Správa o finančnom hospodárení Pozemkového spoločenstva
Bývalých urbarialistov obce Pribylina v roku 2020
Vážení spolupodielnici, v roku 2020 sa už naplno prejavila globálna kríza
lesníckeho sektora aj na hospodárení nášho pozemkového spoločenstva. Pokles
objemu vyťaženého dreva v dôsledku obmedzení zo strany orgánov a organizácii
ochrany prírody medziročne o viac ako 94%, v kombinácii s historicky najnižšími
cenami guľatiny a veľkým objemom lesopestovných prác hradených z vlastných
zdrojov resp. s nutnosťou ich predfinancovania v prípade projektov sa výrazne odrazili
na výške hospodárskeho výsledku. Celkový majetok spoločenstva k 31.12.2020
predstavuje 1.511.765 EUR. Stav niektorých vybratých ukazovateľov majetku
a financií nášho pozemkového spoločenstva k uvedenému dátumu

je uvedený

v tabuľke:
Ukazovateľ

Stav k 31.12.2020 (EUR)

Majetok spoločenstva celkom

1.511.765

Stavby

876.511

Dlhodobý hmotný majetok

25.588

Bežný účet

258.580

Termínovaný účet

201.136

Pokladňa

7.543

Pokladňa sociálny fond

86

Ceniny

717

Spolu s oznámením o rokovaní valného zhromaždenia korešpondenčnou
formou ste obdržali prehľad hospodárenia nášho pozemkového spoločenstva za rok
2020. V roku 2020 nebola dosiahnutá plánovaná výška nákladov ani výnosov v zmysle
rozpočtu

schváleného

uznesením

č.

2/2020

korešpondenčného

hlasovania

Zhromaždenia pozemkového spoločenstva.
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Celkove boli náklady nižšie o 136.397 EUR. Oproti plánovanému rozpočtu boli
výrazne rozdiely na nasledovných účtoch:
Účet

Plán

Skutočnosť

Rozdiel

Poznámka

k 31.12.2020
501
Materiál
518
Služby
523
Odmeny člen.
org.
spoločenstva

7.000

87.895

80.895

•

265.000

57.820

- 207.180

•

6.000

7.055

1.055

•

Navýšenie nákladov na účte z dôvodu nákupu materiálu
(sadenice, plastové manžety) pre projekt PBLH
Výška daného účtu je priamoúmerná objemu výroby. Zároveň
bola časť nákladov na služby v lesopestovnej činnosti vo výške
116.669 EUR hradená z rezervy vytvorenej v roku 2019.
Nakoľko sú odmeny členov orgánov pozemkového
spoločenstva odvodené od priemernej mzdy v národnom
hospodárstve, došlo vzhľadom na jej navýšeniu ak nárastu
výšky vyplatených odmien. Zároveň sa počas boli vyplatené
mimoriadne odmeny za prácu nad rámec povinností
vyplývajúcich
z vykonávanej
funkcie
(podpredseda
spoločenstva, poľovný hospodár)

Výnosy boli oproti plánu nižšie o 266.684 EUR. Dôvody rozdielu objemu
výnosov na jednotlivých účtoch sú nasledovné:
Účet

Plán

Skutočnosť

Rozdiel

Poznámka

601
Tržby za
výrobu

320.000

46.848

-237.152

•

0

17.125

-17.125

•

100.000

122.952

22.952

•

k 31.12.2020
vl.

613
Zmena stavu
výrobkov
648
Ostatné
výnosy
z hospodárskej
činnosti

Výška daného účtu je priamoúmerná objemu výroby. V roku
2020 sme vzhľadom na obmedzenia zo strany ochrany
prírody realizovali iba 19% z plánovaného objemu drevnej
hmoty.
Jedná sa o rozdiel objemu zásob drevnej hmoty na skladoch
dreva k 31.12.2019 a 31.12.2020
Pozemkovému spoločenstvu sa podarilo získať náhradu za
obmedzenie bežného hospodárenia (ujmu) na lesných
pozemkoch vo výške 72.865 EUR, čo predstavuje navýšenie
o 22.865 EUR oproti plánovanej výške požadovanej ujmy.

