovať o návrhu kandidátky p. Hildy Jurčíkovej za predsedu mandátovej
a návrhovej komisie s nasledovným výsledkom hlasovania:

Za: 7O3 členov (podla prezenčnej listiny)

Proti:

Zdržal sa:

0 členov

0 členov

Predsedajúca d'alej dala aklamačne hlasovať o návrhu kandidátky p. [udmily
Mikudíkovej za členku mandátovej a návrhovej komisie s nasledovným výsledkom
hlasovania:

703 členov (podla prezenčnej listiny)

Proti: 0 členov

Zdrža! sa: 0 členov

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

Lýdie Lališovej za členku mandátovej a návrhovej komisie s nasledovným výsledkom
hlasovania:

Za: 7O3 členov (podía prezenčnej listiny)

Proti: 0 členov

Zdržal sa: 0 členov

Predsedajúca skonštatovald, že zd predsedu mandátovej a návrhovej komisie bola
jednohldsne zvolená p. Hildd lurčíková a za členov mandátovej a návrhovej komisie boli
jednohlasne zvolené p. Iludmild Mikudíková a p. Lýdia Lališová.

Pani Mgr. Bc. Petrikovičová vyzvala predsedu LDP- p. Jána Dzurjaníka k predneseniu
Správy predsedu predstavenstva o činnosti a finančnom hospodárení Lesného družstva
Papradno za rok 2OL7.

Predseda LDP informoval prítomných, že v roku 2Ot7 LDP zalesnilo 11,09 ha, kde bolo
vysadených celkom 54 25O kusov sadeníc. Na výmere 8,92 ha boli prevedené aj nátery proti
ohryzu zverou. Ďalej bolo vykonané uhadzovanie haluziny po ťažbe 6 648,04 ffi3,

uhadzovanie bez pálenia 590,24 m3, prerezávka mladiny na výmereLI,92 ha a vyžínanie na

výmere 18,70 ha.

Ďalej informoval prítomných, že v roku 2017 sa vytažilo v súlade s programom
starostlivosti o les 11,780,79 m3 drevnej hmoty, z toho členom družstva bolo predané palivo
zo skládky v objeme 796,70 m3 listnatého dreva a 37,65 m3 ihličnatého dreva.

Predseda LDP d'alej uviedol náklady na ťažbu a to jednotlivo pilčík, približovanie dreva
koňmi, približovanie dreva traktormi, d'alej náklady na uhadzovanie a pálenie haluziny,
prerezávky, služby OLH, zalesňovanie a nátery sadeníc, ožínanie, oranie zvážnic, nákup
sadeníc, farbu a vrecká do lapačov.

Za:

.K bod,u*



Predseda informoval prítomných aj o prácach vykonávaných pri odvodňovaní ciest,
zvážnic, d'alej o odkopanízosunutého svahu v Komjatnom, ako aj o obnove prístupovej cesty
do porastu U Tarohov. Celkové náklady na zvážnice boli 2 211,50 Eur.

Ďalej oboznámil prítomných s výnosmi z predaja úžitkového a palivového dreva,
z predaja vianočných stromčekov, ako aj s vyplatením dividend na základe hospodárskeho
výsledku za rok 2Ot7, čo predstavuje pre člena LDP sumu 110,00 € brutto/ha. Z tejto sumy
bude ešte odvedená zrážková daň vo výške 7%o, teda pre člena LDP to bude v čistom čiastka
tO2,3O€lha.

Predseda LDP uviedol počet a funkciu zamestnancov, ako aj to, že ťažbové a pestovné
práce vykonávajú živnostníci na základe živnostenského oprávnenia, vrátane odborného
lesného hospodára.

Na záver svojej správy pod'akoval p. Ján Dzurjaník členom predstavenstva,
pracovníkom a živnostníkom za spoluprácu a členom LDP za trpezlivosť a porozumenie.

Predsedajúca členskej schódze pod'akovala predsedovi LDP za prednesenú správu
a vyzvala prítomných k aklamačnému hlasovaniu za jej prijatie. Výsledok hlasovania bol
nasledovný:

Zaz 7O3 členov (podía prezenčnej listiny)

Proti: 0 členov

Zdržal sa: 0 členov

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

Spróva predsedu predstdvenstvo o činnosti a finančnom hospodárení Lesného
družstva Papradno za rok 2017 je súčdsťou tejto zápisnice.

