Čunkovce – lesné a pozemkové spoločenstvo, Urbárska 139/1, 013 02 Gbeľany
IČO : 42388741

el.pošta – cunkovcegb@gmail.com

DIČ : 2024125290

Správa o činnosti spoločenstva a výboru spoločenstva čunkovce za rok 2017.

Spoločenstvo a výbor sa v roku 2017 riadil rozpočtom , plánom činnosti na rok 2017 a riešením
problémov vyplývajúcich s chodom spoločnosti .
Výbor sa v roku 2017 zišiel 7 krát a riešil hlavne členskú schôdzu 2017 a uzávierku za rok 2016,
rozbite ťažobné cesty a prechod jarok v Čunkovcoch a bežná agenda vyplývajúca s legislatívy .
Členská schôdza spoločenstva sa konala 08/04/2017 na ktorej sa schválili zásady predaja dreva pre
rok 2017, posielania pozvánok na členskú schôdzu , prerozdelením zisku , hospodárskym plánom ,
a plánom zalesňovania a ostatnej pestovnej činnosti pre rok 2017.
Uzatvorili sme zmluvu s firmou Maruna sro Terchova na ťažbu dreva na koreni s cenou dreva podĺa
kategorie trieda III smrekové za čerstvé a suchár 57 a 42 e , hniloba 35 e.
V prvom polroku bolo vyťažene kalamitné drevo v množstve cca 700 m3 , pokiaľ sme vyťažili kalmitu
vznikli nám ďalšie sucháre cca 500 m3 ktore sme vyžažili do oktobra 2017, celkom 1243 m3.
V novembri a decemri prišla iná pohroma pre lesy , veterná smršť a na zemi je cca 250 m3
smrekového dreva.
Do konca roku bol splnený ročný plán zalesňovania pre rok 2017 zalesnili sa vyťažené plochy 0,45 ha ,
vysadilo sa 3200 stromčekov podľa plánov zalesňovania pre rok 2017 vypracovaný OLH.
V ročnom pláne ostatnej pestebnej činnosti pre mladé lesné porasty sa odstranila burinu na ploche
3,05 ha ochránilo pred lesnou zverov 3,20 ha lesnej plochy a prerezávka a výrub nežiaducich drevin
0,64 ha. Práce boli odkontrolované odborným lesným hospodárom i členmi výboru.
Oproti rozpočtu - roku 2017 sa predalo podstate viac dreva a máme väčší zisk./o 20000 e/
- výbor schválil a zakúpil navigačné zariadenia SOUTH S10 pre potreby spoločenstva.
Ing. Šimkovič nám do zariadenia nahral Softvare a požadované mapy . Zároveň ich zjednotil
s porastovými mapami./1300 e/.
-výbor schválil a pomocou dodavateľských firiem opravil ťažobné cesty prechod cez jarok
v Čunkovcoch./500 e/.
Platby od všetkých odberateľov a prenájomcov za rok 2017 prišli včas a v požadovanej výške.
Spoločenstvo na poslednom zasadaní bolo požiadané, spoločenstvami Urbár Gbeľany i Dielec
Koňhora aby sme spoločne využivali navigačné zariadenie SOUTH S10 za čo nám odpustia po dobu
troch rokov náklady na údržbu a používanie ich ciest s čím výbor súhlasil.
Bežnú agendu v spoločenstve vybavuje konatelia pani Blahušiaková Katarína, pán Žiak Milan, pán
Cesnek Milan
Výbor jednalá v roku 2018 o nových cenách dreva s odberateľom na ťažbu veternej a kôrovcovej
kalamity na koreni.
Rešpektujúc zákon stali sme sa platcami DPH.
Zakladacie listiny, zmluvy, výborové schôdze sú uložené v miestnosti pozemkových spoločenstie
Gbeľany v skrini a sú k nahliadnutiu na požiadanie každému členovi spoločenstva. Korešpondencia
v maily pozemkového spoločenstva cunkovcegb@gmail.com k nahliadnutiu na požiadanie za
prítomnosti člena výboru.
Ing .Cesnek Milan
Predseda spoločenstva

