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áplslutcn

z rokovania členskej schódze Lesného družstva Papradno,

so sídlom 018 13 Papradno 314, tČO 47960698, ktorá sa konata

dňa 23.08.2O2O o 15,00 hod. v,estrádnej sále

Kultúrneho domu Papradno.

PROGRAM:

1. Oworenie rokovania Členskej schódze (ďalej len ČS).

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

overovatelov zápisnice
mandátovej a návrhovej komisie.

4. Správa predsedu predstavenstva o činnosti a finančnom hospodárení LDP za rok 2019
a Plán činnosti na rok 2020.

5. Schválenie riadnej individuálnej ročnej účtovnej závierky za rok 2019.

6. Správa kontrolnej komisie za rok 2019.

7. Návrh na rozdelenie zisku za rok 2019.

8. Prerokovanie a následné hlasovanie o návrhu Zmluvy o nájme lesných pozemkov na
hospodárenie v lesoch.

9. Oboznámenie s reaIizáciou projektu na základe v,ýzrry,,Podpora na prevenciu škód v Iesoch
spósobených lesnými požiarmia prírodnými katastrofamia katastrofickými udalosťami".

10. Diskusia.

11. Správa mandátovej a návrhovej komisie - návrh na uznesenie.

L2. Záver.



áptsnlca z rokovania Členskej schódze Lesného družstva Papradno, 018 13 Papradno 314, lČo 47960698, ktorá sa konala dňa 23.o8.2o2o
o 15,00 hod. v estrádnej sále Kultúrneho domu Papradno.

Rokovanie Členskej schódze Lesného družstva Papradno (d'alej aj ako ČS LoP) otvoril
predseda predstavenstva LDP p. Ján Dzurjaník, ktorý všetkých prítomných
privítal. KonŠtatoval, že riadna členská schódza nie je uznášaniaschopná, nakolko nie je
prítomná nadpolovičná váčšina všetkých členov družstva.

Po spočítaní prítomných členov a hlasov prítomných členov lesného družstva, ako aj
vyhodnotení percenta účasti na rokovaní členskej schódze LDP, boli prítomní oboznámení
s výsledkami sčítania a to nasledovne:

Počet všetkých členov:

Počet prítomných členov:

Percento účasti na členskej schódzi na člena:

Percento účasti na členskej schódzi na v,úmeru:

7.492, čo predstavuje 14 392 477 hlasov/v,ýmera

606, čo predstavuje 7 098 616 hlasov/v,ýmera

40,62Yo

49,32y6

vzhíadom na túto skutočnosť riadna členská schódza nie ie uznášaniaschopná.

V zmysle ustanovenia Článku Vt. bod 5. a bod 7. Stanov Lesného družstva papradno

a vzhIadom na to, že účasť na členskei schódzi na počet členov bola 40,620Á a účasť na
členskej schódzi na v,úmeru bola49,320Á, Mgr. Bc. Petrikovičová ako členka predstavenstva
oznámiIa, Že v súlade so stanovami spoločnosti a obsahom pozvánky na dnešnú členskú
schódzu sa o 15,00 hod. uskutoční náhradná členská schódza Lesného družstva Papradno,
a to s nezmenenÝm programom.

S poukazom na ust. článku Vl. bod 7 stanov družstva sa po uplynutí jednej hodiny od
póvodne určeného termínu riadnej členskej schódze, konala nÁnnnonÁ ČurusrÁ scxÓoze
Lesného družstva papradno.

Predseda predstavenstva LDP predniesol Návrh programu ČS tDP, oboznámil členov
družstva so spósobom hlasovania k jednotlivým bodom programu, a to v súlade s Čl. Vl.
platných Stanov LDP. Za jednotlivé body programu sa bude hlasovať bud'aklamačne, t.j.
zdvihnutím ruky, alebo hlasovacím lístkom, pričom pri tomto hlasovaní má každý člen
družstva tolko hlasov, kolko zodpovedá výmere jeho pozemkov podía Čl. t., bod 9. Stanov
LDP. Následne budú hlasovacie lístky overovateími elektronicky načítavané.

Pán Ján Dzurjaník vyzval prítomných, aby predniesli pripomienky, prípadne pozmeňujúce
návrhy k prednesenému Návrhu programu Členskej schódze LDP.

P.Tomáš Strašík, Papradno 616

Žaadal, aby člen družstva mohol písomne splnomocniť okrem iného člena družstva aj inú
osobu, napr. rodinného príslušníka, aby ho na členskej schódzi zastupoval. Toto žiadal
doplniť aj do Stanov LDP.

Klffiňu,§#

ruďu,ř*



áplsrutcn z rokovania členskej schódze Lesného družswa Papradno, 018 13 Papradno 314, lČo 47960698, ktorá sa konala dňa 23.08.2020
o 15,00 hod. v estrádnej sále Kultúrneho domu Papradno.

Pani advokátka JUDr. Edita Balážiková a Mgr. Bc. Petrikovičová vysvetlili a uviedli, že túto
požiadavku nemožno akceptova{ nakorko by to nebolo v súlade s § 240, ods. 2. zákona
5L3|L99L Zb. obchodný zákonník, ako aj čl. Vl., bod 10. platných Stanov LDP. Na základe
tejto skutočnosti platí nad'alej, že člen družstva móže písomne splnomocniť iba iného člena
družstva, aby ho na členskej schódzi zastupoval. Tento bod je v súlade s právnymi
a zákonnými predpismi.

Nakolko už neboli d'alšie námietky k Návrhu programu Členskej schódze, predseda
predstavenstva p. Ján Dzurjaník vyzval členov k aklamačnému hlasovaniu za prijatie Návrhu
programu členskej schódze. Výsledok hlasovania bol nasledovný:

Predseda predstavenstva p. Ján Dzurjaník predstavi! Mgr. Bc. Janu Petrikovičovú, ktorá bola
predstavenstvom LDP navrhnutá za predsedníčku členskej schódze. Následne dal hlasovať
o jej schválení. Výsledok h]asovania bol nasledovný:

Proti:

Zdržal sa:

Zaz

Proti:

ZdržaI sa:

Zaz

Proti:

Zdržal sa:

lng. Eva Križalkovičovó
schódzi LDP.

604 čIenov (podIa prezenčnej listiny)

0 členov

2 členovia

604 členov (podla prezenčnej listiny)

1 člen

1 člen

606 členov (podía prezenčnej listiny)

0 členov

Predseda predstovenstva LDP konštdtoval, že Mgr. Bc.lono Petrikovičová bola zvolená za
predsedníčku členskej schódze a požiadal ju, oby sa ujala vedenía členskej schódze.

Mgr. Bc. Petrikovičová pod'akovala p. Dzurjaníkovi za jej uvedenie ako predsedníčke členskej
schódze LDP a prítomným členom za prejavenú dóveru, Ďalej predstavila a privítala p.

advokátku JUDr. Editu Balážikovú a p. JUDr. Nguyenovú, ktoré boli predstavenstvom
družstva pozvané na rokovanie tejto členskej schódze,

Následne predstavila navrhovanú kandidátku na zapisovatelku - lne. Evu Križalkovičovú a
vyzvala prítomných, aby aklamačne hlasovali o predloženom návrhu. Výsledok hlasovania bol
nasledovný:

členov

bola jednohldsne zvolená zd zdpisovateíku na dnešnej členskej

l( bódu§i §
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áptsrulcn z rokovania Členskej schódze Lesného družstva Papradno, 018 13 Papradno 3L4, lČo 479ď'69$ ktorá sa konala dňa 23.o8.2o2o
o 15,00 hod. v estrádnej sále Kultúrneho domu Papradno.