Pani M8r. Bc. Petrikovičová d'alej vyzvala predsedu LDP
k predneseniu P!ánu činnosti na rok 2OI8.

p. Jána Dzurjaníka

Predseda LDP oboznámil prítomných s plánovanými pestovnými prácami a prácami
pri ochrane lesa pod[a Projektu pestovnej činnosti na rok 2OL8, čo predstavuje: prípravu
plóch na zalesnenie, zalesňovanie, ochranu mladých porastov proti burine, ochranu mladých
porastov proti zveri, ochranu proti 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.

Uviedol, že i nad'alej bude LDP zabezpečovať palivové drevo pre potreby členov,
bude vykonávať pravidelnú údržbu lesných ciest, taktiež bude vykonávať kontrolu
jestvujúceho odvodnenia zvážnic a zabezpečovať jeho funkčnosť, vykoná fyzickú kontrolu
hraníc porastov lesného družstva so susednými spoločenstvami a prevedie s ich zástupcami
vyznačenie, po zverejnení nových výziev z operačného programu sa bude LDP uchádzať
o dotácie z eurofondov, bude priebežne aktualizovať a uzatvárať nájomné zmluvy, bude viesť



evidenciu o vlastníctve prenajatých lesných pozemkov a vyplácať členom LDP dividendy za

užívanie lesných pozemkov, sústredíinformácie o kúpe nového motorového vozidla.

Predsedajúca členskej schódze pod'akovala predsedovi LDP za prednesený Plán
činnosti na rok 2018 a opýtala sa prítomných na pripomienky, prípadne pozmeňujúce
návrhy.

Nakolko k prednesenému plánu činnosti nemal nikto pripomienky, p. Mgr. Bc.

Petrikovičová vyzvala prítomných k hlasovaniu hlasovacími lístkami za prijatie Plánu činnosti
na rok 2Ot8 - HLASOVANIE č. 1.

HLASOVANIE č. 1. - P!án činnosti na

Výsledky hlasovania:

Zaz 7 229 947 hlasov, t. j.

Proti: 91903 hlasov, t. j.

rok 2018

90,8;OYo

t,ti%o

Zdrža! sa: 53 945 hlasov, t. j. 0,680Á

Nehlasovali: 586 607 hlasov, t. j. 7,37o/o

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

Plán činnosti na rok 2078 je súčasťou tejto zápisnice.

K,bodu 5

Predsedajúca ČS prečítala prítomným Riadnu individuálnu ročnú účtovnú závierku za

rok2OI7, ktorú vypracovala lng. Paulína Bašová -ekonómka LDP.

lnformovala prítomných o tom, že Riadna individuálna ročná účtovná závierka za rok
2OL7 pozostáva z dvoch častí a to z VÝkazu ziskov a strát, ktorý predstavuje jednotlivé
výnosy a náklady a zo Súvahv, ktorá predstavuje hodnotu AKTÍV - majetok a PASÍV - vlastné
imanie a závázky.

Uviedla výšku celkových dosiahnutých výnosov z hospodárskej činnosti, ktoré
pozostávajú z tržieb z predaja vlastných výrobkov a služieb (tržby z predaja úžitkového
a palivového dreva, tržby z predaja vianočných stromčekov) a zo zmeny stavu vlastných
zásob (ocenenie vlastných zásob).

Ďalej uviedla výšku nákladov na hospodársku činnosť (spotreba materiálu
kancelárske potreby, PHM, drobný hmotný majetok, drobné nákupy, feromónové lapače a



vrecká, osobné ochranné pracovné prostriedky a očkovacie vakcíny pre zamestnancov atd'.,

d'alej spotreba energií, vodné a stočné, d'alej nákladv na opravu a údržbu auta SUZUK|
VITARA. nákladv na cestovné, nákladv na reprezentáciu. nákladv na ostatné službv -ťažba