Hospodársky výsledok za rok 2020 predstavuje – 115.287,53 EUR (slovom
mínus jednostopätnásťtisícdvestoosemdesiatsedem EUR).
Výbor pozemkového spoločenstva zdôvodňuje dosiahnutie mínusového
hospodárskeho výsledku za rok 2020 nasledovne:
1. Obmedzenie ťažby dreva
a) V roku 2020 nastalo obmedzenie ťažieb zo strany orgánov a organizácií
ochrany prírody (viď Správa o činnosti výboru a plnení úloh vyplývajúcich
z Programu starostlivosti o les v roku 2020). Reálny objem vyťaženej
drevnej hmoty bol iba 634 m3. Celkovo vrátane hmoty na skladoch z roku
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2019 bol realizovaný objem 1526 m 3, čo predstavuje iba 19%
z plánovaného objemu, a tak nebola dosiahnutá plánovaná výška
nákladov ani výnosov v zmysle rozpočtu schváleného uznesením č.
2/2020 korešpondenčného hlasovania Zhromaždenia pozemkového
spoločenstva.
b) V prípade nahlásených kalamitných ťažieb bolo Okresným úradom
Liptovský Mikuláš, odborom starostlivosti o životné prostredie vydané
dňa 19.8.2020 predbežné opatrenie, na základe ktorého nemohlo naše
pozemkové spoločenstvo spracovávať nahlásenú kalamitnú drevnú
hmotu, nakoľko by mu hrozili vysoké sankčné postihy za marenie
úradného rozhodnutia.
c) Zároveň v prípade, ak by sme kalamitnú drevnú hmotu vyťažili napriek
vydanému predbežnému opatreniu, prišlo by naše pozemkové
spoločenstvo o možnosť uplatnenia si ujmy za zníženie kvality drevnej
hmoty, čo by vzhľadom na výrazné zníženie kvality dreva od vzniku
kalamity do 1. septembra predstavovalo nezanedbateľnú stratu.
d) Ak by bolo umožnené spracovať nahlásenú kalamitnú drevnú hmotu
v plnom rozsahu (1.500 m3) boli by výnosy za ňu vzhľadom ku kvalite
dreva cca. 75.000 EUR.
2. Projekt „Prírode blízkeho hospodárenia v lesoch“
a) Nášmu pozemkovému spoločenstvu ako užívateľovi lesných pozemkov
vyplývajú zo zákona č. 326/2005 Z.z. o lesov povinnosti pri obnove
porastov na holinách

po kalamitných ťažbách a pri následnej

starostlivosti o zriadené kultúry. Tieto povinnosti boli zahrnuté do Plánu
hlavných úloh na rok 2020 a rozpočtu schváleného uznesením č. 2/2020
korešpondenčného hlasovania.
b) Vzhľadom na možnosť financovania významnej časti lesopestovných
činností cez výzvu Štátnej ochrany prírody, sa výbor rozhodol zapojiť
naše pozemkové spoločenstvo do uvedenej výzvy.
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c) Pri zostavovaní projektovej prihlášky pre zapojenie nášho spoločenstva
do

projektovej

výzvy

Štátnej

ochrany

prírody

„Prírode

blízke

obhospodarovanie lesov“, sme vychádzali z informácií, zo strany Štátnej
ochrany prírody, že náklady na projektové aktivity vykonané v roku 2020
nám budú refundované do 31.12.2020. Bohužiaľ došlo zo strany ŠOP
SR, ako príjemcu NFP od MŽP SR k chybám pri podávaní žiadosti, čo
výrazne oddialilo podpis zmluvy a tým pádom aj financovanie
projektových aktivít jednotlivých subjektov na nižšej úrovni.
d) Pre refundáciu nákladov projektových aktivít, museli byť všetky výdavky
spojené s projektom účtované ako nákladové položky na účtoch 501 –
materiál a 518 – služby. Uvedené prostriedky vo výške 144.840 EUR by
mali byť nášmu pozemkovému spoločenstvu poukázané v máji 2021.
e) V prípade,

ak

by

sa

pozemkové

spoločenstvo

nezapojilo

do

predmetného projektu, boli by náklady na lesopestovnú činnosť plne
hradené z rezervy zriadenej za týmto účelom v predchádzajúcich
rokoch. Tak by nevznikla predmetná nákladová položka vo výške
144.840 EUR.
f) Zapojenie pozemkového spoločenstva do projektu by malo priniesť
nášmu pozemkovému spoločenstvu príjem v celkovej výške 332.497
EUR v roku 2021.
Vážení členovia pozemkového spoločenstva, veríme, že pochopíte ťažkú
situáciu, ktorá vznikla v roku 2020, ako aj to, že pozemkové spoločenstvo nemôže za
danej situácie vyplácať hospodárske podiely na zisku (dividendy). Avšak realizácia
ťažby kalamitnej hmoty spolu s uplatnením si ujmy za zníženie kvality drevnej hmoty
a rovnako tak refundácia nákladov projektových aktivít za rok 2020, sa kladne prejavia
na hospodárskom výsledku v roku 2021. V prípade, ak máte doplňujúce otázky
k hospodáreniu

spoločenstva,

môžete

nás

kontaktovať

mailom

na:

psbupribylina@mag-net.sk, alebo telefonicky na čísle 0907803425.
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Výbor

pozemkového

spoločenstva

navrhuje

k hospodáreniu

spoločenstva v roku 2020 prijať nasledovné uznesenie:
Zhromaždenie schvaľuje ročnú účtovnú uzávierku a hospodársky výsledok za rok 2020 vo
výške –115.287,53 EUR (slovom mínus jednostopätnásťtisícdvestoosemdesiatsedem

EUR a päťdesiattri centov).pred zdanením. Pozemkové spoločenstvo nebude vyplácať
hospodárske podiely na zisku (dividendy) za rok 2020.

V Pribyline 18.2.2020

_________________________
Ing. Michal Králik
Predseda PSBU obce Pribylina
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