Predsedníčka členskej schódze predstavala navrhovaných kandidátov za overovaterov
zápisnice. Navrhnutí boli - p. lng. Milan Kodčík a p. lvan Žitinčit<. Predsedníčka členskej
schódze vyzvala prítomných k aklamačnému hlasovaniu o prednesenom návrhu kandidáta p.
lne. Milana Kodčíka. pričom hlasovanie bolo nasledovné:

Zaz 606 členov (podla prezenčnej listiny)

Proti: 0 členov

Zdržalsa: 0 členov

Následne predsedníčka členskej schódze vyzvala prítomných k aklamačnému hlasovaniu
o prednesenom návrhu kandidáta p. lvana Žilinčíka. pričom hlasovanie bolo nasledovné:

Za: 606 členov (podía prezenčnej listiny)

Proti: 0 členov

Zdržal sa: 0 členov

Predsedníčko členskej schddze skonštatovala, že p. Ing. Milan Kodčík o p. lvan Žtinči* noti
zvolení zd overovatefov zápisnice z tejto členskej schódze.

Predsedníčka členskej schódze d'alej predstavila kandidátov na predsedu a členov
mandátovej a návrhovej komisie v zložení:

Hilda Jurčíková - predseda komisie

sidónia klabníková - člen komisie

Lýdia Lališová- člen komisie

a vyzvala prítomných k aklamačnému hlasovaniu o návrhu kandidátky p. Hildv Jurčíkovei za
predsedu mandátovej a návrhovej komisie s nasledovným výsledkom hlasovania:

Za: 606 členov (podla prezenčnej listiny)

Proti: 0 členov

Zdržalsa: 0 členov

Predsedníčka členskej schódze ďalej vyzvala prítomných k aklamačnému hlasovaniu o
návrhu kandidátky p. Sidónie Klabníkovei za členku mandátovej a návrhovej komisie
s nasledovným výsledkom hlasovania:

Zaz 606 členov (podía prezenčnej listiny)

Proti: 0 členov

Zdržal sa: 0 členov

Predsedníčka členskej schódze následne vyzvala prítomných k aklamačnému hlasovaniu
o návrhu kandidátky p. LÝdie Lališovei za členku mandátovej a návrhovej komisie s

nasledovným výsled kom hlasovania :



áptslvtcl z rokovania Členskej schódze Lesného družstva Papradno, 018 13 Papradno 314, lČo 47960698, ktorá sa konala dňa 23.08,2020
o 15,00 hod. v estrádnej sále Kultúrneho domu Papradno.

505 členov (podía prezenčnej listiny)

Proti: 0 členov

Zdržalsa: 0 členov

Predsedníčka členskej schódze skonštatovala, že za,predsedu mandótovej a návrhovej
komisie bola jednohlasne Arolenó p. Hilda lurčíková a za členov mandótovei a návrhovej
komisie boli jednohlasne zvolené p. Sidónia Klobníkovó a p. Lýdia Lališová.

Predsedníčka členskej schódze vyzvala predsedu predstavenstva LDP - p. Jána Dzurjaníka
k predneseniu Správy predsedu predstavenstva o činnosti a finančnom hospodárení
Lesného družstva Papradno za rok 2Ot9.

Predseda predstavenstva LDP informoval prítomných, že v roku 2019 zalesnilo Lesné
družstvo Papradno t2,37 ha a na tejto ploche bolo vysadených celkom 48 400 kusov sadeníc,
Na výmere 36,16 ha boli prevedené nátery proti ohryzu zverou. Ďalej bolo vykonané
uhadzovanie haluziny po ťažbe 6I72 m3, uhadzovanie bez pálenia 3299 m3 a vyžínanie na
výmere 20,79 ha,

lnformoval prítomných, že v roku 2019 vytažilo LDP v súlade s programom starostlivosti
o les 8 228 m3 drevnej hmoty.

Z vyt'aženej drevnej hmoty bolo členom družstva predané ako palivo zo skládky 640 m3

listnatého dreva a 106 m3 ihličnatého dreva.

Predseda predstavenstva LDP d'alej uviedol náklady na ťažbu a to jednotlivo približovanie
dreva koňmi, približovanie dreva traktormi, d'alej náklady na uhadzovanie a pálenie haluziny,
služby OLH, zalesňovanie, nátery sadeníc a ožínanie. Priemerná cena nákladov za rok 2019
na 1 m3 bola: v ťažbe 4,L8 Eur, približovanie koňom 7,13 Eur a približovanie traktorom 7,77
Eur.

Náklady na nákup sadeníc predstavovali sumu 8 068,00 Eur a náklady na farbu a vrecká do
lapačov čiastku 748,00 Eur.

Ďalej oboznámil p_rítomných s tržbami z predaja úžitkového dreva, palivového dreva,
palivového dreva samovýroba a tržby z predaja vianočných stromčekov. Priemerné
speňaženie vytaženej drevnej hmoty pre odberatelov bolo 56,34 Eur/lm3 formou súťaže
s vyhodnotením najlepšej ponúknutej ceny za 1 m3.

Predseda predstavenstva LDP uviedol, že Lesné družstvo Papradno zamestnáva 5

zamestnancov: na plný úvázok predsedu, 2 lesníkov a 2 ekonomicko-administratívne
pracovníčky, z toho jednu na polovičný úvázok. Odborný lesný hospodár pracuje na základe
živnosti. Ťažbové a pestovné práce tiež zabezpečujú živnostníci.

Na záver svojej správy pod'akoval p. Ján Dzurjaník členom predstavenstva, pracovníkom a

živnostníkom, ktorí sa v priebehu roka 2019 podieíali na zabezpečení prác v lesných
porastoch. Zároveň pod'akoval všetkým za trpezlivosť a porozumenie.

Za:

i§MlÉi, itii



áptstvtca z rokovania Členskej schódze Lesného družswa Papradno,018 13 Papradno 314, lČo 47960698, ktorá sa konala dňa 23.08.2020
o 15,00 hod, v estrádnej sále Kultúrneho domu Papradno.

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

Správa predsedu predstdvenstlra o činnosti o finončnom hospodárení Lesného družstva
Papradno za rok 2079 je súčasťou tejto zápisnice.

Predsedníčka členskej schódze d'alej vyzvala predsedu predstavenstva LDP - p. Jána
Dzurjaníka k predneseniu Plánu činnosti na rok 2O2O.

Predseda predstavenstva LDP oboznámil prítomných s plánovanými pestovnými prácami
a prácami pri ochrane lesa podIa Projektu pestovnej činnosti na rok 2O2O, čo predstavuje:
prípravu plóch na zalesnenie (uhadzovanie haluziny s pálením, hygiena porastov po
kalamite), zalesňovanie, ochranu mladých porastov proti burine, ochranu mladých porastov
proti zveri, ochranu proti hmyzu - osadenie feromónových lapačov, výchovu porastov -
prerezávky.

Ďalej uviedol, že ťažba dreva je plánovaná v množstve cca 15 OOO m3 s prednostným
spracovaním kalamity a vykonaním predpísaných výchovných t'ažieb - prebierok.

Uviedol, že LDP bude spolupracovať pri zabezpečovaní palivového dreva pre potreby
vlastníkov lesných pozemkov. Po zverejnení výzvy z operačného programu sa bude LDP
uchádzať o dotácie z eurofondov a priebežne bude aktualizovať a realizovať proces
prijímania nových členov. Ďalej bude vyplácať členom LDP dividendy za užívanie lesných
pozemkov.

Predsedníčka členskej schódze pod'akovala predsedovi LDP za prednesený Plán činnosti na
rok 2020 a vyzvala prítomných k hlasovaniu hlasovacími lístkami za prijatie PIánu činnosti na
rok 2020 - HIASOVANIE č. 1.

HLASOVANIE č. 1. - Plán činnosti na rok 2020

Výs!edky hlasovania:

Za: 547 č]enov 6 486 015 hlasov, t. !. 9I,37 oÁ

tO77O hlasov, t. j. 0,I5%

10 480 hlasov, t. j. 0,I5 Yo

591 351 hlasov, t, j, 8,33%

Proti: 1člen

Zdržalsa: 1člen

Nehlasovalo: _ i7 čl"nou

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

Plán činnosti na rok 2020 je súčasťou tejto zápisnice.
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áptsrutca z rokovania Členskej schódze Lesného družstva Papradno,018 13 Papradno 314, lČo 47960698, ktorá sa konala dňa 23.08.2020
o 15,00 hod. v estrádne.i sále Kultúrneho domu Papradno.

