Návrh rozpočtu na rok 2022
Výbor pozemkového spoločenstva sa pri zostavovaní rozpočtu na rok 2022
snažili vychádzať z reálnych ekonomických kalkulácií v kontexte plánovaných úloh pre
rok 2022. Výnosy za rok plánujeme vo výške 567.050 EUR, konkrétne na účtoch:
Účet
601
Tržby za vlastné
výrobky

Plánované výnosy
(EUR)

Poznámka

245.000 •

Predpokladaný objem výroby v roku 2022 – 4.000
m3
Predpokladané
priemerné
speňaženie
–
60
EUR/m3, pri výpočte sme vychádzali z nižšej
hodnoty speňaženia, nakoľko budeme spracovávať
väčší objem staršej kalamitnej hmoty z roku 2020,
s minimálnou výťažnosťou kvalitnejších sortimentov
Predpokladané tržby za iné produkty (divina,...) –
5.000 EUR
Nájom pozemkov, Penzión SILEO, chaty, členské PR,
pozorovanie medveďov, parkoviská
Rozpúšťanie výnosov predchádzajúcich období –
dotácie LC Krivuľa, LC Žihľavník – 50.000 EUR
Úhrada
náhrady
za
obmedzenie
bežného
obhospodarovania na lesnom pozemku v dôsledku
nepovolenia
spracovania
kalamitného
dreva
spôsobeného podkôrnym hmyzom – 20.000 EUR
Úhrada ujmy za zníženie kvality drevnej hmoty –
50.000 EUR
Refundácia nákladov spojených s realizáciou
projektu „Zlepšovanie stavu druhov a biotopov
európskeho
významu
v lesných
ekosystémoch
vybratých chránených území“ v rokoch 2021 a 2022 –
127.000
EUR

•

•
602
Tržby za služby
648
Ostatne výnosy
z hosp. činnosti

55.000

•

247.000

•
•

•
•

662, 699

20.050

Náklady v roku 2022 plánujeme v celkovej výške 602.000 EUR. Nákladové
položky sú na jednotlivých účtoch plánované nasledovne:
Účet
501, 502, 513

511
Opravy
518
Služby

Plánované výnosy
(EUR)

Poznámka

23.600 •
•
14.000 •
•
222.000 •
•
•
•

telefón/e-mail:
044/5293 348
psbupribylina@mag-net.sk

Réžia PSBU – materiál, energie, cestovné,
reprezentácia – 11.600 EUR
Materiál lesopestovná činnosť – 12.000.EUR
Opravy automobily – 4.000 EUR
Opravy ciest – 10.000 EUR
Ťažba a približovanie drevnej hmoty -96.000
EUR (predpokladaná priemerná cena výroby
24,00 EUR/m3)
Rozvoz paliva – 6.000 EUR
Letecké snímky (ujmy) – 5.000 EUR
Ostatné služby (právne služby, BOZP, znalecké
posudky, geodetické práce) – 15.000 EUR
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•
521, 523, 524, 527
531, 532, 538
543
Dary
551
Odpisy
548, 568, 599

80.000 •
7.900 •

Tvorba rezervy na lesopestovnú činnosť 2023 –
100.000 EUR
Mzdy, odmeny štatutárom, odvody, stravné lístky
Dane – motorové vozidlá, z nehnuteľností,
poplatky

300
73.000
23.100 •

Garančný fond, zákonné poistenie,
banke, vnútropodnikové náklady

poplatky

Pri takto zostavenom pláne nákladov a výnosov počítane s dosiahnutím
hospodárskeho výsledku pred zdanením vo výške 123.150 EUR (pri vytvorení
rezervy na lesopestvovnú činnosť v roku 2023 vo výške 100.000 EUR).
Výbor pozemkového spoločenstva si ale dovoľuje upozorniť, že v prípade
niektorých položiek rozpočtu sa jedná iba o orientačné sumy, nakoľko sa napr.
v prípade podkôrnikovej kalamity nedá presne modelovať jej vývoj. Rovnako
tak sme sa v priebehu predchádzajúcich rokov presvedčili o tom, že veľmi výrazne
môžu do ekonomiky spoločenstva zasiahnuť prieťahy v konaniach pri povoľovaní
spracovania kalamity, ako aj obštrukcie zo strany mimovládnych organizácií. Taktiež
nedokážeme dostatočne presne prognózovať vývoj vývoja cien guľatiny, ani výslednú
sortimentáciu guľatiny pri spracovávaní rôzne starej kalamitnej hmoty.

V Pribyline, dňa 22.2.2022

_________________________
Ing. Michal Králik
Predseda PSBU obce Pribylina
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