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ZÁPISNICA ZO STRETNUTIA VÝBORU PS 

DŇA: 28. MÁJA 2022 

Zapisovateľ: Pavel Soja (30.9.1977} 

Overovatelia: Ing. Matúš Komiňák (7.8.1991} 

Ing. Tomáš Veselovsky, PhD. (20.7.1982} 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny (príloha č.1} 



PRÍLOHA Č. 2 

PROGRAM: 

1. Prezentácia účastníkov od 18:00 do 18:05 hod. 

2. Privítanie a úvod 

3. Prerokovanie a schválenie žiadosti o poskytnutie úžitkovej drevnej hmoty na 

výstavbu pre podielnika Marcel Bolcarovič, Pod lesom 228/47, 059 04 Matiašovce 

4. Správa o činnosti výboru, lesnej hospodárskej činnosti a finančnej situácii 

5. Záver 



K bodu 1: Prezentácia 
- stretnutie členov výboru - štatutárneho orgánu PS: Lesopôdohospodárske 

pozemkové spoločenstvo Matiašovce prezentovalo členov výboru dňa 28.5.2022 

v piatok v prenajatých kancelárskych priestoroch PS v čase od 18:00 do 18:05 hod. 

prezenčnej listiny (príloha č. 1) 

K bodu 2: Privítanie a úvod 

stretnutie členov výboru - štatutárneho orgánu PS Lesopôdohospodárskeho 

pozemkového spoločenstvo Matiašovce (ďalej len 11výbor") otvoril a prítomných 

privítal predseda výboru Ing. Matúš Komiňák, 

- predniesol dôvody zvolania výboru a program podľa (príloha č. 2} a vyzval 

prítomných, aby pripomienkovali k programu, 

nik z prítomných nemal žiadosť o doplnenie ďalších bodov programu, 

- došlo k hlasovaniu na priebeh navrhnutých bodov programu stretnutia členov 

výboru konaného dňa 28.5.2022 

Hlasovanie: 
❖ Za návrh: všetci 

❖ Proti návrhu: nik 

❖ Zdržal sa: nik 

Jednohlasne schválené 

K bodu 3: Prerokovanie a schválenie žiadosti o poskytnutie úžitkovej drevnej hmoty na 

výstavbu pre podielnika Marcela Bolcaroviča 

Dňa 12.5.2022 bola podaná žiadosť o poskytnutie úžitkovej drevnej z vlastnej parcely 

Marcelom Bolcarovičom v objeme 20 m3 

Výbor danú žiadosť prehodnotil a schválil výrub v objeme 15 m3 

Schválenie žiadosti o poskytnutie úžitkovej drevnej hmoty pre Marcela Bolcaroviča . 

Hlasovanie: 

> Za návrh: všetci 

> Proti návrhu: nik 

> Zdržal sa: nik 

K bodu 4: Správa o činnosti výboru, lesnej hospodárskej činnosti a finančnej situácii 

výbor bol informovaný od predsedu PS o činnostiach prebiehajúcich v prostredí LPPS 

v mesiacoch apríl, máj. 
Boli podané súhrne informácie o priebehu lesných prac (ťažba drevnej hmoty, sadenie) 

a ich nákladoch pre LPPS, 

Dňa 23.4.2020 bola realizovaná prvá etapa výsadby sadeníc v lokalite Rafuska dielec 324 

v množstve 4000 ks. 
Dňa 14.5.2020 bola realizovaná druha etapa výsadby sadeníc v lokalite Rafuska dielec 

324 v množstve 4300 ks . 



Sumárne sa na v dielci 324 vysadilo 8300 ks sadeníc v drevinovom zložení, Jedľa biela, 

Smrek obyčajný, Smrekovec opadavý, Buk lesný. 

Náklady spojene s nákupom sadbového materiálu spolu predstavovali sumu - 2390,00 € 

Náklady spojené s výsadbou sadeníc jamkovou sadbou predstavovali sumu spolu -

2075,00 € 

Stav účtu k 28.5.2022 - 17 618,15€ 

K bodu S: Záver 

Stretnutie členov výboru - štatutárneho orgánu PS Lesopôdohospodárskeho 

pozemkového spoločenstvo Matiašovce ukončil a prítomným poďakoval za účasť 

predseda výboru Ing. Matúš l<omiňák, 

Matiašovce, dňa 28.5.2022 

výbor: 

1. Ing. Matúš l<omiňák (7.8.1991) - predseda 

2. Ing. Tomáš Veselovský, PhD. (20.7.1982) - podpredseda, pokladník 

3. Jozef Obrokta {3.2.1992) - člen výboru 

4. Pavel Soja {30.9.1977) - člen výboru 

5. Ján Martančík (30.3.1955) - člen výboru 

dozorná rada: 

1. Tomáš Ovšonka {27.4.1984) - predseda DR 

2. Peter Bachelda(l0.6.1980) - člen DR 

3. Miroslav Mačura {29.5.1961) - člen DR 



Prezenčná listina 

Členovia výboru: 

1. Ing. Matúš l<omiňák - predseda: 

2. Ing. Tomáš Veselovský, PhD. - podpredseda 

3. Ján Martančík - člen výboru 

4. Pavel Soja - člen výboru 

5. Jozef Obrokta - člen výboru 

Dobrovoľná účasť dozornej rady: 

1. Tomaš Ovšonka - predseda DR 

2. Peter Bach leda - člen DR 

3. Miroslav Mačura - člen DR 

Dobrovoľná účasť iných osôb: 

1. .. .................................... ........ .. 

2 . .. ... ................... .... .... ...... .. ...... .. 

príloha č. 1 
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Podpisy zodpovedných osôb: 

Zapisovateľ: 
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Overovatelia zápisnice: 

Ing. Matúš l<omiňák (7.8.1991) 

------
Ing. Tomáš Veselovský, PhD. (20.7 .1982) 