Predsedníčka ČS prečítala prítomným Riadnu individuálnu ročnú účtovnú závierku za rok
2Ot9, ktorú vypracovala lng. Paulína Bašová - ekonómka LDP,

Riadna individuálna ročná účtovná závierka za rok 2019 pozostáva z dvoch častí a to zVÝkazu
ziskov a strót. ktoný predstavuje jednotlivé výnosy z^hospodárskej činnosti a náklady na
hospodársku a finančnú činnosť a zo Súvahv, ktorá predstavuje hodnotu AKTÍV - majetok
družstva a PASÍV (zdroje kfiia majetku) - vtastné imanie a závázky.

predsedníčka čs LDp uviedla vÝšku celkovÝch dosiahnutých vÝnosov z hospodórskei činnosti.
ktoré tvoria tržby z preddia vlastných výrobkov a služieb (tržby z predaja úžitkového dreva
- odberatelia, tržby z predaja palivového dreva, tržby z predaja vianočných
stromčekov), zmena stovu vlastných zásob no odbernom mieste a ostatné prevádzkové
výnosy.

Ďalej uviedla vÝšku nóklodov na hospodórsku činnosť (spotreba materiálu -kancelárske
potreby, PHM, drobný hmotný majetok, drobné nákupy, pomócky na ochranu proti škodcom
a značkovacie farby, spotreba paIivového dreva(krb), reklamné predmety, časopis Les a

letokruhy, ďalej, spotreba energií, vodné o stočné, d'alej službv: nóklady na opravu a
údĚbu auta SUZUK| V|TARA a auta UDA NIVA URBAN, náklady na cestovné, nóklody na
reprezentáciu, náklady na ostatné služby - ťažba dreva, približovanie dreva koňmi
a traktormi, výrez tenšiny, služby OLH, ostatné služby, prenájom Lesy SR, š.p., nájomné za
nebytové priestory, telefón, internet, poštovné, náklady na výpočtovú techniku, náklady na
školenie, notárske služby, parkovné, rozhlas a te|evízia, ďalej osobné náklady - mzdové
náklady zamestnancov a štatutárov, náklady na nemocenské, dóchodkové a zdravotné
poistenie, zákonná tvorba sociálneho fondu, príspevok na stravovanie, pracovné oblečenie
a obuv - zamestnanci a štatutári, d'alej dane a poplatky - daň z motororných vozidiel, daň
z nehnuteInosti za lesné pozemky, ostatné dane a poplatky, d'alej odpisy a opravné položky
k dlhodobému nehmotnému a hmotnému majetku, ďalej ostatné náklady na hospodársku
čínnosť - poskytnuté dary v peňažnej a naturálnej forme, povinné zmluvné poistenie,
havarijné poistenie, tvorba rezervy na pestovnú činnosť. Nákladv na finančnú činnosť
predstavujú bankové pop!atky.

Predsedníčka členskej schódze Mgr. Bc. Petrikovičová d'alej prečítala vÝsledok hospodórenia
z hospodórskeí a finančneí činnosti. vÝsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred
zdanením. vÝšku dane z príimov 27% a hospodárskv vÝsledok po zdanení.

Hodnotu aktív v SÚVnHe predstavuje dlhodobý hmotný majetok_- obstaranie_kamerového
systému, osobný automobil SUZUKl VITARA, osobný automobil LADA NlVA URBAN, oprávky
k osobnému automobilu, ďalej obežný mojetok_- zásoby palivového dreva (krb) a zásoby
guíatiny, krátkodobé pohíadávky voči odberateíom, daň z príjmov - preplatok, náklady
budúcich období-PZP-osobné automobily, zostatok nafty v nádrži auta, pohíadávky voči
zamestnancom a finančný majetok: zostatok na bankovom účte, v pokladnici, ceniny -

stravné lístky.

Hodnotu pasív v SÚVRHE predstavuje vlastné ímaníe - základné imanie (členské vklady),
kapitálové fondy (Nedeliteíný fond), fondy zo zisku (Rezervný fond a Fond údržby),
nerozdelený zisk minulých rokov, hospodársky rnýsledok za účtovné obdobie, a závčizky -
dlhodobé rezervy na pestovnú činnosí krátkodobé závázky voči dodávateíom,
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zamestnancom, závezky zo sociálneho poistenia, daňové závázky (daň z pridanej hodnoty,
daň zo mzdy, daň vyberaná zrážkou, daň z motorových vozidiel), ostatné krátkodobé závázky
(nevyplatené dividendy, finančné vyrovnanie za jednotlivé roky - nečlen, iné závázky,
sociálny fond), rezerva na nevyčerpanú dovolenku, rezerva-nájom Lesy SR, š,p., rezerva - na
ú h radu spornej faktúry.

Hodnoto aktív a pasív v SÚVAHE sa rovnó.

Po prečítaní Riadnej individuálnej ročnej účtovnej závierky za rok 2OL9, vyzvala predsedníčka
členskej schódze prítomných k hlasovaniu hlasovacími lístkami za prijatie Riadnej
individuálnej ročnej účtovnej závierky za rok 2OI9 - HLASOVAN|E č. 2.

HLASOVANlE č. 2. - Riadna individuálna ročná účtovná závierka za rok 2019

Výsledky hlasovania:

Za: 552 členov

Proti: 6 členov

Zdržal sa: 11č|enov

Nehlasovalo: 37 členov

6 637 227 hlasov,t. j. 93,50oÁ

87 868 hlasov, t. j. L,24Yo

tL7 254 hlasov, t. j. t,65Yo

256267 hlasov, t. j. 3,610/o

Na základe hlasovania bolo prijaté a schválené Uznesen|e č. 2.

Riadna individuálna ročná účtovná závierka za rok 2079 je súčasťou tejto zápisnice.

Predsedníčka členskej schódze vyzvala pani Antóniu Španihelovú - predsedníčku kontrolnej
komisie o prednesenie Správy o ěinnosti kontrolnej komisie Lesného družswa Papradno za rok
2oL9.

Pani Španihelová uŮiedla, že členovia KK LDP vykonávali kontrotu v súlade s Čl. vtlt. Stanov
LDP avzmysle Plánu práce KK LDP na rok 2OI9. Ako predsedníčka KK LDP bola prizývaná na
zasadnutia predstavenstva, na ktoných bola informovaná o činnosti LDP. Kontrolná komisia
vypracovala z vykonaných kontrol správy. Od členov predstavenstva požadovala, aby
predložili riešenia na odstránenie nedostatkov s určeným termínom plnenia.

Ďalej oboznámila prítomných s činnosťou kontrolnej komisie, ktorá bola zameraná: na
dodržiavanie právnych predpisov a Stanov LDP zodpovednými osobami, na kontrolu
hospodárenia s majetkom a finančnými prostriedkami družstva (pokladňa, bankorni účet,
dodávateíské a odberateíské faktúry, pohíadávky azávázky, evidencia predaja palivového
dreva, evidencia členov LDP, mzdy zamestnancov, vedenie osobných spisov zamestnancov,
ELDP, kniha dochádzky, služobné motorové vozidlo),na kontrolu vykonávania verejnej súťaže
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áptslrttcl z rokovania členskej schódze Lesného družstva Papradno, o18 13 Papradno 314, Ěo 479@69& ktorá sa konala dňa 23.08.2020
o 15,00 hod, v estrádnej sále Kultúrneho domu Papradno.

na predaj ÚŽitkového dreva, na kontrolu vyplácania dividend členom LDP a finančného
vyrovnania vlastníkom, ktorí nie sú členmi LDP, na fyzickú kontrolu ťažby dreva v porastoch,
na kontrolu plánu ťažby dreva na rok 2OI9, na kontrolu ťažby dreva v porastoch
nezahrnutých do plánu (kórovcová a vetrová kalamita), na kontrolu projektu zalesňovanla
a obnovy lesa, na kontrolu plnenia uznesení, ktoré prijalo predstavenstvo LDP na svojich
zasadnutiach, na inventarizáciu majetku družstva a archiváciu dokladov.

