Správa o kontrole plnenia uznesení
Na Valnom zhromaždení (ďalej VZ) dňa 30.08.2015 nebolo prijaté uznesenie týkajúce sa návrhu na
rozdelenie zisku medzi členov spoločenstva. Členovia, ktorí hlasovali proti tomuto uzneseniu
odôvodňovali tento návrh tým, že sú toho názoru, aby sa peniaze poskytli na obnovu a ochranu lesa
a taktiež na lesné cesty. Z tohto dôvodu, na tomto valnom zhromaždení návrh predkladaný nebude.
Výrub nežiadúcich drevín v Chobote bol v roku 2015 dokončený, na jeseň tohto roku je naplánované
dozaslesňovanie, pretože veľmi nízke percento stromčekov sa chytilo a rastie.
Schválený zámer vstúpiť do obchodnej spoločnosti, ktorá bude vyrábať v Starine vodu, zatiaľ nebol
realizovaný a de facto sa ešte zatiaľ ani nezačal realizovať. Bolo tomu tak hlavne z dôvodu časovej
vyťaženosti.
Vytvorili sme komisiu ako poradný orgán výboru v zložení Štefan Lazorčák, Jaroslav Vencurik a
Štefan Mikita, ktorá v roku 2015 začala pracovať s tým, aby sa vybrali lesné cesty, ktoré sa ako prvé
začnú upravovať. Po dohode s ťažbárom sa však dohodlo to, že tieto cesty sa začnú upravovať v
úsekoch, ktoré budú z jeho strany najskôr vyťažené, aby sa nepoškodili počas toho ako bude ťažiť.

Správa o činnosti pozemkového spoločenstva za rok 2015
V roku 2015 nebolo predávané užítkové drevo členom spoločenstva - stále platí to, že v prípade
záujmu každý člen spoločenstva môže podať žiadosť výboru o kúpu úžitkového dreva.
V roku 2015 sa čo sa týka ťažby vyťažili vzhľadom na nízku predajnú cenu dreva len nevyhnutné
prebierky, vzhľadom k tomu, že tieto bolo povinné vyťažiť do konca lesného hospodárskeho plánu.
Aktivity na ochranu a obnovu lesa zhrnie OLH vo svojej správe.
Teraz prenechám slovo OLH, a to hlavne vo vzťahu k tomu, aké práce v rámci ťažby, zalesňovania,
vyžínania a preznačovania hraníc sa urobili.
Vyťažené v roku 2015:
- len 1 prebierka v poraste 204c - 1,79 ha - 60 m3
Zalesnené a vyžaté v roku 2015:
- zalesňovanie v poraste 229 - 0,4 ha
- zalesňovanie v poraste 570 - 0,2 ha
Prerezávka v roku 2015:
- v poraste 204b2 - 0,3 ha
- v poraste 229/20 - 1 ha + 4,43 ha
- v poraste 540/02 - 0,6 ha
V tomto smere Vás teraz vyzývam k Vašim otázkam na ochranu a obnovu lesa pre OLH, pretože OLH
nebudeme zdržiavať v rámci ďalších bodov diskusie, a opustí valné zhromaždenie. Hlási sa niekto do
diskusie?

Správa o finančnom hospodárení spoločenstva
Stav finančných prostriedkov pozemkového spoločenstva k 31.12.2015 bol: 10 930,71 EUR
V roku 2015 sme vyfakturovali zálohu za predaj dreva: 10 000 EUR
Predaj úžitkového dreva - Štefanovi Lazorčákovi 7m3 za 156 EUR, Jánovi Čandovi 8,4m3 za 195 EUR,
Milanovi Murínovi 1,66m3 za 24,9 EUR. Tieto ceny sú bez nákladov na ťažbu, ktoré bolo potrebné
zaplatiť priamo ťažbárovi.
V roku 2015 sme vyplatili za ťažbu: 0 EUR
V roku 2015 sme vyplatili za vagónovanie: 0 EUR
V roku 2015 sme vyplatili za zalesňovacie a vyžínacie práce vrátane stromčekov: 350 EUR (porast
229), 257,07 EUR (pestovné práce a vyžínanie - porast 229 - 0,4 ha, porast 570 - 0,2 ha) EUR, 2014,80
(porast 229/20).
Príjem za nájom od Poľovníckeho združenia SANEČKOVÁ Údol: 254,66 EUR
Daň pre obec: 1577,91 EUR
Náklady na odmenu OLH: 1296 EUR
Mimoriadna odmena za činnosť OLH: 300 EUR bez DPH (preznačovanie hraníc) + 120 EUR bez DPH
(dohľad nad Chobotom) - a to z toho dôvodu, že som ja osobne nemal časový priestor sa tomu viac
venovať, a taktiež nikto z výboru.
Náklady na cestovné boli: 0 EUR (Neuplatňoval som si v tomto roku cesty.)
Náklady na prenájom a občerstvenie (VZ): 170,33 EUR
Odmeny, napriek tomu, že boli schválené sme zatiaľ nevyplácali.
Náklady na služby – účtovníctvo 150 EUR (v tomto roku však bola vyplatená odmena za 2 roky
spätne, t.j. 300 EUR), protipožiarna ochrana 150 EUR
Náklady na kancelárske potreby a drobný majetok, na poštovné a kolkové známky boli : 51,80 EUR
Bankové poplatky: Zväčša do 5 EUR mesačne, účet je vo VÚB.
Zaplatená daň za rok 2015 = 500 EUR z toho 480 EUR daňová licencia.

