POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO VLASTNÍKOV LESA so sídlom v ČERTIŽNOM
_________________________Čertižné č. 57, 067 52 HABURA______________________
SPRAVA za rok 2019
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 zhromaždeniakonaného dňa 31.03.2019.
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 vtomto období zúčastňovali ajvšetci 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 arevíznu činnosť so zameraním na
hospodárenie astarostlivosť omajetok spoločenstva.
Výbor PSVL Čertižné od posledného zasadnutia zhromaždenia dňa 31.03.2019 do dnešného
dňa sa stretolna pracovných poradách výboru 6 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 iných veciach
potrebných pre fungovanie a činnosť PSVL.
Skôr ako pristúpime k správe o činnosti za rok 2019 vyhodnotil by som predchádzajúce
uznesenie zo dňa 31.03.2019. V uvedenom uznesení boli schválené sponzorské dary pre
Gréckokatolícku cirkev farnosť Čertižné, Obec Čertižné ako aj pre STO Čertižné. Sponzorské
dary boli okrem STO Čertižné aj zrealizované. Taktiež bolo schválené zakúpenie terénneho
motorového vozidla pre PSVL v cene do 4 500,-€. Uvedený bod bol splnený a bolo zakúpené
OMV zn. Suzuki Grand Vitara, zelenej farby v sume 4 500,-€. Vozidlo ma pridelené EČ: ML740 AJ a k vozidlu je vedená kniha jázd /účel cesty a podobne/. Vozidlo je veľkou pomocou pre
výbor PSVL pri vykonávaní prác hlavne výdaja drevnej hmoty, zadávaní pestovných prác ako aj
pri kontrole vykonaných prác a podobne. Cena drevnej hmoty pre podielnikov na rok 2019 bola
vo všetkých prípadoch dodržiavaná a nikto nemal výhodu v cene alebo množstve drevnej hmoty.
Plán pestovných prác a ťažby na rok 2019, ktorý bol schválený sa plnil priebežne a bol dodržaný
vzhľadom na rôzne vplyvy na výkon týchto prác s konštatovaním a výsledkom dobrým.

-2-

Správa o činnosti a hospodárení PSVL Čertižné za rok 2019
Vážené dámy, paní a hostia dovoľte aby som pristúpil
a hospodárenia PSVL Čertižné za rok 2019.

k vyhodnoteniu

činnosti

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 9 roku platnosti PSoL.
V roku 2019 sa výbor PSVL Čertižné jednohlasne na svojom zasadnutí dohodol, že objem ťažby
drevnej hmoty na rok 2019 bude maximálne okolo 2 500 m3.
Následne sa pristúpilo k prácam – ťažbe v jednotlivých porastoch a to porast č. 562 zv. Za
Poľanou a 516 v časti Seredne. Po týchto prácach sa pristúpilo k spracovaniu vetrovej kalamity,
vývratov a vyčisteniu porastov č. 471,473,474,475,482,483,484,476. Drevná hmota bola
odpredaná veľkoodberateľom za trhovú cenu. Následne sa pokračovalo v poraste č. 538 v časti
pri poľovníckej chate v pravo. Tento porast bol po ukončení ťažby uhadzaný a pripravený na
výsadbu. Súbežne s ťažbou drevnej hmoty - buk bolo pracované aj v poraste č. 559 zv. Kilov ,
kde sa spracovávala vetrová, zlomová a kôrovcová kalamita drevnej hmoty - smrek. Potom sa
pokračovalo v ťažbe respektíve v spracovaní vetrovej rozptýlenej kalamity v porastoch č.
491,498,499,500 časť Seredne – zv. Rokytiny, Borsudžiny a porast č. 531 v časti zv. Za
Fujovom. Ku koncu roka 2019 sa vykonávala buková prebierka v poraste č. 510 a č. 465.
Vzhľadom na počasie a vzdialenosť tieto porasty neboli dokončené a budú dokončené v roku
2020.
Okrem ťažby sa PSVL zaoberalo a venovalo aj pestovným prácam v porastoch to znamená boli
vykonané prerezávky a vyžinacie práce v porastoch 479,487,482,483,484,481,555 a 455 celková
plocha 9,29 ha. Prerezávky v porastoch č. 466,515, 532,534,535 na celkovej ploche 7,16 ha.
Okrem uvedených prác bola opravená cesta do časti zv. Za poľanou v úseku 40 metrov.
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. Pozemkové spoločenstvo s firmou RAPIF uzatvorilo zmluvu
o dodaní prác a následne TTP bolo vyčistené a drevná hmota odpredaná na štiepku. Celkovo
bolo predanej 863 ton štiepky.Na žiadosť CHKO Východne Karpaty pobočka Medzilaborce bol
vykonaný manažment v lokalite v časti Čertižňanské mokre luky. / kosenie, vyžinanie/.
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Sprava o finančnom hospodárení PSVL Čertižné za rok 2019
V roku 2019 bolo celkovo v lesoch PSVL Čertižné vyťažených spolu 2016,48 m3 drevnej hmoty,
kde 1283,27 m3 bolo drevnej hmoty - buk a 733,21 m3drevnej hmoty - smrek.
Veľkoodberateľom bolo odpredaných 810,27 m3 drevnej hmoty buk / oproti roku 2018 menej
o 660,08 m3/ a 718,21 m3drevnej hmoty–smrek v dĺžkach. Podielnikom na palivové drevo bolo
odpredaných 473 m3 drevnej hmoty – buk a 15 m3 drevnej hmoty - smrek. Odberateľmi drevnej
hmoty boli firmy CHETRA SK s.r.o. Hencovce, prevádzka Medzilaborce, Drevovýroba Martin
Bicko – prevádzka Medzilaborce, Peter Pačuta - Čertižné.
Ďalšie náklady PSVL v roku 2019 :
Spotreba PHM - 741,21,-€
Náklady na reprezentáciu -21,98,-€
Účtovné práce – 1 873,83,-€
Ťažba dreva - 40 317,00,-€
Pestovné práce - 5020,35,-€
Lesný hospodár - 5 304,00,-€
Zemne práce buldozérom , bagrom –228,70,-€
Mzdové náklady - 8360,50,-€
Daň obci z nehnuteľnosti – 2 678,40,-€
Ostatné pokuty a penále a úroky z omeškania - 0,00,-€
Spotreba materiálu / spreje, admin. pomôcky, papier, toner a iné – 1 112,00,-€
Ostatné služby - 614,18 ,-€
Poistne / lesná stráž, PZP/ – 273,13,-€
Obstaranie hmotných investícii – 4 500,00,-€ /OMV/
Tržby za vlastne výrobky – veľkoodberateľ - 54 999,46,-€ ,-€
Tržby za vlastné výrobky palivové drevo – 11 244,67,-€
Tržby za vlastne výrobky štiepka – 5 178,00,-€

