
Z á p i s n i c a 

z mimoriadnej schôdze pozemkového spoločenstvaSnakov konanej dňa 27.05.2022 

v Snakove, okres Bardejov 

 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

3. Správa odborného lesného hospodára 

4. Správa dozornej rady PS 

5. Informácia výboru PS k ťažbe palivového dreva 

6. Diskusia 

7. Návrh na uznesenie 

9. Záver 

 

1. Otvorenie zasadnutia: 
 Zasadnutie otvoril a viedol predseda PS Snakov Róbert Slota. V úvode prítomných 

privítal a oboznámil s programom schôdze. 

 

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa: 

Do návrhovej komisie boli zvolení Ľ. Majdak a P. Maruščák  

Za zapisovateľa bol určený M. Leškanič, za overovateľov zápisnice boli zvolení Š. 

Duľa a M. Fečanin. 

 

3. Správa odborného lesného hospodára 

Správu OLH za PS Snakov predniesol nový OLH M. Huraj, ktorý členov PS Snakov 

informoval, že detailne prešiel lesné porasty v správe PS Snakov ako aj naštudoval LHP, kde 

informoval o potrebe zalesnenia holín cca. 12 ha, čo už malo byť vykonané z uvedeného 

dôvodu bude spracovaná žiadosť o predlženie lehoty zalesnenia. Taktiež podal informácie 

o možnej ťažbe palivového dreva, ktorú je možné uskutočniť iba v lesných dielcoch 327, 347 

a 348 v ktorých sa v predchádzajúcich rokoch neťažilo.  

 

4. Správa dozornej rady PS  
Správu predniesol predseda dozornej rady S. Piľar v ktorej členov PS informoval, že od 

20.03.2022 bol zapísaný na OÚ Bardejov nový výbor PS Snakov. Ďalej členov informoval , že 

obdŕžal z polície  uznesenie o začatí trestného stíhania pri správe cudzieho majetku. Taktiež 

podrobne uviedol veci týkajúce sa podozrenia z krádeži dreva, ktoré bolo zo Snakova tesne 

pred konaním schôdze PS(19.03.2022) vyvezené zo Snakova a časť predaná do Gerlachova p. 

Vyrostkovi,  ktoré šetrila  polícia a zodpovedal aj na položené otázky. Taktiež informoval 

o svojom vlastníctve pôdy vlastnenej v katastri obce Snakov, okres Bardejov. 

 

 

 

 

 

 

 



5. Informácia výboru PS k ťažbe palivového dreva 

            Predseda PS Snakov informoval členov, že nie je potrebné zháňať palivové drevo, 

nakoľko ťažba bude vykonávaná v lesných dielcoch, ktoré už uviedol nový OLH a prebehne 

kontrola zameraná na hospodárenie v lesných dielcoch v užívaní PS Snakov v minulých 

rokoch.  

 Finančný hospodár Stanislav Čižmar informoval členov PS o financiách, ktoré prevzal 

od starého výboru a to nasledovné finančná hotovosť 6.002,33,-€,  8.600,-€ účet a 8.847,69,-€ 

vkladná knižka PS. Taktiež informoval o potrebe zaplatiť cca. 25.000,-€ za zalesnenie holín  

a poukázal na starý výbor, ktorý fakturoval za odpredaj dreva po 5,-€ za m³.  

 

6. Diskusia:  

 Vystúpil predseda PS, ktorý sa informoval u prítomných členov starého výboru 

v akom štádiu je oprava lesných skladov a lesných ciest v lesných porastov, ktoré sú 

neprejazdné – zničené po „vyvažačkach“, nakoľko bolo sľúbené, že ich p. Zaleta  dá do 

poriadku. Presnú dobu nevedel nikto uviesť, majú prisľúbené. Taktiež informoval 

o opätovnom prepočítaní hlasov počas volieb do nového výboru, o ktoré žiadal Miroslav 

Kolcun – kde nič sa ani po prepočítaní hlasov nemení. 

 Následne vystúpil p. Piľar, ktorý uviedol, že do 14 dní písomne výzve  na opravu ciest 

a skladov f. Tertries a prevzatie novej odvozovej cesty Vesne, ktorá nie je do dnešného dňa 

prevzatá PS Snakov. 

 Následne vystúpili viacerí členovia, ktorí sa dotazovali na ťažbu do budúcna, prečo sa 

ťažilo bez povolenia viac dreva a predávalo pod cenu, čím boli členovia PS Snakov obratí 

o zisk a tiež sa dotazovali na dôsledok daného konania. 

 Diskusiu uzavrel predseda PS Snakov, ktorý uviedol, že v najbližšom čase pracovníci 

Lesného úradu resp. kompetentné orgány vykonajú kontrolu v lesných porastoch PS Snakov 

a následne po tejto kontrole sa v danej veci rozhodne. 

 

7. Návrh na uznesenie: 

Člen návrhovej komisie Ľ. Majdak prečítal návrh na uznesenie. 

 

Výsledky hlasovania:  

Za: Ostatní zúčastní členovia              Proti: Ľuboš Telmaník           Zdržal sa: Jozef Bialko 

      podľa prezenčnej listiny                                                          

 

8. Záver:  

      Po vyčerpaní programu mimoriadnej schôdze predseda PS schôdzu ukončil. 

 

       Overovatelia:   Milan Fečanin 

                       

                        Štefan Duľa      

 

                                                                                       Róbert Slota  

                                                                                 predseda PS Snakov 

 