Kontrolná komisia LDP zasadala počas roka 2019 šesťkrát a vykonala desať kontrol. Jej
činnosť bola zameraná najmá na kontrolu plnenia hospodárskeho výsledku a na
opodstatnenosť mesaČného čerpania jednotlivých nákladových položiek. Zjednotlivých
kontrol boli vypracované zápisnice.

Členovia kontrolnej komisie d'alej kontrolovali dodávateíské a odberatelské faktúry, ich dobu
splatnosti a jednotlivé úhrady. Pri úhrade faktúr od odberateía R|AVA corporation, s.r.o.
Krásno nad Kysucou muselo predstavenstvo LDP pristúpiť k súdnemu vymáhaniu
pohíadávky, pričom právne zastúpenie prevzala advokátska kancelárie JUDr. Edita
Balážiková. Odberateí na základe súdneho rozhodnutia uhradil faktúry v plnej výške spolu
s úrokmi z omeškania a nákladmi na uplatnenie pohladávky. Kontrola pokladničných
dokladov a pokladničnej hotovosti bola vykonávaná mesačne.

Situácia v oblasti predaja vytaženej drevnej hmoty v roku 2019 bola ešte nepriaznivejšia ako
v roku 2OL8. Trh s drevom bol presýtený a cena dreva klesala, čo sa odzrkadlilo aj na
ekonomických výsledkoch za hospodársky rok 2019.

V roku 2019 bola vykonaná ročná fyzická inventarizácia za účasti troch inventarizačných
komisií:

- inventarizačná komisia na zisťovanie stavu dlhodobého a krátkodobého majetku
- inventarizačná komisia na zisťovanie stavu finančného majetku
- inventarizačná komisia na zisťovanie stavu zásob úžitkového dreva na skládkach

a zásob palivového dreva pre vlastnú spotrebu.

LDP vedie podvojné účtovníctvo vsúlade so zákonom č.43Ll2OOtZ.z, o účtovníctve vznení
neskorších predpisov, ako aj zákona č. 595l2OO4 o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov, zákona č, 222/2OO4 Z,z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
a ostatných účtovných predpisov.

Hlavné nástroje bežnej internej kontroly, ako podpisovanie pokladničných a bankových
operácií sú účinné a spíňalú základné podmienky. Z hladiska formálnej správnosti vedenia
evidencie možno konštatova{ že zodpovedá požiadavkám a predpisom o vedení
účtovníctva. Pri porovnaní účtovných výkazov s údajmi v hlavnej knihe neboli zistené žiadne
rozdiely.

Kontroly v teréne boli zamerané na kontrolu ťažby dreva, kontrolu porastov, kontrolu
pestovnej činnosti (uhadzovanie a pálenie haluziny, zalesňovanie, vyžínanie, prerezávky a na
ochranu lesných kultúr pred ohryzom zverou a napadnutím lykožrútom).

Členovia KK LDP sa zamerali aj na cesty, ktoré bolo treba vyčistiť, orezať konáre a naviesť
kamenec. 7vážnice sú poškodzované aj daždbm. Cesta na Skálie, v Zadnom Skálí pri
Drobátkovi a v Medvedziem boli upravené. Údržba ciest a zvážnic je finančne náročná
a opakujúca sa činnosť. Predstavenstvo LDP sa pravidelne tomuto problému venuje.
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áptsrulca z rokovania Členskej schódze Lesného družstva Papradno,018 13 Papradno 314, lČo 47960698, ktorá sa konala dňa 23.08.2020
o 15,00 hod. v estrádnej sále Kultúrneho domu Papradno.

KK LDP hodnotí činnosť a úlohy členov predstavenstva LDP v roku 2019 kladne. Členovia
predstavenstva LDP sa venujú konkrétnym problémom, ktoré vyplynú každý mesiac z úloh
spojených s činnosťou lesného družstva.

Lesné družstvo Papradno dňa 27.03.2020 odoslalo Daňové priznanie k dani z príjmov
právnických osób spolu s Riadnou účtovnou závierkou mikro účtovnejjednotky za rok 2OI9,

Na základe predloženej správy, kontrolná komisia Lesného družstva Papradno odporučila
členom zúčastneným na členskej schódzi v súlade so Stanovami LDP schváliť:

L. Plán činnosti na rok 2O2O.

2. Riadnu individuálnu ročnú účtovnú závierku za rok 20L9,

3. Návrh na rozdelenie zisku za rok 2OI9.

4. Návrh Zmluvy o nájme lesných pozemkov na hospodárenie v lesoch.

Predsedníčka ČS LDP pod'akovala predsedníčke kontrolnej komisie za prednesenú správu
a uviedla, Že Správa o činnosti kontrolnej komisie Lesného družstva Papradno za rok 2019 sa berie
na vedomie.

Správa o činnosti kontrolnej komisie Lesného družsaru Papradno za rok 2079 je súčdsťou
tejto zápisnice.

Predsedníčka členskej schódze pristúpila k predneseniu Návrhu na rozdelenie zisku za rok
2ot9.

Predsedníčka ČS uviedla, že výška čistého hospodárskeho výsledku (zisk) za rok 2019 je
73 010,89 Eur, z ktorého sa v zmysle Článku XlV., bod 5. Stanov LDP tvorí rezervný fond vo
výške 3 650,54 Eur (t.j. 5 % z čistého zisku), a v zmysle Článku XlV., bod 7.tvorí fond údržbv
vo výške 7 3OL,O9 Eur (t.j. LO % z čistého zisku). Po pripočítaní nerozdeleného zisku z roku
2018 vo výške 29727,92 Eur, zisk určenÝ na rozdelenie predstavuje čiastku 91787,L8Eur.

Z toho:

- Dividendy pre ČLENOV Lesného družstva Papradno predstavujú: 80 826,15 Eur

Dividendy pre člena Lesného družstva Papradno za rok 2019 budú vo v,ýške 54,00

Eur/hektár v hrubom. čo po odpočítaní zrážkovei dane vo v,íške 7% predstavuie čiastku
50,22 Eur/hektár.

- Finančné vyrovnanie pre vlastníkov. ktorí nie sú členmi LDP a v roku 2019 sa na ich

lesných pozemkoch vykonávala ťažba, predstavuje:

Vklad do nerozdeleného zisku predstavuje:

2 253,36 Eur

8707,67 Eur
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áptslvtcn z rokovania členskej schódze Lesného družstva Papradno, o18 13 Papradno 314, lČo 47960698, ktorá sa konala dňa 23,08.2020
o 15,00 hod. V estrádnej sále Kultúrneho domu Papradno.

Na pripomienku prítomných, že dividendy sú nízke, uviedla predsedníčka, že v dós]edku
pres,Ítenia trhu drevnou hmotou, boli tržby z predaja úžitkového dreva nízke, preto sa
vytaŽilo v súlade s programom starost|ivosti o les iba 8 228 m3 drevnej hmoty, hoci bolo
plánované vyt'ažiť v hospodárskom roku 2OL9 o L/3 viac, no za týchto cenoqích ponúk je
ťažba dreva pre lesné družstvo málo rentabiIná. Nako]ko už nikto z prítomných nemal
pripomienky k tomuto návrhu, vyzvala predsedníčka členskej schódze k hlasovaniu
hlasovacími lístkami za prijatie Návrhu na rozdelenie zisku za rok 2019 - HIÁSOVANIE č. 3.

HLASOVANIE č. 3. - Návrh na rozdelenie zisku za rok 2019

Výsledky hlasovania:

Zaz 556 členov

Proti: 5 členov

Zdržal sa: 13 členov

Nehlasovalo: 32 členov

6522 092 hlasov,t. j. 9t,88Yo

107 960 hlasov, t. j. 1,520Á

253 682 hlasov, t. j. 3,57 oÁ

214882 hlasov, t. j. 3,03 Yo

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

Návrh na rozdeleníe získu za rok 2079 je súčasťou tejto zápisnice.

