
POZEMKOVÉ  SPOLOČENSTVO  VLASTNÍKOV LESA so sídlom v  ČERTIŽNOM 
_________________________Čertižné č. 57, 067 52  HABURA______________________ 

 

SPRAVA za rok 2020 

Vážení prítomní členovia Pozemkového spoločenstva vlastníkov lesa so sídlom v Čertižnom, 
vážené dámy, pani, vážení hostia dovoľte mi, aby som Vás za výbor privítal na dnešnom 
zasadnutí zhromaždenia PSVL a oboznámil s činnosťou spoločenstva a s prácou výboru za 
obdobie roka 2020. 
 
Výbor sa od posledného zhromaždenia členov spoločenstva schádzal v zložení: 

• Martin Dimun – predseda 
• Peter Bochyn  - podpredseda 
• Ing. Rastislav Škurla 
• Ing. Ľubomír Galan 
• Michal Dimun ml.  

 
Zasadnutí výboru sa v tomto období zúčastňovali aj všetci traja členovia dozornej rady v zložení: 
Mgr. Michal Semanco – predseda, Mgr. Marian Gič a Pavel Neila, ktorí svojimi návrhmi, 
podnetmi a radami  pomáhali pri rozhodovaní výboru spoločenstva za čo im patrí vďaka. Okrem 
tejto činnosti dozorná rada vykonávala kontrolnú a revíznu činnosť so zameraním na 
hospodárenie a starostlivosť o majetok spoločenstva.  
 
Výbor PSVL Čertižné  sa v roku 2020 stretol na pracovných poradách výboru 3 krát a to aj kvôli 
pandemickým opatreniam v súvislosti s COVID - 19. Z týchto zasadnutí sú aj písomné záznamy. 
Výbor sa na svojich  zasadnutiach  zaoberal ťažbou dreva, prípravou palivového dreva pre  
podielnikov, prácou odborného lesného hospodára, pestovnými prácami ako aj o iných veciach 
potrebných pre fungovanie  a činnosť PSVL.  

 
Správa o činnosti  a hospodárení  PSVL Čertižné za rok 2020 

 
       Vážené dámy, paní a hostia dovoľte aby som pristúpil  k vyhodnoteniu  činnosti 
a hospodárenia  PSVL Čertižné za rok 2020.   
 
         Pri príprave tejto hodnotiacej správy som bral do úvahy okolnosti ako rozdelenie dreva pre 
podielnikov, veľkoodberateľov, zabezpečenia hospodárskeho výsledku a stability PSVL do 
budúcich rokov   až po pohľad verejnosti na  našu prácu.  
Dnes je doba taká, že nestačí len poctivo pracovať a zodpovedne si plniť svoje pracovné 
povinnosti, ale je potrebné svoju prácu obhájiť a prezentovať aj pred verejnosťou.  Hoci je zisk 
vychádzajúci z dobrého hospodárenia dôležitý, nemôže byť jediným cieľom. Pozemkové 
spoločenstvo bolo zriadené  najmä na obhospodarovanie lesného majetku jednotlivých 
vlastníkov a výsledkom toho obhospodarovania  musia byť aj zdravé zelené lesy, ktoré poskytujú 
nie len drevo, ale aj čistý vzduch , zásoby vody, možnosti turistiky a rekreácie.  
 
Platnosť PSoL je na roky 2012-2021, takže sme v poslednom 10 roku platnosti PSoL.  
V roku 2020 sa výbor PSVL Čertižné jednohlasne na svojom zasadnutí dohodol, že objem ťažby 
drevnej hmoty  na rok 2020  bude maximálne okolo 2 500 m3.  
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  Následne  sa pristúpilo k prácam – spracovaniu kalamity a ťažbe v jednotlivých porastoch a to 
porast č. 502, 504, 506, 507, 508, 511, 512, 513, 514, 516, 530, 491, 492, 493, 499, 486,487 
v časti Seredne od posledného skladu č. 4 rovno a na pravo.  Po týchto prácach sa pristúpilo 
k vykonaniu prebierky v poraste č. 510. Drevná hmota bola odpredaná veľkoodberateľom za 
trhovú cenu. Súbežne sa pracovalo aj v pestovných prácach v poraste č. 538, 539 v časti pri 
poľovníckej chate v pravo, ktoré boli vysadené novými sadenicami jedľe buka, javora. Pestovné 
práce pokračovali aj v poraste 559, kde taktiež boli vysadené nové sadenice stromčekov buka, 
jedle. V uvedenom poraste sa znova vyskytla veterná a zlomová kalamita, kde bolo potrebné 
vykonať zásah v podobe vyťaženia uvedenej drevnej hmoty smreka, ktorá však  z dôvodu 
technických a počasia nebola vykonaná a bude vykonaná v najbližšom možnom období. Celkovo 
bolo v roku 2020 vysadených 27 200 ks sadeníc buka lesného, javora horského, jedle bielej  
a jaseňa štíhleho. Ku koncu roka  2020 sa vykonávala  ťažba v poraste č.  463 v časti zv. Za 
Kyčarou. Vzhľadom na počasie tento porast  bude dokončený  v roku 2021. 
 
