POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO VLASTNÍKOV LESA so sídlom v ČERTIŽNOM
_________________________Čertižné č. 57, 067 52 HABURA______________________
SPRAVA za rok 2018
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 od posledného zhromaždenia konaného dňa 21.01.2018.
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.
Schválením uznesenia zo dňa 21.01.2018 novozvolený výbor podal Návrh na zápis zmeny
údajov
do registra pozemkových spoločenstiev na Okresnom úrade v Humennom ,
pozemkovom a lesnom odbore. Dňa 21.02.2018 bolo PSVL Čertižné doručené potvrdenie
o zápise zmeny údajov do registra pozemkových spoločenstiev s dátumom zmeny do registra:
21.01.2018
Výbor PSVL Čertižné od posledného zasadnutia zhromaždenia dňa 21.01.2018 do
dnešného dňa sa stretol na pracovných poradách výboru 10 krát. 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 úpravách prístupových ciest do jednotlivých porastov a iných veciach potrebných pre
fungovanie a činnosť PSVL.
Prvý krát sa vybor zišiel dňa 11.03.2018, kde bol zápisnične od starého výboru prevzatý
majetok PSVL, účtovné doklady za jednotlivé roky 2013 až 2017, pečiatka PSVL, motorová
reťazová píla zn. STIHL, tlačiareň, hrable, lopaty, kľukňa, ciacha a iné. Majetok sa prebral len
ten, ktorý prebral bývalý predseda p. Michal Jurčák od predchádzajúceho výboru. Po prevzatí
majetku sa výbor PSVL stretol dňa 13.03.2018 a následne každý mesiac v kalendárnom roku
minimálne jedenkrát alebo podľa potreby.
Stav PSVL Čertižné na začiatku roka 2018 po prevzatí uvedenej agendy.
Uznesením zhromaždenia PSVL Čertižné zo dňa 21.01.2018 bola prijatá úloha nového
výboru PSVL spracovať správu o činnosti PSVL za roky 2013 až 2017, objem ťažby drevnej
hmoty, pokuty a iné pohľadávky voči PSVL.
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uvedené uznesenie.
Výbor PSVL Čertižné preštudovaním odovzdanej účtovnej agendy a listinných materiálov
zistil nasledovné:
V roku 2013 bolo vyťažených celkovo 3251,2 m3 drevnej hmoty. Pokuty za uvedený rok
1096,21,-€. Zisk 10 305,76,-€. Ine údaje z materiálov nezistené.
V roku 2014 bolo vyťažených 6 383 m3 drevnej hmoty z ktorých bolo 1010 m3 kalamity.
Zostatok na sklade 464 m3 . Z finančného hľadiska bol obrat 114 799,36,-€ náklady 94 830,39,-€.
Nákup sadeníc 10 000 ks. V uvedenom roku bolo PSVL uložená pokuta 16 159,59,-€. Zisk
36 128,70,-€ - vyplatený.
V roku 2015 bolo vyťažených celkovo 5 292 m3 drevnej hmoty . Nákup sadeníc 18 500 ks. Zisk
31 447,81,-€ - vyplatený.
V roku 2016 bolo celkovo vyťažených 2 679,48 m3 . Obrat 46 948,55,-€ náklady 27 212,41,-€.
Zisk 19 737,49,-€ nevyplatený.
V roku 2017 PSVL nefungovalo a vykázalo stratu 13 078,08,-€.
Stav účtu PSVL Čertižné v SLSP k 31.01.2018 bol 17 892,85,-€.
Z účtovného hľadiska PSVL malo v roku 2016 zisk 19 737,49, - € ale v roku 2017 vykázalo
stratu 13 078,08,-€ a keď to odpočítame zostane PSVL suma 6 659,41,-€. Z uvedenej sumy
bolo potrebné odrátať nevyplatené pohľadávky v celkovej sume 6 129,60,-€ a účtovne zostala
suma 529,81,-€.
Z hospodárskeho hľéadiska bola na účte suma 17 892,85,- € , ale novy výbor PSVL musel
zaplatiť pohľadávky to je nevyplatené faktúry / OLH, fy. ALLES – účtovníctvo, nákup sadeníc/
v sume 6 129,60,-€. V lesných porastoch ostali nevykonané práce, ktoré mal vykonať starý výbor
, tak aby PSVL nehrozili ďalšie pokuty. Tu vznikli náklady za nákup sadeníc v počte 12 000 ks
v sume 3 156,-€. Uhadzanie porastu a následná výsadba sadeníc celkovo 4 770,12,-€. Spolu
celkove náklady 7 926,12,-€. Následne keď spočítame všetky uvedené položky vyjde nám
suma 14 055,72,-€. Túto sumu odpočítame od sumy na účte a reálne na účte PSVL Čertižné
zostala suma 3837,13-€.
Tieto údaje pochádzajú z prevzatej agendy účtovníctva a listinných materiálov po starom výbore
PSVL Čertižné.
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Správa o činnosti a hospodárení PSVL Čertižné za rok 2018
Vážené dámy, paní a hostia dovoľte aby som pristúpil
a hospodárenia PSVL Čertižné za rok 2018.