Predsedníčka členskej schódze pristúpila k prerokovaniu Návrhu Zmlurry o nájme lesných
pozemkov na hospodárenie v lesoch.

Pred prečítaním návrhu informovala prítomných, že táto zmluva sa vzťahuje na tých
vlastníkov lesných pozemkov. ktorí nie sú členmi Lesného družstva Papradno. V prípade
dedičstva, darovania alebo predaja lesných pozemkov sa bude postupovať v zmysle Článku
llt.. bod 4.d) Stanov LDP (členstvo vzniká dedením členských práv a povinností, ktoré móže
nadobudnúť rnýlučrre len jeden z dedičov, nakolko tieto sú ako majetkové a nemajetkové
právo nedeliteíné).

V prípade, že lesné pozemky po jednom členovi zdedia viacerí dedičia (právni nástupcovia),
s týmito bude uzatvorená Zmluva o nájme lesných pozemkov na hospodárenie v lesoch.

Následne oboznámila prítomných s pripomienkami členov LDP k zaslanému Návrhu Zmluw
o náime lesnÝch pozemkov na hospodárenie v lesoch. ktoré boli lesnému družstvu doručené
poštou, prípadne zaslané na e-mailovú adresu LDP, alebo nahlásené telefonicky.
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áptslvtcn z rokovania členskej schódze Lesného družswa Papradno, 018 13 Papradno 3t4, lČo 4796íj/698, ktorá sa konala dňa 23,o8.2o2o
o 15,00 hod. v estrádnej sále Kultúrneho domu Papradno.

L. p. taroslava Gabčová, !.Tombora 668B.Žilina7 (pripomienky nahlásené telefonicky)

Žiada vypustiť článok !X. Predkupné právo, a vypustiť aj článok Vt!l., bod 6., bod 8. a
bod 10.b) Práva a povinnostizmluvných strán.

Predsedníčka členskej schódze uviedla , že k čl. lX. Predkupné próvo bude otvorenó diskusia.

Predsedníčka členskej schódze uviedla, že na základe pripomienok aj iných členov lesného
družstva k člónku Vlll., bod 6., bod 8. a bod 70.il Próva a povinnosti zmluvnÝch strán a po
konzultócii s pani advokótkou, budú body 6., 8., 1O.b) čl. Vlll. zo zmluvy vypustené, pričom
číslo bodu 7. sd mení nd číslo 6., číslo bodu 9. sa mení na číslo 7. a číslo bodu 70.a) sd mení
na číslo 8.

2. p. "tozef Voško. Na Koncích 567, 691 55 Moravská Nová Ves, ČR (pripomienky zaslané na

e-mail LDP).

Žiada o vypustenie čl. lX. Predkupné právo, a to v plnom rozsahu znenia navrhovanej
zmluvy
"Zmluva o nájme lesných pozemkov na hospodárenie v lesoch".

Predsedníčka členskej schódze zopakovala, že k čl. lX. Predkupné právo bude otvorenó
diskusia.

3. p. lnq. t:udovít Farkaš, Čiernovodská L3.821- O7 Bratislava (pripomienky zaslané na e-
mail LDP).

K predloženému návrhu Zmluvy o nájme lesných pozemkov na hospodárenie v lesoch
s LD Papradno má nasledovné pripomienky :

. čl. tV bod 2 doplniť o : .,..pre lesný celok Papradno, platnými právnymi predpismi SR
a stanovami družstva.

Predsedníčka členskej schódze uviedla, že po konzultácii s p. advokátkou, čl. lV. Predmet
zmluvv. bod 2.. bude doplnený o : ....pre lesný celok Papradno, platnými právnvmi predpismí
sR a stanovamí družsbta.

. čt. v bod 5 doplniť o : preukázanie a zdoktadovanie týchto okotností je na strane
nájomcu.

Predsedníčka členskej schddze uviedla, že po konzultócii s p. advokótkou, čl. V. Nóiomné, bod
5. nie ie možné doplniť o: Preukázanie a zdokladovanie týchto okolností je na strane
nójomcu.
Na základe toho čl, V. Náiomné, bod 5. zostáva v póvodnom znení.

. č!. v bod 6 doplniť o : preukázanie oprávnenosti požiadaviek je na strane nájomcu.
L2



áptstvtcn z rokovania členskej schódze Lesného družswa Papradno, o18 13 Papradno 314, lČo 479@698, ktorá sa konala dňa 23,08.2020
o 15,00 hod. v estrádnej sále Kultúrneho domu Papradno.

Predsedníčka členskej schódze uviedla, že po konzultócii s p. advokótkou, čl. V. Náiomné, bod
6. nie íe možné doplniť o: Preukázanie oprávnenosti požiadaviek je na strane nájomcu.
Na základe toho čl. V. Náiomné, bod 6. zostáva v pdvodnom znení.

. Ó. V bod 7 doplniť o : Uvedené náktady je potrebné v predstihu odsúhlasiť
s prenajímateími resp. členskou schOdzou družstva l podía rozsahu /.
Pozn. Jednotlivé pozemky v Papradne sú v ideálnom vlastníctve viacerých osób.
Prípad, ked'vlastníkom pozemku v Papradne je len jedna osoba možno ani neexistuje.

Predsedníčka členskej schódze uviedla, že po konzultócii s p, advokátkou, čl. V. Nóiomné, bod
7. nie ie možné doplniť o: Uvedené náklady je potrebné v predstihu odsúhlasiť
s prenajímatefmi resp. členskou schódzou družstva / podťa rozsahu /. Tento bod je v súlade
s próvnymi o zákonnými predpismi.
Na základe toho čl. V. Náiomné, bod 7. zostávd v pdvodnom znení,

. č!. Vll bod 2: nakoíko ide pridobe nájmu o dobu určitú preformulovaťzáver.

Predsedníčka členskej schódze uviedla, že po konzultócii s p. advokátkou, čl. Vll. Ukončenie
nóimu. bod 2 nie ie možné preformulovať zóver. nakoťko tento bod spíňa všetky právne
nóležitosti.
Na záklode toho čl. Vll. Ukončenie nóimu, bod 2. zostáva v póvodnom znení.

. Vylúčiť zo zmluvy čI. Vll! bod 6, bod 8 a bod 10b z dóvodov :

. Portfólio činností LD Papradno v Obchodnom registri neobsahuje poíovnú činnosť.

. Služby v lesníctve a polovníctve nie sú takouto činnosťou.

. Zo strany vlastníkov poíovných pozemkov nebola s LD Papradno uzatvorená
samostatná zmluva o užívaní poíovného revíru / ako uklad á zákon l.

. Ak by aj takáto zmluva vznikla, zákon zakazuje postúpiť užívanie poíovného revíru ani
jeho časti inému, teda tretej osobe.

. Ak by aj takáto zmluva vznikla, Obvodný lesný úrad ju nezaeviduje, ak na užívanie
poíovného revíru je už zaevidovaná iná zmluva.

Pripomína existenciu Poíovného združenia Javorník Papradno.

Predsedníčka členskej schódze uviedla, že ako už bolo povedané, budú body 6., 8., 10.b) čl.

VIII. Práva a povinnosti zmluvných strán zo zmluvy vypustené, pričom číslo bodu 7. so mení
na číslo 6., číslo bodu 9. sa mení na číslo 7. a číslo bodu 70.a) sa mení nd číslo 8.

4. p. Emília Dobiiovó,Sedmokrásková2,82IO!Bratislava (pripomienky zaslané poštou)

- Žiada zaslať Prílohu č.1 a Prílohu č.2.

- Článok V. Nájomné, bod 5. - žiada informovať prenajímateía o dóvode neplatenia
nájmu za kalendárny rok.

- Článolt V!t!. Práva a povinnosti zmluvných strán, bod 5. - kto zodpovedá za škody
spósobené na predmete nájmu, spósobené tretími osobami? UžívateP
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áplstrltcn z rokovania členskej schódze Lesného družstva Papradno, o18 13 Papradno 314, lčo 47960698, ktorá sa konala dňa 23.08.2020
o 15,00 hod. v estrádnej sále Kultúrneho domu Papradno.