         Okrem ťažby sa PSVL zaoberalo a venovalo aj pestovným prácam v porastoch to znamená 
bolo vykonané zhadzovanie porastov vo výmere 1,10  ha a  vyžinacie práce na 1,69 ha 
v porastoch 539,559.  Taktiež bol vykonaný ochranný náter Cervakolom  v počte  6 800 ks 
sadeníc proti ohryzú lesnou zverou.  
 
         Okrem uvedených prác  boli  upravené svažnice v časti  zv. Seredne – Rokytiny, Seredne 
smer Medži Lazy sklad č. 4 a v časti  Čeršlenina,  Mihucov,  Lazky.  
 
         PSVL Čertižné sa podieľalo aj ako dodávateľ prác v časti zv. Ščob, Kyčara časť nad 
slivkami v k.ú.  Čertižné  - jednalo sa o vyčistenie TTP pre firmu RAPIF spol.  s.r.o.  
Michalovce, hospodársky dvor Čertižné. Pokračovalo sa v prácach, ktoré vyplývali zo zmluvy 
PSVL s firmou RAPIF. V roku 2020 bolo predanej 463 ton štiepky.  
 
 

Sprava o finančnom hospodárení PSVL  Čertižné za rok 2020 
 

V roku 2020 bolo celkovo v lesoch PSVL Čertižné vyťažených spolu 1994,25 m3 drevnej hmoty, 
kde 1989,25 m3 bolo drevnej hmoty - buk a 5 m3drevnej hmoty - smrek.  Veľkoodberateľom 
bolo odpredaných 1459,25 m3 drevnej hmoty buk / oproti roku 2019 viac o 648,98 m3/. 
Podielnikom na palivové drevo  bolo odpredaných 530 m3 drevnej hmoty – buk a 5 m3 drevnej 
hmoty - smrek. Odberateľmi drevnej hmoty boli firmy  DPD- Dušan Papiak, Drevovýroba 
Martin Bicko – prevádzka Medzilaborce,  Peter Pačuta – Čertižné, Tomaš Firkaľ a Ivan Salak.  
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Ďalšie  náklady PSVL v roku 2020 :   

 
 

Spotreba PHM  - 448,80,-€  
Náklady na reprezentáciu  -19,90,-€ 
Účtovné práce – 1 955,00,-€ 
Ťažba dreva -  38 092,00,-€ 
Pestovné práce  - 13 722,97,-€ / 5290,-€ sadenice + 8432,97,-€ prace/   
Lesný hospodár  - 5 308,00,-€ 
Zemne práce buldozérom , bagrom – 5361,50,-€ 
Mzdové náklady  - 8325,30,-€ 
Daň obci z nehnuteľnosti – 2 678,40,-€ 
Daň z OMV Suzuki Grand Vitara – 177,60,-€ 
Ostatné pokuty a penále a úroky z omeškania  - 0,00,-€ 
Spotreba materiálu / spreje, admin. pomôcky, papier, toner a iné  – 957,45,-€ 
Ostatné služby  - 35,47,-€ 
Poistne / lesná  stráž, PZP/  – 316,92,-€ 
Ostatné finančné náklady – 101,80,-€ 
 
Tržby za vlastne výrobky – veľkoodberateľ -  60 227,61,-€ 
 
Tržby za vlastné výrobky palivové drevo – 12  671,66,-€ 
 
Tržby za vlastne výrobky štiepka – 2 778,00,-€ 
 
 
Celkovo PSVL Čertižné malo obrat – tržby vo výške  76 580,67-€ 
                                                 Náklady                        80 508,60,-€ 
 
 
Čo predstavuje účtovnú stratu v sume  – 3 927,93,-€ .  
 
Stav účtu v SLSP k 31.12.2020 :  4 897,10,-€. 
 
Čistý zisk za rok 2020  predstavuje sumu  0,00,-€.   
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Plán úloh a prác v PSVL Čertižné na rok 2021 
 

       Vážení prítomní dovoľte,  aby som Vás oboznámil s rozpočtom  a plánom úloh 
pozemkového spoločenstva na rok  2021. 
 