k vyhodnoteniu

činnosti

Pri príprave tejto hodnotiacej správy hlavou mi chodili rôzne myšlienky. Od rozdelenia
dreva pre podielnikov , veľkoodberateľov, zabezpečenia hospodárskeho výsledku a stability
PSVL do budúcich rokov až po pohľad verejnosti na našu prácu.
Myslím, že netreba meditovať na tým, čo sa malo respektíve mohlo spraviť a nespravilo
sa, podstatnejšie je to, čo sa ešte spraviť dá a čo sa spraviť musí. 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 8 roku platnosti PSoL.
V roku 2018 sa výbor PSVL Čertižné jednohlasne na svojom zasadnutí dohodol, že objem
ťažby drevnej hmoty na rok 2018 bude maximálne okolo 2 500 m3.
Následne sa pristúpilo k neodkladným prácam v porastoch č. 455 a 555 zv. Kilov.
V poraste č. 455 hraničiacim s k. ú. Habura v časti za Nižnou Kičarov sa jednalo o skoro 1 ha
plochu po ťažbe, ktorá nebola uhádzania a pripravená na zalesnenie. Táto plocha sa uhádzala
a následne vysadila sadenicami smreka, buka a smrekovca. V poraste č 555 zv. Kilov bola
plocha na vysadenie pripravená a tak sa pristúpilo iba k jej zalesneniu. Celkovo v obidvoch
porastoch sa vysadilo 12 000 ks sadeníc. Po týchto prácach sa pristúpilo k vyčisteniu porastu č.
559 za Kilovom, kde bola smreková kalamita stará 2-3 roky. Táto plocha bola z väčšej časti
vyčistená a vysadená a nebyť vplyvom zlého počasia bola by úplne dokončená. V poraste č.
535,538A Zv. Ľadske – Rokytiny –Fujov bola spracovaná kalamita – vývraty, ktorá bola
spracovaná na palivové drevo. Následne sa pokračovalo v spracovávaní kalamity ako aj v ťažbe
drevnej hmoty v porastoch č. 476, 478,479,/Zubov/489,492,499,500,513A a 462 / Krive/.
Okrem ťažby sa PSVL zaoberalo a venovalo aj pestovným prácam v porastoch to znamená boli
vykonané prerezávky a vyžinacie práce v porastoch 482,483,484,481,555 a 455. Zároveň po
ťažbe boli porasty po ťažbe vyčistené buď uhládzaním alebo vývozom vyvážačkou na ďalšie
spracovanie na štiepku. Porasty po ťažbe, ktoré boli pripravené boli na jeseň 2018 vysadené
celkovo 11 900 ks sadenicami smreka, buka, javora a smrekovca a následne aj ošetrené
Cervakolom. Cervakolom boli ošetrené aj hore uvedené porasty, ktoré boli vyžinane.
Okrem uvedených prác bola opravená cesta do časti zv. Seredne a svažnice v časti Zubov,
Kalikov, Krive, Fujov, centralna svažnica čiastočne upravená a prístupová cesta k štat. hranici od
časti zv. Kičara smerom Krentov k štatnej hranici.
PSVL Čertižné okrem hore uvedených prác sa podieľalo aj na prácach v časti zv. Mlaka k.ú.