dreva, približovanie dreva koňmi a traktormi, výrez tenšiny, telefón, internet, poštovné,
nájomné za nebytové priestory, náklady na školenie, služby OLH, parkovné, opravy ciest,
vývoz stromčekov, RTVS, prenájom Lesom SR, š.p., oprava a údržba zabezpečovacieho
systému budovy LDP, d'alej osobné nákladv - mzdové náklady zamestnancov a štatutárov,
náklady na nemocenské, dóchodkové a zdravotné poistenie, zákonná tvorba sociálneho
fondu, príspevok na stravovanie, d'alej dane a poplatkv - daň z motorových vozidiel, daň
z nehnuteínosti za lesné pozemky, ostatné dane a poplatky, d'alej odpisv a opravné položkv
k dlhodobému nehmotnému a hmotnému maietku. d'alej ostatné nákladv na hospodársku
činnosť - poskytnuté dary v peňažnej a naturálnej forme, povinné zmluvné poistenie, ťvorba
rezervy na pestovnú činnosť. Náklady na finančnú činnosť predstavujú bankové poplatky.

Ďalej uviedla výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením, výšku dane
z príjmu a hospodárskyvýsledok po zdanení.

Hodnotu aktív v SÚVnHr predstavuje dlhodobÝ hmotnÝ maietok - obstaranie
kamerového systému, osobný automobil SUZUKl VITARA, oprávky k osobnému automobilu,
d'alej obežnÝ maietok - zásoby palivového dreva a gulatiny, krátkodobé pohladávky voči
odberatelom, zostatok nafty v nádrži, náklady budúcich období a finančný majetok ako
zostatky na bankovom účte, v pokladnici, ceniny.

Hodnotu pasív v SÚVnHr predstavuje vlastné imanie - základné imanie (členské
vklady), kapitálové fondy (Nedelitelný fond), fondy zo zisku (Rezervný fond a Fond údržby),
nerozdelený zisk minulých rokov, hospodársky výsledok za účtovné obdobie, d'alej závázkv -
dlhodobé rezervy na pestovnú činnosť, krátkodobé závázky voči dodávateíom,
zamestnancom, závázky zo sociálneho poistenia, daňové závázky (daň z príjmov, preddavky
na daň z príjmov, DPH, daň zomzdy, daň z motorových vozidiel), ostatné krátkodobé závázky
(nevyplatené dividendy, finančné vyrovnanie - nečlen, iné závázky, sociálny fond), rezerva na

nevyčerpanú dovolenku, rezerva - nájom Lesy SR, š.p.

Hodnota aktív a pasív v SÚVnHr sa rovná.

Pani Mgr. Bc. Petrikovičová po prečítaní Riadnej individuálnej ročnej účtovnej
závierky za rok 2OL7 vyzvala prítomných na prednesenie svojich pripomienok k predloženej
účtovnej závierke.

Nakoíko neboli žiadne pripomienky k prečítanej Riadnej individuálnej ročnej účtovnej
závierke za rok 2077, vyzvala Mgr. Bc, Petrikovičová prítomných k hlasovaniu hlasovacími
lístkami za prijatie Riadnej individuálnej ročnej účtovnej závierky za rok 2OL7
HLAsoVANlE č.2.



HLASOVANlE č. 2. - Riadna individuálna ročná účtovná závierka za rok2OI7

Výsledky hlasovania:

Za: 7 3L7 616 hlasov,t. j.gt,g0%o

Proti:

Zdržal sa:

t47 882 hlasov, t. j. t,86oÁ

58 009 hlasov, t. j. 0,73Yo

Nehlasovali: 438 895 hlasov, t. j. 5,5LYo

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

Ríadna individuálna ročná účtovná závierka za rok 2077 je súčasťou tejto zápisnice.

Pani Mgr. Bc. Petrikovičová vyzvala pani Antóniu Španihelovú - predsedníčku
kontrolnej komisie o prednesenie Správy o činnosti kontrolnei komisie Lesného družstva
Papradno za rok2Ol7.

Pani Španihelová oboznámila prítomných s činnosťou kontrolnej 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,
pokladničnú hotovos{ pohladávky azávázky, na stav bankového účtu, na kontrolu verejných
súťaží vyhlásených na ponuky dreva na skládkach, na inventarizáciu majetku a archiváciu
dokladov, kontrolu evidencie členskej základne a nájomných zmlúv, na dodržiavanie plánu
ťažby dreva, kontrolu porastov a pestovnej činnosti (uhadzovanie a pálenie haluziny,
zalesňovanie, vyžínanie, prerezávky, ochrana lesných kultúr pred ohryzom zverou, kontrolu
skládok a odovzdaných pracovísk po ukončeníťažobných prác, prečistenie priepustov vody a

iné).

