KOMPOSESORÁT pozemkové spoločenstvo Hliník nad Váhom, Hliník nad Váhom č. 170, 014 01 Bytča

Správa o činnosti za rok 2020

Výbor pozemkového spoločenstva sa schádzal v roku 2020 nepravidelne vzhľadom na pandemickú
situáciu koronavírusu Covid 19 a s tým spojené obmedzenia stretávania sa. Výborové schôdze zvolával
podľa potreby predseda spoločenstva, ktoré sa konali za účasti členov výboru a náhradníka, predsedu
DR spoločenstva a odborného lesného hospodára. Všetci členovia výboru pristupovali k svojej práci
zodpovedne a bez absencií, za čo im vyslovujem poďakovanie.
Výbor sa takto v roku 2020 zišiel 10-krát. Všetky nutné a neodkladné úlohy na zabezpečenie chodu
spoločenstva sa zabezpečovali telefonicky alebo osobne medzi jednotlivými členmi výboru. Na
zasadnutiach bola vždy hodnotená činnosť v našich lesných porastoch. Ťažba drevnej hmoty bola
zabezpečovaná v súlade s lesným hospodárskym plánom. Hlavne bola zameraná na odstraňovanie
kalamity, tak ako v minulých rokoch. Kalamita bola prevažne zapríčinená podkôrovým hmyzom,
víchricou a búrkami.
V roku 2020 bol realizovaný nasledovný stav vyťaženej guľatiny:
Počiatočný stav k 1.1.2020:
119,26 m3
Ťažba guľatiny:
2 380,49 m3
Spolu:
2 499,75 m3
Realizácia predaja:
Úžitková guľatina formou dražby: 2 085,12 m3
Palivové drevo
377,59 m3 pre 60 členov, ktorí o palivo požiadali,
Spolu:
2 462,71 m3
Žiaľ musím konštatovať, že opäť aj v roku 2020 sa drevo predávalo za veľmi nízke ceny, ktoré sa
pohybovali od 40 do 60 € za m3 – podľa druhu a kvality. Táto skutočnosť mala nepriaznivý dopad na
hospodársky výsledok. O ekonomických výsledkoch Vás informovala v správe o hospodárení
spoločenstva pani Alžbeta Mičušíková. O ďalších prácach v lesných porastoch Vás podrobne informoval
Ing. Juraj Koch- odborný lesný hospodár (OLH).
V oblasti požiarnej ochrany bola uskutočnená zmena požiarneho technika, Ing. Ivanu Gajdošíkovú
nahradil pán Ondrej Vojtek. Bola vytvorená činnosť Lesnej stráže, ktorú zabezpečuje zaškolený člen
spoločenstva pán Ľubomír Chalúpka.
Veľká pozornosť bola venovaná zmene spôsobu vyplácania podielov na zisku na inú formu
prostredníctvom nájomných zmlúv, teda vyplácanie nájomného. Táto forma bola zavedená v rokoch
2005-2010, v ktorom to bolo zákonom zrušené. V minulom roku t.j. 25.10.2020 táto problematika bola
navrhnutá v programe Výročného zhromaždenia, ale pre nevyjasnenú legislatívu bol bod č. 6
z programu stiahnutý. Takýto spôsob vyplácania nájomného sa ujasnil po konzultáciách so susednými
Urbármi (Predmier, Malá Bytča, Pšurnovice), ktoré tiež vyplácajú nájomné. Podrobnosti budú
vysvetlené pri prerokovaní bodu č. 6 programu Výročného zhromaždenia.

V roku 2020 bola vyhlásená ďalšia výzva na čerpanie EF na obnovu lesných porastov. Výbor sa k tejto
výzve prihlásil, zaslal žiadosť na Poľnohospodársku platobnú agentúru (PPA) s požadovaným
materiálom v stanovenom termíne do 29.05.2020.
Ďalšou úlohou bolo zabezpečiť konanie Výročného zhromaždenia vzhľadom na pretrvávajúcu
pandemickú situáciu. Výročné zhromaždenie sa muselo uskutočniť korešpondenčným spôsobom,
ktorý sa úspešne podaril aj napriek vysokej náročnosti.
V poslednom rade sa chcem poďakovať podielnikom, ktorí si za prísnych protipandemických opatrení
osobne boli prevziať podiely a zachovali sa veľmi disciplinovane, preto výplata prebehla bez
problémov.
V mojej správe som uviedol len tie najdôležitejšie činnosti výboru. Všetko ostatné, čo výbor riešil
v priebehu roka 2020 je zapísané v knihe zápisníc z výborových schôdzí za rok 2020.
Ešte je tu problematika palivového dreva. My neťažíme drevo preto, aby sme ho ako palivové predávali
podielnikom. V súčasnej dobe odberatelia kupujú všetko vyťažené drevo, preto nám zatiaľ na sklade
zostalo cca 16 m3 dreva na palivo. Nevieme, ako sa situácia vyvinie do konca roka, ale bolo by
nezodpovedné, keby sme predávali drevo na palivo, keď sa dá predať za lepšiu trhovú cenu
odberateľom ako úžitkové.
Určitá skupina našich členov má otázky a pripomienky k tomu, že každoročne sa palivové drevo
predáva 40-50 členom za výhodnú cenu a ostatní podielnici, ktorí neberú palivové drevo sú tým
znevýhodnení. Urobíme si analýzu kto a koľko dreva bral v minulých rokoch a podľa toho dáme drevo
tým, ktorí požiadali prvýkrát alebo jedenkrát brali drevo, podľa množstva pripraveného dreva. V iných
okolitých pozemkových spoločenstvách zrušili predaj palivového dreva za zvýhodnenú cenu a určili, že
kto si chce kúpiť drevo, môže za trhovú cenu.

V Hliníku nad Váhom 16.08.2021

Ing. Ľudovít Martinický
predseda výboru