Čertižné - vyčistenie TTP ako dodávateľ prác pre firmu RAPIF spol. s.r.o. Michalovce,
hospodársky dvor Čertižné. Pozemkové spoločenstvo s firmou RAPIF uzatvorilo zmluvu
o dodaní prác a následne TTP bolo vyčistené a drevná hmota odpredaná na štiepku. Celkovo
bolo predanej 822 ton štiepky za, ktorú PSVL obdŕžalo sumu 4934,52,-€. Na žiadosť CHKO
Východne Karpaty poboč. Medzilaborce bola vyčistená lokalita v časti Čertižňanske mokre luky.
Tieto finančne prostriedky budú použite na pestovné práce v PSVL v roku 2019.
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Sprava o finančnom hospodárení PSVL Čertižné za rok 2018
V roku 2018 bolo celkovo v lesoch PSVL Čertižné vyťažených 2022,84 m3 drevnej hmoty.
Veľkoodberateľom bolo odpredaných 1470,35 m3 drevnej hmoty v dĺžkach. Metrovice bolo
vyrobených 884 pm čo je 552,49 m3 drevnej hmoty. Odberateľmi drevnej hmoty boli firmy
CHETRA SK s.r.o. Hencovce, prevádzka Medzilaborce, Drevovýroba Martin Bicko – prevádzka
Medzilaborce, Peter Pačuta - Čertižné, UDAVA- Udavske a EC Consulting Košice.
Ďalšie náklady PSVL v roku 2018 :
Cestovné - 100,87,-€
Náklady na reprezentáciu 18,25,-€
Účtovné práce – 1 204,00,-€
Ťažba dreva - 22 855,80,-€
Pestovné práce - 2 962,85,-€
Lesný hospodár - 4 904,00,-€
Zemne práce buldozérom – 3 269,50,-€
Zalesňovanie, uhadzovanie haluziny, lesne práce - 13 616,25,-€
LKT, metrovica, doprava – 1 825,00,-€
Výroba palivového dreva - 1 200,00 ,-€
Úprava svažnic - 840,-€
Mzdové náklady - 6 586,00,-€
Daň obci z nehnuteľnosti – 2 678,40,-€
Ostatné pokuty a penále a úroky z omeškania / r. 2015/ - 17,90,-€
Ostatné služby - 572,87,-€
Ostatné poplatky / kolok na povolenie výrubu drevín – obci / - 100,-€
Tržby za vlastne výrobky – veľkoodberateľ - 61 736,42,-€
Tržby za vlastné výrobky palivové drevo – 21 257,63,-€
Tržby za vlastne výrobky štiepka – 4 547,10,-€

Celkovo PSVL Čertižné malo obrat vo výške 88 766,15,-€
Náklady
72 714,91,-€
Čo predstavuje zostatkovú sumu 16 051,24,-€ . K tomu treba odpočítať daň zo zisku štátu, ktorá
bola 1731,75,-€ .
Čistý zisk za rok 2018 predstavuje sumu 14 319,49,-€.
Uvedená suma bude poukázaná na rozdelenie podielnikom PSVL Čertižné spolu s ďalším
nerozdeleným ziskom z predchádzajúcich rokov. Celkovo to znamená zisk za rok 2018 na 1
ha 15 ,-€.
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Plán úloh a prác v PSVL Čertižné na rok 2019
Vážení prítomní dovoľte,
aby som Vás oboznámil s rozpočtom
pozemkového spoločenstva na rok 2019.

