
Správa výboru Komposesorátu pozemkového spoločenstva Turany za rok 

2017. 

 

 Výbor Komposesorátu pozemkového spoločenstva Turany  sa v roku 2017 zišiel spolu 

14 krát.  

Na začiatku roka sme sa venovali úpravám ťažbárskych zmlúv a doplnili sme ich 

právnymi náležitosťami. Ďalej sme sa venovali  zmluve o nájme týkajúcej sa objektu 

Voliarky,kde je potrebné doriešiť vyňatie z pôdneho fondu a následne požiadať o dodatočné 

stavebné konanie. O prenájom tohto objektu prejavilo záujem občianske združenie  

Turistického klubu Fatra.  Tak isto sme riešili problematiku zriadenia inštitúcie lesnej stráže, 

najmä vzhľadom ku zvýšenej koncentrácii a pohybu neznámych motorových vozidiel nijako 

nerešpektujúcich legislatívu. 

 Jednou z hlavných úloh výboru bolo jednanie s firmou TURČAN DELTA 

o prerozdelenie – roztaxácií porastov na lesnom celku Jánošíkovo 13.    

Jednanie s firmou TURČAN DELTA sa konalo dňa 09. 02. 2017 týkalo sa porastov v 

lokalite Kôkotovo, ktoré sú rozdelené, podľa súčasne platného zákona o lesoch a nemôžu na 

nich hospodáriť 2 subjekty. Museli sa rozdeliť a na každej časti musel byť určený jeden 

obhospodarovateľ a jeden odborný lesný hospodár. Dohodlo sa rozdelenie porastov podľa 

výmery, plánovaných hospodárskych opatrení, pomerom podľa dohodnutej výmery a tak isto 

bolo potrebné prerozdeliť výšku ťažieb, ťažieb a ostatnej pestovnej činnosti.  

Ďalej výbor odsúhlasil ,aby sa 2% zo zaplatenej dane  poukázali na činnosť Materskej školy 

Turany. 

Výbor sa zaoberal aj podaním podnetu na preskúmanie zákonnosti postupu pri uzatvorení 

zámennej zmluvy medzi Lesmi Slovenskej republiky a firmou TURČAN DELTA, s.r.o., 

ktorý bol odoslaný na Okresnú prokuratúru a  Generálna prokuratúra. 

Ďalej výbor Komposesorátu zvolal stretnutie zo zástupcami Pozemkového spoločenstva 

Hlavatý a spol. p.Jozefa Revalu –predsedu spoločenstva a p.Miloša Hlavatého – člena výboru 

za účelom plánovanejvrekonštrukcie lesnej cesty Kamenná- Ploština. Predseda 

Komposesorátu ing. Kapusta oboznámil členov výboru Hlavatý a spol., že naše spoločenstvo 

by chcelo v prípade vyhlásenia výzvy z PPA na rekonštrukciu lesných ciest zrealizovať 

opravu lesnej cesty od Kamennej po Ploštinu,pričom začiatok cesty Kamenná na konci 

asfaltky je v majetku spoločnosti Hlavatý a spol.V prípade vyhlásenia výzvy z PPA 

pozemkové spoločenstvo Hlavatý a spol. súhlasilo so vzájomnou spoluprácou pri 

rekonštrukcii cesty Kamenná- Ploština. Následne dal výbor vypracovať projektovú 

dokumentáciu na rekonštrukciu spomínanej lesnej cesty. 

 Výbor Komposesorátu PS sa zaoberal prípravou čiastkových Valných zhromaždení, 

ktoré sa konali 13. 5. 2017 a 24. 5. 2017. Okrem štandardných bodov sa zaoberal aj 

doplnením zmluvy o založení spoločenstva. 

Výbor sa zaoberal informáciami týkajúcimi sa eurofondov na rekonštrukciu lesných 

ciest. Výzvy na 100% krytie nákladov na rekonštrukcie lesných ciet sa predpokladajú až 

v roku 2019-2020, takže nebolo možné čerpať dotáciu.  

Ďalej výbor zabezpečil prečistenie priepustu popod cestu v lokalite Kamenná, kde 

voda z dolinky tiekla po ceste. 

Výbor sa tiež zaoberal neoprávneným výrubom nad chatou Vendovka. Pri kontrole 

našich pozemkov sme zistili nedovolený výrub kosodreviny a smreka o rozlohe cca 20 krát 50 



metrov Klubom sučianskych turistov. Po prejednaní na výbore bolo dohodnuté, že Klub 

sučianskych turistov uhádže haluzinu na predmetnej ploche a ako odškodné bolo navrhnuté 

a odsúhlasené uskutočniť brigády pri uhadzovaní haluziny prípadne zalesnovaní na Kôkotove 

na majetku Komposesorátu v počte 200 hodín. 

Ďalej sa výbor zaoberal vzniknutou kalamitou v lokalitách Kôkotovo, Štiavoch a nad 

Ležiskom spôsobenou podkôrnym hmyzom. Je potrebné vzniknutú holinu vysadiť na ploche 

1,16 ha. Výsadba sa nevykonala v minulom roku pre nepriaznivé počasie, a tak sa výsadba 

bude musieť vykonať roku 2018.  

 

Na záver by som sa chcel poďakovať výboru  za svedomito  vykonanú prácu v našom 

spoločenstve. 

 

Ďakujem   

 

 

V Turanoch , 02. 03. 2017         

 

 

Ľubomír Bochnička 

                          podpredseda 


