Správa o činnosti
Osusko- Dobrovodského urbáru, pozemkové spoločenstvo

YažentčlenoviaOsusko- Dobrovodského urbáru dovolle mi predniesť správu o činnosti
zarok2015.
Rok 2015 je druhým rokom ,kedy OD urbár hospodáril podťa nových pravidiel v zmysle
zákonč.9712013 o pozemkových spoločensfuách. , ako právny subjekt. V mene výboru
i v mene svojom musím konštatovať , že uvedený zákon spósobil to ,že sa podstatrrým
spósobom zrrýšilo administratívne a daňové zaťaženie.

činnost' spoločenstva

Spoločenstvo zabezpečovalo v priebehu roku 2015 obnovu drevín a efektírme hospodárenie
KÚ Osuské a KÚ
Flradište pod Vrátrrom.
Spolu s týmto vykonávalo súvisiace činnosti ako sú ošetrovanie porastov, ťažbadrevnej
}unoŤ ale aj činnosti súvisiace s ochranou životného prostredia pod dozorom Lesného
odborného lesného hospodára (OLH).
ná ostatrrej póde a pózemkoch natuemí spoločnej nehnuteťnosti v
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a dozorná rada spoločenstva:

Výbor pracoval v zložeru:
predseda Ing. Anton Fiala Anton,
podpredseda Ján Malatinský
pokladník Juraj Jasnický
členovia : Jan Duriš, Mgr. Leona Režnráková Dr.Jozef Petráš, Stefan Wirth

-

Dozomá rada pracov ala v zloženi:
- predseda Martin ĎuriS
- členovia Boris Hamerlík, Ladislav Režnrák, Mária Lulíčková , Jaromita Sadloňová

Výbor sa v roku 2015 zišiel celkom 4l§át. Na svojich zasadaniach riešil nasledovné úlohy:
- lyhodnotil plnenie úloh stanovených lesným hospodarskym plarrom 2008-2018,
- odsúhlasil plán ťažbyv roku 2015 a stanovil podmienky pre predaj dreva členom a
nečlenom , ceny zadrevo i ceny zaťažbuna rok 2015,
- určil postup a miesto vyplácania schválených podielov zarokzDls,
- určeníělenovia výboru sa priebežne áčastňovali spolu s OLH na kontrole ťažbya
odvozu dreva.

štruktúra podielnikov:
Výmera urbáru 1477lll m2 je rozdelená na 305 podielnikov s počtom hlasov 14928. Z
uvedeného počtu je v správe SPF výmera 381076 m2 čo predstavuje podiely s poětom 38l l
hlasov (25,8Yo).Zosávajúcich 304podielníkov (74,2%)súpodielnici ýzíckéaprávnické
osoby. Zpočtu 304 podielnikov sú vlastnícky neusporiadané podiely 113 podielnikov
o výmere podielov 158057 m2 (Ia,l%o).
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Malo by byť v zfi,fime každéhopodieLrika, aby si usporiadal svoje vlastnícke vďahy.
Členovia spoločenstva sú povinní všetky zmeny evidovaných skutočnostínahlásiť výboru
spoločenstva do dvoch mesiacov odo dňa ich vzniku. Nadobúdateť podielu je povinný do dvoch

mesiacov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva pristupiť k zmluve o spoločenstve.
Sú pdpady kedy si členovia tieto povinnosti nesplnili.

Ťažbav roku 2015:
ŤaZaabola vykonávanáv mesiacoch február - október v zmysle platného lesného
hospodiárskeho plránu na roky 2008-2018.V roku 2015 bolo vyťažených678 m3, na

samov|robu 159 prm (haluzina).

V roku 2016 je plánovaná ťažba810 m3 v časti Mochnatý járok , Hýblová, Cínovec.
V priebehu roka 20l5 boli priebežne vykonané opravy lesných komunikácií a ochranné nátery
porastov proti zvery

.

Uvedené práce budú pokračovať podťa potreby aj v roku 2016.

Hospodárenie:
Urbár hospodáril ako právny subjekt

.

Stav hotovosti na účtev poštovej banke k3I.12.2015 bol 9540,33 €
Stav hotovosti v pokladni k31.I2.2015 bol 3047,29 € ,spolu 12587,62€

Učtovnúzávierku ,výkaz ziskov asttát a daňové prizrranie zarok 2015 spracovala účtovná
firma DAMPO s.r.o. Senica. Na zákJade závercv z uvedených dokumentov boli v,ýsledky
hospodárenia nasledovné :
a/Výnosy z hospodrárskej činnosti od 1.1.2015 do 3I.12.2015 boli 24990,98€
bA{áklady na hospodársku ěinnosť od 1.1.2015 do 31.12.2015 boli 13576,40 €
c/Hospodarsky výsledok pred zdanenímbol II4I4,58 Eur.
d/Daňový záHaďpre výpočet dane bol zo sumy 11708,13 Eur ,daň zarok2Dl5 je 22%
z uvedenej sumy tj. 2575,78 € .
e/Flospodarsky výsledok po zdaneru zarok2}l5'je 8838,80- Eur.
Výbor nawhuje z uvedenej sumy na rozdelenie podielov 6000,- € ,čo predstavuje
0,006674 € l m2.

Zaverz
Rok 2015 bol druhým rokom činnosti urbáru v nových podmienkach, ktoré boli stanovené
zákonom č.97l20l3 o pozemkorných spoločenstvách . Nový zdkonnám stanovil pdsne
pravidla na ěinnosť a výbor v spolupráci s OLH sa v priebehu celého roka snažil pracovať tak
,aby naplnili tieto požiadavky. Verím , že činnosťspoločenstva bude v nasledujúcom období
úspešnepokračovaťk spokojnosti všetkých jej členov.

V Osuskom 16.04,2016