Celkovo PSVL Čertižné malo obrat – tržby vo výške 72 424,18,-€
Náklady
72 196,30,-€
Čo predstavuje zostatkovú sumu 227,88,-€ . K tomu treba pripočítať nedaňový náklad v sume
2 811, 98,-€ čo je spolu suma 3 039,86,-€. Následne po uplatnení daňovej straty 3 039,86,-€
dostaneme výsledok 0,00,-€
Čistý zisk za rok 2019 predstavuje sumu 0,00,-€.
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Plán úloh a prác v PSVL Čertižné na rok 2020
Vážení prítomní dovoľte,
aby som Vás oboznámil s rozpočtom
pozemkového spoločenstva na rok 2020.

a plánom úloh

V roku 2020 PSVL Čertižné plánuje v súlade s plánom PsOL vykonať ťažbu drevnej hmoty
v objeme okolo 2 500 m3a 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 2020
Úlohy a predpokladané finančne náklady na rok 2019:
1. Predaj palivového dreva v m3 500 x 30,-€..................................15 000,-€
2. Úhrada pre OLH za odbornú lesnú činnosť ................................ 5 000,-€
3. Prerezávky ................................................................................... 1 000,-€
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 2020 / 672,94 x 4 /................................ 2 691,76
8. Údržba ciest a svažníc .................................................................
3 000,-€
9. Odmeny výbor, DR, vydaj dreva ................................................. 7 000,-€
10. Odvody do soc. poisťovne, zdrav. poisťov. za zamestnávateľa ... 850,-€
11. Kancelárske potreby ................................................................... 100,-€
12. Zhromaždenie PSVL, občerstvenie ............................................ 200,-€
13. Nákup Stihl .................................................................................. 700,-€
14. Poštovne a poplatky za vedenie účtu ............................................. 300,-€
15. Vyplatenie podielov za rok 2020 ................................................... 15 000,-€
16. Úhrada za vedenie účtovníctva ...................................................... 1 900,-€
17. Aktualizácia požiarnej agendy ....................................................... 200,-€
18. Ostatné výdavky, spotrebný materiál ............................................. 1 580,24,-€
Celkom finančné náklady
60 000,-€
Predpokladané finančné príjmy za rok 2020
1. Príjmy za drevo - guľatina a vláknina odpredaná odberateľom .... 45 000,-€
2. Príjmy za odpredaj palivového dreva .............................................. 15 000,-€
Príjmy za rok 2019
Zostatok k 31.12.2019

60 000,-€

............................................................. 3039,86,-€

Spolu .............................................................................................. 63 039,86,-€
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Na záver by som chcel poďakovať tým, ktorí sa pričinili za úspešné plnenie úloh v roku 2019,
najmä za to, že sme spoločne splnili plánovaný hospodársky výsledok. 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 CHETRA s.r.o. prevádzka Medzilaborce, Drevovýroba – Martin
Bicko, DPD- Dušan Papiak, Peter Pačuta – Čertižné, fy. Vysokaj s.r.o. Papin, Kaimana
Company s.r.o. a fy. Jaroslav Berežný 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 29.11.2020

Martin Dimun
Predseda PSVL Čertižné

