
Vážení podielnici, podielničky, vážení hostia!

Rok 2013 je prelomový pre pozemkové spoločenstva (urbáre). V novembri
2012 bol predložený do NR SR návrh zákona o pozemkových spoločenstvách,
ktorý 26. marca 2013 schválila Národná rada SR a vyšiel v zbierke zákonov
ako zákon o pozemkových spoločenstvách Č. 97/2013 . Tento zákon nadobudol
účinnost‘ od 1.mája 2013. ‚

Základnou otázkou aj pre náš URBAR je v zmysle tohto zákona organiza
čná štruktúra pozemkového spoluvlastníctva spravidla v rámci jednej dediny
využit‘ pozemky členmi urbárskeho spoločenstva. Jednoducho povedané, že
urbárske vlastníctvo je osobitný systém právnych vzt‘ahov ohľadne majetku,
ktorý predstavoval póvodné pozemky dávno pridelené urbamíkom ako neroz
delené do individuálneho vlastníctva . Takýmto spósob spoluvlastníctva si
vyžaduje odbornú správu lesov, s povinnou obnovou a plánovitou výrobou i
spoločnou ochranou pred škodcami. Takýto majetok si postupne aj vy naši
podielnici nadobúdali podielmi urbarskej pódy t.j. dedičstvo, kúpa a predaj,
alebo darovanie alebo vyvlastnenie.

Základnou otázkou, čo by malo lesníctvo a teda aj naše Lesné spoločens
tvo robit‘, aby si zachovalo svoju eXistenciu, alebo si zachovalo svoju identitu,
je ‚ pokračovaf vo vývoji ďalej ‚ ako doteraz a dopredu naplánovat‘, aby príjmy
a výnosy plynúce z produkčnej funkcie lesa, teda z predaja dreva sa používali
účelne. Ináč by lesnému hospodárstvu hrozil prepad. A takýto scenár móže len
dobrá starostlivosť o kultúru krajiny a verejné záujmy na lesoch sociálneho a
environmentálneho charakteru.

Význam lesov netreba zdóraznit‘, ale realizácia tohto zámeru je veľmi zlo-
žitá a t‘ažká. Tažkosti, ktorá nášmu lesnému hospodárstvu ‚ ktorého sme súčas
t‘ou, by sa mali nešit‘ uplatnením novej štátnej lesníckej politiky a tým aj aj
schválenie nového Zákona o eXistencií a hospodárení lesných a pozemkových
spoločenstiev a jeho definitívna podoba a schválenie v NR SR odhal‘uje.

Preto si myslím, že ekologickej službe lesného hospodárstva by sa mala
venovat‘ zo strany riadiacich orgánov väčšia starostlivost‘, lebo bez lesa by ne —

bola vody, nebolo by dostatok kyslíka, ktorý je nevyhnutný pre život. Preto aj
budúcnost‘ lesných a pozemkových spoločenstiev je závislá aj od podpory
štátu, ktorý sa k nám obráca chrbtom. Preto bob dóležité vytvorit‘ takú
legislatívu, aby sa aj zo strany štátu podporovalo plnenie lesných plánov, ktoré
nás stoja vel‘a finančných prostriedkov. Stvrt‘ročné odvádzame štátu nemalé
DPH, odvody, ale štát na naše hospodárenie doteraz neprispel ani eurom.

Podľa štruktúry obyvatel‘stva v obci bude našou snahou, zabezpečit‘ pre
podielnikov dostatok paliva, lebo cena dreva je v porovnaní s cenami elektri
fikácie a plynofkáciej e drahá, že si to naši občania podielnici v našej obci
nemóžeme dovolif. Neboli sme ľahostajní k nikomu k nikomu, kto našu pomoc
potreboval.

V roku 2013 podl‘a lesného hospodárskeho plánu vyt‘ažili dosta-
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tvrdého a ihličnatého dreva pre podielnikov predali v prijatel‘ných cenách

viac než 700 prm3 tvrdého palivového dreva. Je to tvrdá chlapská práca a patrí

pod‘akovanie patri t‘ažobnej skupme pána Mareka Antala. Okrem toho si po

dielnici doviezli z pastvy 35 fúr dreva.
Situácia na trhu s ihličnatým drevo bola v minulom roku pomerne dobrá,

aj ked‘ sa to odzrkadlilo jeho prebytkom. Výbor musel doslova hl‘adat‘ výhod

ných odberateľov a drevo predat‘ za čo najvýhodnejšie ceny, aby sme získali

čo najviac finančných prostriedkov. Nikdy sme nepredávali pod cenu, ale sme

aj ked‘ ceny dreva postupne klesali na trhu pomaly, nezostali „spat‘ na vavríne,

ale hľadat‘ odbyt nie pod cenu, ale robit‘ a nie prerobif.
V roku 2013 sme vd‘aka týmto úspechom vyplatili domácim podielnikom

za 1 ha /200 eur a vonkaj ším po 210 eur. Tol‘ko naša spoločnost‘ ešte nikdy

nevyplácala Tieto čísla jasne utvrdzujú, že sme dobre gazdovali a odkladali

každú korunu, aby sme čo najlepšie uspokojili domácich i vonkajších podiel -

lnikov. Rozdelili sme celkom 90 000 eur.
Treba uložit‘ výboru LS PS, aby sa adekvátne s výškou financií na účte

zvyšovalo aj nájonme, lebo peniaze patria podielnikom a na účte musíme od

vádzat‘ bankám všelijaké odvody. VZ by malo schválit‘ už dnes, že kol‘ko by

sme mali zvýšit‘ minimálne podiely, či o 10, alebo 20 eur za 1 ha nájom lesa.