Predsedníčka členskej schódze vysvetlilo, že Zmluva o nájme lesných pozemkov na
hospodárenie v lesoch sa vzťahuje na právnych nóstupcov a p. Dobijovó ako členka LDP už
podpísala prihlóšku za člena družstva. Ostatné jej pripomienky sa netýkajú zmeny znenia
článkov tejto zmluvy o prípadné možné problémy sa budú riešiť podťa potreby.

5. p. tnq. tarmíla Číerna.Budatinska7.85t05Bratislava (pripomienky zastané poštou)

- Žiada zaslať Prílohu č.1 a Prílohu č.2.

- Článok V. Nájomné, bod 5. - žiada informovať prenajímateía o dóvode neplatenia
nájmu za kalendárny rok.

- Čtánok V!!t. Práva a povinnosti zmluvných strán, bod 5. - kto zodpovedá za škody
spósobené na predmete nájmu, spósobené tretími osobami? Užívate]?

Predsedníčka členskej schódze vysvetlila, že Zmluva o nájme lesných pozemkov na
hospodórenie v lesoch sa vzťahuje na próvnych nóstupcov o p. Dobijovó ako členka LDP už
v minulosti podpísala prihlóšku za člena družstva. Ostatné jej pripomienky sa netýkajú zmeny
znenia článkov tejto zmluvy a prípadné možné problémy sa budú riešiť podfa potreby.

6. p. Mária Romaňóková. Obrancov mieru 347l2O, 0L8 4t Dubnica nad Yáhom
(pripomienky zaslané na e-mail LDP)

- V návrhu zmluvy chýba uvedenie spósobu zabezpečenia úloh z programu starostlivosti
o lesy a úlohy vyplývajúce z rozhodnutí orgánov štátnej správy lesného hospodárstva
vydaných na základe zákona č. 32612005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov
(d'alej len,,zákon o lesoch").
Odóvodnenie; Podía § 5ta ods. 2 písm. a) zákona o lesoch nájomná zmluva obsahuje
tieto ná]ežitosti.

Predsedníčka členskej schódze uviedla, že po konzultácii s p. advokátkou, Zmluva o náime
lesnÝch pozemkov na hospodárenie v lesoch sa nebude dopíňať o tieto náležítosti.

- V č!ánku lV. Predmet zmluvy ods. 7 doplniť odkaz aj na Prílohu č. 2 - grafickú
identifikáciu prenajatých pozemkov na porastovej a obrysovej mape.
Odóvodnenie: Uvedenie odkazu v texte zmluvy na existujúcu prílohu.

Predsedníčka členskej schódze uviedla, že po konzultócii s p. advokátkou, v článku lV.
predmet zmluw. bod 7 sa nebude dopíňať odkaz ai na prílohu č.2
Na zóklade toho čl. IV, Predmet zmluw, bod 7. zostáva v póvodnom znení.

- V článku V. Nójomné ods.2 výšku nájomného stanoviť konkrétne.
Odóvodnenie; Nájomné sa navrhuje vo výške zodpovedajúcej dividende. Podťa tohto
návrhu výška nájmu nie je známa pri podpise zmluvy. Móže sa sta{ že bude aj nulová,
čo už nebude nájomná zmluva.
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áptstvtcn z rokovania Členskej schódze Lesného družswa Papradno,018 13 Papradno 314, lČo 47960698, ktorá sa konala dňa 23.08.2020
o 15,00 hod. v estrádnej sále Kultúrneho domu Papradno.

Predsedníčka členskej schódze uviedla, že po konzultácii s p. advokótkou, znenie ělánku V.
Náiomné. bod 2 sa úplne mení.

Na záklode toho čl. V. Náiomné, bod 2. znie nasledovne:

,,Výška nájomného je určená dohodou zmluvných strán a vypočíta sa zo zisku
dosiahnutého nájomcom z ťažby dreva v príslušnom kalendárnom roku, a to pomerom
vYmery prenajatých pozemkov k súhrnu r,rymery všetkých lesných pozemkov v k.ú.
Papradno obhospodarovaných nájomcom, počítanej z celkovej výmery prenajatých
pozem kov podía veJtosti spo! uvlastn íckych podielov prenaj ímateťa. "

- V článku V. Nájomné ods.5 odsek vypustiť.
Od1vodnenie; Mimoriadne okolnosti, spósob ich vyhlásenia a ich trvanie nie sú bližšie
špecifikované. Primerané zníženie nájmu je riešené v ods. 6 návrhu zmluvy.

Predsedníčka členskej schódze uviedla, že po konzultácii s p. advokótkou, článok V.
Náiomné- bod 5 nie ie možné vvpustiť.
Nd základe toho čl. V. Náiomné, bod 5. zostávo v uvedenom znení.

7. p. lng. AlŽbeta Osuská. Ul. [. Okánika 4. 949 01 Nitra (pripomienky zaslané poštou)

Žiada vypustiť článok Vlll., bod 6., ako aj ostatné body tohto čtánku, ktoré sa vzťahujú
na pořovníďvo.

Predsedníčka členskej schddze uviedla, že ako už bolo povedané, budú body 6., 8., 10.b) čl.
VlIl. Práva a povinnosti zmluvných strán zo zmluvy vypustené, pričom číslo bodu 7. sd mení
na číslo 6., číslo bodu 9. sa mení na číslo 7. a číslo bodu 70.d) so mení nd číslo 8.

Predsedníčka členskej schódze vyzvala prítomných, aby sa vyjadrili k predloženým
pripomienkam, prípadne predniesli svoje pozmeňujúce návrhy a pripomienky k Návrhu
Zmluw o náime lesnÝch pozemkov na hospodárenie v lesoch, ktorý bol členom družstva
zaslaný poštou spolu s Pozvánkou na členskú schódzu.

8. p. Ambro Baluík. Papradno

Uviedol, že nebude dobré, ak sa vypustí čl, lX. Predkupné právo. Vlastník lesných
pozemkov má právo ponúknuť svoje pozemky podielouým spoluvlastníkom.

9. p. Daniela Klabníková. Papradno

Žiadala vypustiť článok V!!l., bod 8. a iné body tohto článku, týkajúce sa poíovníďva
a d'alej uviedla, či netreba doplniť do uvedenej zmluvy odvolávku na zákon o ochrane
osobných údajov.
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áptslvlcn z rokovania členskej schódze Lesného družstva Papradno, o18 13 Papradno 314, lČo 47960698, ktorá sa konala dňa 23.o8.2o2o
o 15,00 hod. v estrádnej sále Kultúrneho domu Papradno.

Predsedníčka členskej schódze uviedlo, že ako už bolo povedané, budú body 6., 8., [O.b) čl.
Vlll. Práva a povinnosti zmluvnÝch strán zo zmluvy vypustené, pričom číslo bodu 7. sa mení
na číslo 6., číslo bodu 9. sd mení nq číslo 7. a číslo bodu 70.o) sa mení na číslo 8.

Ďalej uviedlo, že ochrana osobných údajov vyplýva zo zákona a už somotnó zmluvo toto
zahřňa vo svojej podstate.

10. p. Anton Klabník ml., Prečín

Vyzval prítomných, aby zvážili vypustenie čl. lX. Predkupné právo. V praxi móžu nastať
rózne prípady, napr. ked'sú traja spoluvlastníci, ale iba dvaja sú členovia atretí je nečlen.
Malo by to byt tak, že predávajúci by mal svoj podiel ponúknuť najskór členovi a dóležité
je, aby nedochádzalo k d'alšiemu drobeniu lesných pozemkov. V prípade, že by podiel
kúpilo družstvo, ako byto bolo, ak družstvo zanikne.

Pani advokótka JUDr. Edita Balážikovó vysvetlila, že predkupné právo sa vzťahuje no LDP
a úmyslom bolo, aby lesnó póda ,,neodchódzola" z družstva. Tóto zmluva je teda v prospech
lesného družstva, a aj v prospech jeho členov. Zmluva o nájme je zmluva medzi próvnym
nástupcom a LDP, a teda čl. lX. Predkupné próvo mó v tejto zmluve svoje opodstatnenie.