Kontrolná komisia LDP zasadala v priebehu roka 20L7 páí krát a vykonala jedenásť
kontrol a to v lokalitách Sukáňov - v poraste č. 382b, č. 384, d'alej skládky v Komjatnom a pri

ceste ku Skale, d'alej Medvedie - časť Tarohovce, pričom poukázala na zlý technický stav
prístupovej cesty do oblasti Medvedie ako aj cesty smerom ku Skale. V poraste č. 352a
v lokalite pri Skale a v poraste č. 382a v lokalite Kamenár bola spracovaná kalamita.

Koncom roka 2OL7 sa kontrolná komisia zamerala najmá na skládky dreva a zistenie
množstva drevnej hmoty na nich.

LDP zabezpečilo počas roka2OL7 školenie ohladom bezpečnosti práce a protipožiarne
školenie pre zamestnancov a živnostníkov, ktorí vykonávajú práce pre lesné družstvo.

.

Č]enská schódza Lesného dfrí&va Papradno na základe,výsledleev htasovenia
a schválila Riadnu individuálnu rďrni účtovnú závierku ra rok 2017,

!::'],

pli



Kontrolná komisia LDP vykonala kontrolu evidencie dodávatelských a odberatelských
faktúr ako aj ich splatnos{ kontrolu príjmových a výdavkových pokladničných dokladov za

rok 2077, a tiež kontrolu pokladničnej hotovosti. Ďalej vykonala kontrolu v oblasti
personálnej agendy, vedenia osobných spisov, evidenčných listov dóchodkového poistenia,
na kontrolu knihy dochádzky a kontrolu výkazov do sociálnej a zdravotnej poisťovne, pričom
uviedla, že v januári 2OI7 bola Sociálnou poisťovňou ohlásená a vykonaná kontrola odvodu
poistného za roky 2OL5-2O1,6, ktorá nezistila žiadne nezrovnalosti.

Kontrolná komisia LDP sa zamerala aj na vykonanie fyzickej inventarizácie, pričom
boli vytvorené tri inventarizačné komisie - inventarizačná komisia zameraná na zisťovanie
stavu zásob na skládkach, na zisťovanie stavu finančného majetku a na zisťovanie stavu
dlhodobého a krátkodobého majetku.

P. Španihelová Antónia oboznámila prítomných s anonymným oznámením o krádeži
dreva na parcelách LDP, ktoré prišlo na jej súkromnú adresu. Toto oznámenie postúpila
orgánom činným v trestnom konaní a oboznámila aj členov kontrolnej komisie. Po vyšetrení,
a objasnení prípadu, ako aj nahradení škody Lesnému družstvu Papradno, bolo trestné
stíhanie zastavené.

Predsedníčka kontrolnej komisie d'alej v správe konštatovala, že za rok 2OL7 sa
podáva riadne Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie
roku 2OL7, ktoré je vsúlade s Účtovnou závierkou za rok 2077. Ekonómka LDP vedie
účtovníctvo v zmysle platného zákona č. 43L|2OO2 Z. z. o účtovníctve a v súlade s ostatnými
platnými právnymi predpismi.

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

Plán činnosti na rok 2018
Riadnu individuálnu ročnú účtovnú závierku za rok2oI7
Návrh na rozdelenie zisku za rok2017

Predsedajúca ČS LDP pod'akovala predsedníčke kontrolnej komisie za prednesenú
správu a nakolko k prednesenej správe nemal nikto pripomienky, vyzvala prítomných
k aklamačnému hlasovaniu za prijatie tejto správy. Výsledok hlasovania bol nasledovný:

Za: 7O3 členov (podla prezenčnej listiny)

Proti: 0 členov

Zdrža! sa: 0 členov

Pani Mgr. Bc. Petrikovičová uviedla, že Správa o činnosti kontroInej komisie Lesného
družstva Papradno za rok 2017 sa berie na vedomie.

Správo o činnosti kontrolnej komisie Lesného družstvo Papradno za rok 2017 je
súčosťou tejto zó pisnice.