Toho času máme na účte v SLSPO na účte 30 000 eur a 11 000 máme uložené

na účte s trojročnou výpovednou lehotou na 36 %. Imanie spoločnosti je:

orná póda 142,93 ha, lúky 274,72 ha, zastavané plochy 196,16 ha. V 5 spoloč

tiach a to Stankovičová, Langoferová, Brezina, Pasienkovej — (radzim + háj),

Brezina, Peterbeng spolu 504 ha, čo je v súlade s LHP, Javor sme pričlenili

s 36 ha do lesa, takže spolu je to 540 ha. Pastva, ktorej rozloha sa zvyšuje

je 129 ha. Spolu imanie spoločnostije 1555,02 ha. OU v obci sme platili

daň za 157 ha 3274,59 eur za 457 ha, čo mí 7 eur na 1 ha. PD nám poukázalo

za nájom pol‘nohospodárskej pódy sumu 2664,05 eur.
Exekútorský spor s pánom Palackom sme vyriešili v prospech

nás a vklad s penálmi v sume 2850 eur nám bol vrátený na účet.

Budova LSPS: previedla sa vonkajšia úprava omietky s maľbou, do

končila sa štajbloveň, za budovou smerom od p.O. Vidu, kde zamakalo pod

budovu sme previedli rigol, ktorý je odvodnený rúrami do potoka, previedli

oplotenie objektu, včetne opravenej brány, takže objekt je denne uzámy

katel‘ný. V tomto roku by si žiadalo opravit‘ strechu drevárne —dezolátny stav,

odstránit‘ staré črepy z pójde, ktoré nechali nevyčistené tí, čo robili novú strechu.

To je prakticky všetko, čo si situácia vyžaduje. Ziadam to dat‘ aj do uznesenia.

Výbor LS pracoval v 5 člennom zložení a zasadal 7 krát. Učast‘ členov bola

bola 75 %. Taktiež dobre pracovala aj 3 členná Dozorná rada, ktorá predloží aj

správu o svojej činnosti. Jej predsedom bol pán Ondrej Hric ml. č.d. 220, členmi

pp. J. Krupár Pán O.Benedikty sa i napriek pozvaniu zasadaní nezúčastňoval.
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Čo sa týka uznesení, na každom zasadaní sa robila kontrola uznesenia z pre

došlého zasadania. Prijatých 16 uznesení a 3 uznesenia trvajú ďalej a to

z dóvodu uvedenia príčiny. Snažili sme sa do bodky splniť aj uznesenie

z Valného zhromaždenia z 27,4,2013, ktoré sa splnilo ‚ alebo bude sa plnit‘

v tomto roku priebežne.
Bod. a — splnený a trvá i v tomto roku — zmeny sa robia len po predložení LV

b - splnený — výbor vyhodnocoval plnenie finančného plánu po celý rok,

c — splnený — majetok sa mým subjektom nerozpredával, trvá nad‘alej,

d — nové zmluvy pre domácich a vonkaj šich boli podpísali všetci,

e - splnený — exekučné konanie s p.Palackom bol dokončené v náš

podielnikov, pre vonkajších sú dokončené a podpísané podielnikmi.

f‘- plní sa a sleduje aj v tomto roku v zmysle nového Zákona 97/20 13 Zz.

o pozemkových spoločenstvách a musí byt‘ dnes schválený VZ spolu

s doplnenými stanovami tak ako ukladá tento zákon.

Nemuseli sme riešif krádeže cez Políciu, ‚ lebo sa zaviedol poriadok.

Drevo sa predávalo domácim a vonkajším podielnikom za rovnaké ceny

na úrovni 2012, ba pre podielnikov s podielmi sa niečo znižovalo. Dbali sme na

rešpektovanie predaja podl‘a vel‘kosti podielov za výhodných podmienok a to v

kubíky tvrdého palivového dreva metrovice, alebo v dlžkach 4—6 m priamo do

dvora. Dbali smi i na čistenie a obnovu lesa, prerezávky a podielnici nám pomá

hali vyčistit‘ v Javore, že si ho Sami nahotovili.

Previedli sme aj pravidelné čistenie ciest a možná ste si všimli, že sa

možno dostat‘ do lesa i d‘alej aj s osobným autom. To hovorím, ako príklad, lebo

chodenie osobnými i nákladnými autami je zakázané.

Co sa týka spolupráce ‚ pomáhali sme sponzorskými darmi na mnohých

kultúrnych a spoločenských poduj atiach.

Záverom sa chcem pod‘akovat‘ za dobrú spoluprácu s PD počas celého

roka, obecným úradom v obci, Pol‘ovníckym združením, Jednote dóchodcov,

Materskej škole, aj mým ktorým sme pomohli na činnost‘.

Záverom mi dovoľte sa poďakovat‘ všetkým za odvedenú a vykonanú

prácu pre našu LS — P, popriať dobrého zdravia a teším sa na spoluprácu v

tomto roku 2014.