11. p. Jozef Hanaiík, lng.,Papradno

lnformoval sa, ako to bude v prípade, ked' člen družstva daruje, predá, alebo po ňom
zdedia napr. 3 deti jeho lesné pozemky.

Predsedníčka členskej schódze odpovedala, že všetcitraja pójdu na zmluvu o nájme, ale ak by
celú výmeru svojich lesných pozemkov daroval, odpredal alebo ju zdedí iba jeden jeho právny
nástupca, tento sa móže po podpísaní prihlášky stať členom družstva.

Ďalej predsedníčka členskej schódze uviedla, že treba čl. !X. Predkupné právo dorieši{
nakoko aj iní členovia žiadali tento článok zo zmluvy vypustiť.

12. p. František Batušík, lng.,Papradno

lnformoval sa, ako by to bolo v prípade rozpadu družstva s pozemkami, ktoré odkúpi LDP
do svojho vlastníctva a hlavne, ako to bude vyplatené členom družstva.

Predsedníčko členskej schódze odpovedala, že ak by družstvo ponúknuté pozemky odkúpilo
a následne by došlo k zóniku LDP z akéhokoívek dóvodu, likvidátor skutkovej podstaty by
nehnuteíný majetok LDP odpredal a zisk rozdelil recipročne medzi členov družstva.

Ďalej uviedol, že ak nikto z členov nemá záujem odkúpiť ponúkaný podiel, má sa vlastník
o svoje pozemky postarať sám.
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áplsrvtca z rokovania členskej schódze Lesného družstva Papradno,018 13 Papradno 314, lČo 479@698, ktorá sa konala dňa 23.08,2020
o 15,00 hod. V estrádnej sále Kultúrneho domu Papradno.

Predsedníčka členskej schódze vysvetlila, že takto sa to nem6že praktizovať a ak by sa čl. lX .

Predkupné próvo vypustil, bolo by to na škodu členom družstva a ďalej uviedla, že pokiať
predóvojúci dodrží próvny postup a ponúkne svoj podiel v pruom rade na predaj
spoluvlastníkom, nósledne LDP a neuspeje, móže už odpredať podťa svojich možností.
Odkúpenie ponúknutych podielov nie je pre LDP závčizné, je to len jedna s možností, ktorú by
mohlo LDP podía doby a vzniknutych okolnostívyužiť.

13. p. Ladislav Kalník, Hnoiník

Podobne ako p. František Balušík, lng., aj on sa informoval, ako by to bolo v prípade
zrušenia družstva, ked'bysa prenajaté lesné pozemky ponúkli najskórčlenom a ako byto
bolo d'alej.

Prítomným bolo vysvetlené, že čl. lX . Predkupné próvo mó v tejto zmluve svoj význam,
Zavtizuje vlastníka pozemku ponúknuť pozemok spoluvlastníkovi a ak on túto možnosť
nevyužije, ponúkne pozemok družstvu, ktoré túto ponuku buď využije, alebo nevyužije. Je to
zóvazok ponúknuť svoje lesné pozemky spoluvlastníkom, teda nie je to automaticky
n a d ob u d n uti e v l astn íctva d ru žstvo m.

Členovia Lesného družstva Papradno pri hlasovaní rozhodli, že čl. lX. Predkupné právo sa zo
Zmluvv o náime lesnÝch pozemkov na hospodórenie v lesoch nebude vypúšťať.

Predsedníčka členskej schódze po prečítaní tejto zmluvy so zapracovaním zmien a v takom
znení, ako bolo predložené, vyzvala prítomných k hlasovaniu hlasovacími lístkami za prijatie
Návrhu Zmluvy o nájme lesných pozemkov na hospodárenie v lesoch - HLASOVANIE č.4.

HLASOVANIE č.4. - Návrh Zmluvy o nájme lesných pozemkov na hospodárenie v lesoch

Výsledky hlasovania:

Za: 490 členov

Proti: 61členov

Zdržal sa: 16 členov

Nehlasovalo: 39 členov

5 581064 h|asov, t. j. 78,62Yo

903 159 hlasov, t. j. t2,72oÁ

373 050 h|asov, t. j. 5,260Á

241,343 hlasov, t. j. 3,40?6

Na základe hlasovania bolo prijaté a schválené Uznesenle č.4.

Návrh Zmluvy o nájme lesných pozemkov na hospodárenie v lesoch je súčasťou tejto
zápisníce.
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áptslvtcn z rokovania členskej schódze Lesného družswa Papradno, o18 13 Papradno 314, lČo 47960698, ktorá sa konala dňa 23.o8.2o2o
o 15,00 hod. v estrádnej sále Kultúrneho domu Papradno.

Predsedníčka členskej schódze vyzvala predsedu predstavenstva družstva p. Dzurjaníka, aby
oboznámil prítomných s projektom v rámci výzvy ,, Podpora na prevenciu škód v lesoch
spósobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami".

Predseda predstavenstva uviedol, že v roku 2019 Pódohospodárska platobná agentúra,
Hraničná 12, 8L5 26 Bratis|ava, ako poskytovateí nenávratného finančného príspevku
z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, vyhlásila a neskór aktualizovala vÝzvu ., Podpora
na prevenciu škód v lesoch spósobených lesnými požiarmi a prírodnÝmi katastrofami
a katastrofickÝmi udalosťami" na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku z PRV (Programu rozvoja vidieka).

Na základe toho Lesné družstvo Papradno ako objednávatel uzatvorilo Zmluvu
o manažmente projektu s MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 7I2l25, Považská Bystrica ako
poskytovateí, na vypracovanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na financovanie
Proiektu. ako aj na vykonanie všetkých úkonov a činností potrebných na to, aby táto žiadosť
spíňa]a všetky prílohy a ostatné náležitosti. Maximálna výška nenávratného finančného
príspevku na tento Projekt je 200 000,00 Eur.

Ďalej p. Dzurjaník uviedol, že sa jedná o stavbu: Papradno - Papradnianka, preventívne
opatrenia pred povodňami v lesoch a názov objektu je: Úprava vodného toku
proti povodňová nádrž Podjavorník.

Stavba by bola realizovaná na vodnom toku Papradnianka v časti Podjavorník pri lyžiarskom
vleku. Hlavným účelom stavby je zamedzenie erózie dna Papradnianky počas zvýšených
a povodňových prietokov a zabezpečenie stability pravého brehu. Ďalším účelom je využitie
vzniknutej naakumulovanej vody na protipožiarnu ochranu lesov, na ktorých účelovo
hospodári Lesné družstvo Papradno.

Vybudovanie protipovodňovej nádrže spočíva v stavbe telesa prehrádzky, ktorá je
navrhnutá z betónu. Opevnenie pravého brehu je navrhnuté z kamennej rovnaniny
z lomového kameňa. Navrhovanou stavbou nevznikne na toku migračná bariéra, ktorá by
znemožňovala migráciu rýb po toku. V,itok z prehrádzky sa plynulo napojí na rybovod -
celokorytový bystrin ný sklz.

V súčasnosti Lesné družstvo Papradno čaká na vyjadrenie Pódohospodárskej platobnej
agentúry k zaslanej Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na financovanie uvedeného
Projektu.

Predsedníčka ČS Ugr. Bc. Petrikovičová vyzvala prítomných, aby sa vyjadrili k uvedenému
Projektu.

p. Martin Jurčík. Velká Bvtča

Navrhol, že ak by neschválili žiadosť v lokalite Podjavorník, mohol by sa žiadať príspevok
na lokalitu košiare.

Odpovedal p. Dzurjaník, ktory uviedol, že v obci Papradno je v prípade požiaru zósoba vody
zabezpečenó. Podjavorníkom zásoba vody chýba a ak by vznikol lesný požiar, veťmi by
pomohlo, keby tam protipovodňovó nódrž bola vybudovanó.
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áplstttlcn z rokovania členskej schódze Lesného družstva Papradno,018 13 Papradno 314, lčo 47960698, ktorá sa konala dňa 23.o8.2o2o
o 15,00 hod. v estrádnej sále Kultúrneho domu Papradno.

p. Ambro Balušík. Papradno

lnformoval sa, prečo lesné družstvo nežiada dotácie na lesné cesty, pričom poukázal na
to, ako sú vybudované lesné cesty v Štiavniku.