a plánom úloh

V roku 2019 PSVL Čertižné plánuje v súlade s plánom LHP 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 2019
Úlohy a predpokladané finančne náklady na rok 2019:
1. Predaj palivového dreva v m3 500 x 14,-€.................................. 7 000,-€
2. Úhrada pre OLH za odbornú lesnú činnosť ................................ 4 904,-€
3. Prerezávky ................................................................................... 1 300,-€
4. Obnova lesa ochrana mladých porastov, vyžinanie..................... 2 000,-€
5. Uhadzovanie haluziny po ťažbe /nedostupné lokality/................. 800,-€
6. Daň z nehnuteľnosti pre OU Čertižné........................................... 2 678,-€
7. Preddavky na daň v roku 2019 / 672,94 x 4 /................................ 2 691,76
8. Sponzorské dary ........................................................................... 2 000,-€
9. Údržba ciest a svažníc .................................................................. 3 000,-€
10. Odmeny výbor, DR, vydaj dreva ................................................. 6 000,-€
11. Odvody do soc. poisťovne, zdrav. poisťov. za zamestnávateľa .... 850,-€
12. Kancelárske potreby ..................................................................... 100,-€
13. Zhromaždenie PSVL, občerstvenie .............................................. 200,-€
14. Nákup OMV, Stihl ......................................................................... 4 800,-€
15. Poštovne a poplatky za vedenie účtu .............................................. 300,-€
16. Vyplatenie podielov za rok 2019 .................................................... 19 476,24,-€
17. Úhrada za vedenie účtovníctva ....................................................... 1 200,-€
18. Aktualizácia požiarnej agendy ........................................................ 200,-€
19. Ostatné výdavky, spotrebný materiál .............................................. 500,-€
Celkom finančné náklady
60 000,-€
Predpokladané finančné príjmy za rok 2019
1. Príjmy za drevo - guľatina a vláknina odpredaná odberateľom .... 45 000,-€
2. Príjmy za odpredaj palivového dreva .............................................. 15 000,-€
Príjmy za rok 2019
60 000,-€
Zostatok k 31.12.2019 .............................................................4 067,-€
Spolu .............................................................................................. 64 067,-€
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plánuje po odsúhlasení a patričnom vydiskutovaní zhromaždením pre PSVL Čertižné zakúpiť
terénne motorové vozidlo. Taktiež je pre ťažobné skupiny potrebné zabezpečiť parkovanie
priestory pre LKT a podobne, skladové priestory, kancelárske priestory, ubytovanie a podobne.
Doteraz sa to riešilo dostupnými možnostiami a prostriedkami v obci. Pre tieto účely bolo by
potrebne odkúpiť nejaké priestory v obci. Na pováženie je fakt, že predchádzajúce výbory
PSVL Čertižné doteraz od svojho vzniku od roku 1992 k takýmto krokom nepristúpili a riešili to
improvizačne ubytovaním v súkromí v obci a podobne. Uskutočnením uvedených plánov by sa
nie len výrazne uľahčila práca výboru PSVL ale došlo by aj k zveľadeniu nehnuteľného majetku
PSVL Čertižné v prospech všetkých podielnikov. Vynaložene náklady na uvedený majetok by
sa v nasledujúcich rokoch činnosti PSVL v účtovníctve odpísal ako odpočítateľné položky
a znamenalo by to aj odvedenie menšej dani štátu .
Na záver by som chcel poďakovať tým, ktorí sa pričinili za úspešné plnenie úloh v roku 2018,
najmä za to, že sme spoločne splnili plánovaný hospodársky výsledok. 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 patri aj starostovi obce, pracovníkom firmy RAPIF za
spoluprácu pri riešení rôznych problémov a podobne. Verím, že spolupráca bude aj naďalej
pokračovať a tak 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 31.03.2019

Martin Dimun
Predseda PSVL Čertižné