K bodu 7

Pani Mgr. Bc. Petrikovičová vyzvala p. Jána Dzurjaníka k predneseniu Návrhu na rozdelenie zisku
za rok 2oL7.

Predseda družstva uviedol výšku čistého hospodárskeho výsledku za rok 2OL7,
z ktorého sa v zmysle Stanov LDP, Článok 2L,bod3.) tvorí rezervný fond ( 5 %|,fond údržby
( LO % ). Pripočítaný bude nerozdelený zisk z roku 2016 a zostatok predstavuje zisk určený
na rozdelenie.

Tento tvorí:

. predpokladaná suma pre členov Lesného družstva Papradno, pričom
dividendy pre člena Lesného družstva Papradno za rok 2O!7 budú vo výške
1]-0,00Eur/hektár, čo po odpočítaní zrážkovej dane vo výške 7o/o predstavuje čiastku
IO2,3OEur/hektár,

. predpokladaná suma pre vlastníkov, ktorí nie sú členmi LDP a v roku 2OL7 sa na ich
lesných pozem koch vykonáva la íažba,

. predpokladaný vklad do nerozdeleného zisku.

Predsedajúca ČS LDP pod'akovala p. Jánovi Dzurjaníkovi za prednesený návrh
a nakoíko nikto z prítomných nemal pripomienky k tomuto návrhu, vyzvala Mgr. Bc.

Petrikovičová k hlasovaniu hlasovacími lístkami za prijatie Návrhu na rozdelenie zisku za rok
2oI7 - HLAsoVANlE č. 3.

HLASOVANlE č.3. - Návrh na rozdelenie zisku zarok2OI7

Výsledky hlasovania:

Zaz 7 399 036 hlasov,t. j. 92,929/0

Proti: 61 606 hlasov, t. j. 0,77Yo

Zdržalsa: 129 550 hlasov, t, j. L,63Yo

NehIasovali: 3722IO hlasov, t. j. 4,680/o

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

Návrh na rozdelenie zisku za rok 2O77 je súčasťou tejto zápisnice.
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Pani Mgr. Bc. Petrikovičová vyzvala prítomných k diskusii.

Do diskusie sa zatiar nikto neprihlásil a tak predsedajúca ČS LOP využila tento čas na

to, aby prítomných oboznámila so skutočnosťou, že Lesné družstvo Papradno uvažuje o kúpe
nového terénneho vozidla, nako[ko súčasné terénne auto je značne opotrebované a náklady
na jeho prevádzku, údržbu a opravy sú vysoké, Poukázala na nutnosť jeho obstarania formou
verejného obstarávania a možnosť platby v hotovosti, alebo na lízing.

P. Ján Dzurjaník doplnil, že nakolko nie je reálna možnosť získania finančných
prostriedkov z eurofondov, najvhodnejšie by bolo zakúpiť nové terénne vozidlo z vlastných
prostriedkov. Zatial sa budú zisťovať najvhodnejšie riešenia a na nasledujúcej členskej
schódzi bude táto problematika doriešená a bude súčasťou návrhu programu členskej
schódze.

DiskusnÝ príspevok č. 1

lng. Arch. Ladislav Ba!ušík, Považská Bystrica

- lnformoval sa, či budú správy, ktoré boli prednesené na členskej schódzi, zverejnené
na internete, alebo prístupné k nahliadnutiu.

Odpovedal predseda LDP - p. Jón Dzurianík. že tieto správy ako aj zápisnica zo schódze budú
zverejnené na internetovej stránke družstva, alebo bude možnosť nahliadnutia do ich
obsahu v kancelárii Lesného družstva Papradno.

DiskusnÝ príspevok č, 2

Pán Vladimír Húdek, Papradno

- Pýtal sa, či bude možné prekopírovať výsledky hospodárenia, ktoré boli predložené
v Riadnej individuálnej ročnej účtovnej závierke za rok 2017.

Odpovedal predseda LDP - p. Jón Dzurianík. ktorý uviedol, že tieto údaje sú k dispozícii
k nahliadnutiu v kancelárii LDP a budú zverejnené aj na internete.

DiskusnÝ príspevok č. 3

Pani Vlasta Mičuchová, H!boké nad Váhom

- lnformovala sa na nájom, ktorý platíme Lesom SR, š.p., a z akých údajov sa vychádza
prijeho stanovení.