Odpovedal p. Dzurjaník, ktorý uviedol, že lesné cesty v k.ú Štiavnik sa robili v čase, keď
Združenie drobných lesomajiteťov, PS Papradno bolo v likvidócii a v súčasnosti sa nenóvrotné
finančné prostriedky na opravy lesných ciest neposkytujú (nebola vyhlásenó výzva).

Nakolko sa do diskusie k uvedenému Projektu už nikto neprihlási!, predsedníčka členskej
schódze poďakovala predsedovi družstva - p. Jánovi Dzurjaníkovi a uviedla, že Projekt na
základe výzw ,, Podpora na prevenciu škód v lesoch spósobených lesnými požiarmi
a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami" sa berie na vedomie.

Predsedníčka členskej schódze vyzvala prítomných k diskusii.

Diskusný príspevok č. 1

p. Milan Strašík. Papradno

Odborný lesný hospodár, poukázal na to, že za minulé roky sa oproti plánovanej ťažbe
vytažilo menej drevnej hmoty a podobne to bolo aj s prerezávkami. Ďalej uviedol, že vie
o tom, že lesné družstvo híadá druhého odborného lesného hospodára.

Odpovedal mu predseda LDP, že v pňpade pracovných problémov so mó obrótiť na
predstavenstvo lesného družstva. Zóroveň uviedol, že družstvo musí byť pripravené, ak OLH
prichódza do dóchodkového veku, aby si zabezpečilo nóhradu. Pritom pripomenul, že na
výmeru, ktorú obhospodaruje LDP, móžeme mať dvoch odborných lesných hospodárov.

Diskusný príspevok č.2

lng. Balušík František, Papradno

- Navrhol, aby sa na členskej schódzi nečítali podrobne všetky náklady a výnosy podla
jednotlivých položiek a stačí uviesť iba výnosy a náklady celkom a výšku zisku.

- Uviedol, že bolivysoké náklady na opravu auta.
- Upozornil, že v horách je veía dreva, ktoré sa dá spracovať ako samovýroba a prečo si

móže zobrať samovýrobu iba z lesného pozemku, v ktorom má podiel.
- Žiadal, aby bola zápisnica z členskej schódze, ako aj iné správy, stanovy, zmluva o

nájme a hospodárske výsledky z členských schódzízverejnené na internete skór, ako
to bolo v minulých rokoch.
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áptsltrca z rokovania Členskej schódze Lesného družswa Papradno, o18 13 Papradno 314, Ěo 47960698, ktorá sa konala dňa 23,08.2020
o 15,00 hod, v estrádnej sále Kultúrneho domu Papradno.

Na jednotlivé pripomienky, odpovedala predsedníčka členskej schódze a predseda
predstavenstva druŽstva s tým, Že:

Jednotlivé položky nákladov a výnosov sa musia čítať podrobne, nakofko členovia
družstva majú próvo a chcú byť informovaní o hospodórení družstva a nie všetci majú
internet, kde by si mohlitieto údaje pozrieť.
Nóklady na opravu outa sú opodstatnené, všetky opravy sú zaevidované
a zdokladované a lesné družstvo nesmie nič zanedbať, aby neohrozilo svojich
zamestnoncov.
Lesné družstvo Papradno dáva svojim členom možnosť nachystať si palivo -
samovýrobu. Aj samotní členovia družstva žiadajú, aby bola samovýroba členovi
družstva vyznačenó a povolenó hlavne v tých porostoch, v ktorych mó člen družstva
podiel.
Lesné družstvo Papradno zverejní na internete hospodórske výsledky, zápisnicu,
spróvy a uznesenia z členskej schódze, ako aj iné schvólené dokumenty približne do 30
dníod konania členskej schódze.

Diskusný príspevok č. 3

p. Martin Jurčík, Bytča

- Uviedol, že je správne, ked' člen LDP dostane samovýrobu v lesných pozemkoch,
v ktorých má podiel a do hory móže ísť až vtedy, ked'dostane súhlas na ťažbu a ked'
mu odborný lesný hospodár vyznačí, kde a čo móže rúbať.

Diskusnú príspevok č.4

Anton Belej, Jasenica

- lnformoval sa, kde si má nachystať samovýrobu, ked' lesný porast, v ktorom má
podiel, je vyrúbaný.

Odpovedal mu predseda LDP, že v takom prípade sa mu m6že samovýroba vyznačiť v inom
poraste, kde mó člen družstva podiel. Doplnila ho predsedníčka členskej schódze a dodala, že
samovýroba sa mu móže vyznačiť v poraste, kde je vysoké percento neznómych vlastníkov.

Nakolko sa do diskusie už nikto neprihlásil, predsedníčka členskejschódze diskusiu ukončila.

Predsedníčka ČS požiadala predsedníčku mandátovej a návrhovej komisie p. Hildu Jurčíkovú
o prednesenie Správy mandátovej a návrhovej komisie z rokovania, prijatia a schválenia
uznesení náhradnei Členskej schódze Lesného družstva Papradno, lČO: +ZSSO698, konanej
dňa 23.08.2O2O o 15,00 hod. v Kultúrnom dome Papradno.
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áplstvlcn z rokovania členskej schódze Lesného družswa Papradno, 018 13 Papradno 314, lČo 47960698, ktorá sa konala dňa 23.08.2020
o 15,00 hod. v estrádnej sále Kultúrneho domu Papradno.

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

Nóh rad ná Členskó schódzo schvoíuie:

Uznesenie č.1:

Plán činnosti na rok 2020.

Uznesenie č.2:

Riadnu individuálnu ročnú účtovnú závierku za rok 2ot9.

Uznesenie č.3:

Návrh na rozdelenie zisku za rok 2OL9,

Uznesenie č.4

Návrh Zmluvy o nájme lesných pozemkov na hospodárenie v lesoch.

Nóhradnó Členskó schódza berie na vedomie:

Uznesenie č.5:

1. Správu predsedu predstavenstva o činnosti a finančnom hospodárení LDP za rok
2oL9.

2, Správu kontrolnej komisie za rok 2Ot9.
3, Projekt,,Podpora na prevenciu škód v lesoch spósobených lesnými požiarmi a prírodnými

katastrofami a katastrofickými udalosťami".

Náhradnó Členskó schódza ukladá:

Nóhradnó Členskó schódza zamieta:

Predsedníčka členskej schódze poďakovala predsedníčke mandátovej a návrhovej komisie za
prednesenie Správy mandátovej a návrhovej komisie z rokovania, prijatia a schválenia
uznesení náhradnei Členskej schódze Lesného družstva Papradno, konanej dňa 23.08.2020
o 15,00 hod. v Kultúrnom dome Papradno.



áptsntcnz rokovania členskej schódze Lesného družstva papradno,018 13 Papradno 3I4, lČO 47960698, ktorá sa konala dňa 23.08.2020

o 15,oo hod. v estrádnej sále Kultúrneho domu Papradno.

Správa mandátovej a návrhovej komisie z rokovania, prijgtia o schválenÍa uznesení

náhrodnei Členskej schódze Lesného družstva Papradno, tČO: aZgd0698, konanej dňa

23.08.2020 o 75,00 hod. v Kultúrnom dome Papradno je súČasťou tejto zápisnÍce.

predsedníčka členskej schódze Lesného družstva Papradno - pani Mgr. Bc. Jana PetrikoviČová

pod'akovala prítomným za účasť a zvolané rokovanie náhradnei Členskei schódze Lesného

družstva papradno ukončila.

predseda čs LDP: Mgr. Bc. Jana Petrikovičová
0rA'

/

/***,zapisovatel: lng. Eva Križalkovičová

overovatelia zápisnice: lng. Milan Kodčík

lvan Ži]inčík

V Papradne, dňa 23.08.2O2O
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