V roku 2021 PSVL Čertižné plánuje v súlade s plánom PsOL vykonať ťažbu drevnej hmoty 
v objeme okolo  2 500 m3 a pestovateľské práce v porastoch ako vyžínanie, uhadzovanie porastu 
po ťažbe, výsadbu  sadeníc buka, jedle, javora, smrekovca  podľa plánu vypracovaného OLH, 
ošetrenie vysadených porastov Cervakolom. Úpravu prístupových ciest, cestných priepustov 
podľa  aktuálnej potreby a  následne ich udržiavanie.  
 
            Na úseku získavania investícii z iných zdrojov PSVL Čertižné sa v prípade výzvy do nich 
zapojí a bude sa snažiť tieto investície  využiť. 

Rozpočet PSVL Čertižné na rok 2021 
Úlohy a predpokladané finančne náklady na rok 2021:  

1. Predaj palivového dreva v m3  500 x 30,-€..................................  15 000,-€ 
2. Úhrada pre OLH za odbornú lesnú činnosť ................................   5 300,-€ 
3. Prerezávky ...................................................................................   1 000,-€ 
4. Obnova lesa ochrana mladých porastov, vyžinanie......................   5 000,-€ 
5. Uhadzovanie haluziny po ťažbe /nedostupné lokality/.................   800,-€ 
6. Daň z nehnuteľnosti pre OU Čertižné...........................................  2 678,-€ 
7. Údržba ciest a svažníc .................................................................    3 000,-€ 
8. Odmeny výbor, DR, vydaj dreva .................................................    8 000,-€ 
9. Odvody do soc. poisťovne, zdrav. poisťov. za zamestnávateľa ...   1 200,-€ 
10. Kancelárske potreby  ...................................................................    100,-€ 
11.  Zhromaždenie PSVL, občerstvenie  ............................................   200,-€ 
12. Nákup  Stihl ..................................................................................   700,-€ 
13. Poštovne a poplatky za vedenie účtu .............................................   300,-€ 
14. Vyplatenie podielov za rok 2020 ...................................................  15 000,-€ 
15. Úhrada za vedenie účtovníctva ......................................................   1 900,-€ 
16. Aktualizácia požiarnej agendy .......................................................   200,-€ 
17. Ostatné výdavky, spotrebný materiál .............................................  1 600,-€ 

Celkom finančné náklady                                                                      61 778,-€ 
Predpokladané finančné príjmy za rok 2021 

1. Príjmy za drevo  - guľatina a vláknina odpredaná odberateľom  ....  46 778,-€ 
2. Príjmy za odpredaj palivového dreva ..............................................  15 000,-€ 

Príjmy za rok 2021                                                                             61  778,-€ 
 

 
Spolu ..............................................................................................             61 778,00,-€ 
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     Na záver by som chcel poďakovať tým, ktorí sa pričinili za úspešné plnenie úloh v roku 2020. 
Poďakovanie patrí  členom výboru PSVL a členom dozornej rady.Práca v lese nie je jednoduchá 
a nie je vždy prijemná ako v letných slnečných dňoch. Tí, čo túto rizikovú  a nebezpečnú prácu, 
či už ako dodávatelia v ťažbe dreva, ale aj ako dodávatelia vo výkonoch pestovateľskej činnosti 
vykonávajú si zaslúžia naše uznanie. Určite väčšie aké  im v súčasnosti spoločnosť poskytuje. 
Poďakovanie patrí firmám DPD - Dušan Papiak, Drevovýroba – Martin Bicko, Peter Pačuta – 
Čertižné, fy. Vysokaj s.r.o. Papin, Kaimana Company s.r.o. a fy. Jaroslav Berežný, Timotei 
Berežný, Tomaš Firkaľ, Ivan Salak  a spol. za ich odvedenú prácu pre PSVL a ústretovosť 
a spoluprácu pri vykonávaní hore uvedených prác. Poďakovanie patri taktiež aj starostovi obce, 
pracovníkom firmy RAPIF za spoluprácu, ústretovosť, ochotu pri riešení rôznych problémov 
a podobne. Verím, že spolupráca bude aj naďalej pokračovať a tak verím, že spoločne všetci  
chceme aby naše Pozemkové spoločenstvo dobre fungovalo, preto musíme  spolu komunikovať 
a spoločne hľadať riešenia, ktoré sú najlepšie. 
 
    Ďakujem za pozornosť 
 
 
V Čertižnom  26.09.2021                                                 Martin Dimun    
                                                                                 Predseda PSVL Čertižné 
 

 
 