Odpovedal predseda LDP - p, Jón Dzurianík. že nájom Lesom SR, š. p. sa počíta podla
dosiahnutého zisku v porastoch, na ktorých sa v príslušnom zdaňovacom období vykonávala
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ťažba a to v závislosti na dosiahnutých výnosoch a vynaložených nákladoch a v zmysle
platných predpisov.

DiskusnÝ príspevok č. 4

Pán JUDr. [ubomír Juriga-Brankovič, Žilina

- lnformoval sa na Stanovy LDP a dóvod, pre ktorý sa po likvidácii Združenia drobných
lesomajiteíov, PS Papradno prešlo na inú právnu formu obhospodarovania lesných
pozemkov.

Odpovedala pani Mgr. Bc. Petrikovičová. že nakolko Lesné družstvo Papradno nie je

nástupníckou organizáciou ZDL-PS Papradno v likvidácii, muselo sa prejsť na inú právnu
formu - družstvo, ktoré je založené za účelom obstarávania spoločných vecí vyplývajúcich
z vlastníctva nehnutelností v k. ú. Papradno, podnikania alebo zabezpečovania
hospodárskych, sociálnych alebo iných potrieb svojich členov.

DiskusnÝ príspevok č, 5

Pán JUDr. [ubomír Juriga-Brankovič, Žitina

, lnformoval sa na prenájom za lesné pozemky Lesom SR, š.p..

Pani Mar. Bc. Petrikovičovó a predseda LDP-p.Jón Dzurianík odpovedali, že Lesné družstvo
Papradno platí na základe nájomnej zmluvy nájom za neznámych vlastníkov za lesné
pozemky, ktoré majú v správe Lesy SR, š.p. a LDP na nich vykonáva hospodársku činnosť.

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 Hildu Jurčíkovú o prednesenie Správy mandátovei a návrhovej
komisie z rokovania, prijatia a schválenia uznesení náhradnei Členskej schódze Lesného
družstva Papradno, lČO: +ZSSO698, konanej dňa 25.03.2018 o 15,00 hod. v Kultúrnom
dome Papradno.

P. Hilda Jurčíková uviedla, že mandátová a návrhová komisia pozorne sledovala priebeh
členskej schódze a konštatuje, že:

členskó schódza schvaíuie:

Uznesením č.1:

Plán činnosti na rok 2O\8,
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Uznesením č.2:

Riadnu individuálnu ročnú účtovnú závierku za rok 2017.

Uznesením č.3:

Návrh na rozdelenie zisku za rok 2017.

členská schódza berie na vedomie:

Uznesením č.5:

1. Správu predsedu predstavenstva o činnosti a finančnom hospodárení LDP za rok
2ot7,

2. Správu kontrolnej komisie za rok 2OL7.

čtenskó schódza uktadá:

členská schódza zamieta:

Predsedajúca ČS dala aklamačne hlasovať o predloženej Správe mandátovej a návrhovej
komisie z rokovania, prijatia a schvátenia uznesení náhradnei Členskej schódze Lesného
družstva Papradno, lČO: 47960698, konanej dňa 25.03.2018 o 15,00 hod. v Kultúrnom
dome Papradno.

Výsledok hlasovania bol nasledovný:

Zaz 7O3 členov (podla 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 náhradnej Členskej schódze Lesného družstva
papradno, lČo: 47960698, konanej dňa 25.03.2018 o 15,00 hod. v Kultúrnom dome
Papradno bola jednohlasne schválená.

Správa mandátovej a návrhovej komisie z rokovania, prijatia a schválenid uznesení
náhradnei Členskej schódze Lesného družstva Paprddno, tČO: aZgdo6g8, konanej dňa
25.03.2078 o 75,00 hod. v Kultúrnom dome Papradno je súčdsťou tejto zápisnice.
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Predsedajúca Členskej schódze Lesného družstva Papradno - pani Mgr. Bc. Jana
Petrikovičová pod'akovala prítomným za účasť a zvolané rokovanie náhradnei ČS LDP

ukončila,

predseda ČS LDp: Mgr. Bc. Jana Petrikovičová

zapisovateí: lng. Eva Križalkovičová

overovatelia zápisnice: lng. Milan Kodčík

lvan Žilinčík

V Papradne, dňa 25.03.2OI8
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