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Správa o činnosti spoločenstva a výboru spoločenstva Čunkovce za rok 2015

Spoločenstvo a výbor sa v roku 2015 sa riadil rozpočtom a plánom činnosti na rok 2015 a riešením
problémov vyplývajúcich s chodom spoločnosti .
V prvom štvrťroku boli uzatvorené zmluvy s odborným lesným Hospodárom pán Duríček Dušan pre
rok 2015, s požiarno bezpečnostným technikom pani Ing. Franeková Ľubica na dobu neurčítú
a s firmou JOMI s.r.o. na kúpu kalamitného dreva na pni pre rok 2015.
Členská schôdza spoločenstva sa konala 21.03.2015 na ktorej sa schválili zásady predaja dreva pre
rok 2015, vyplácania dividend , posielania pozvánok na členskú schôdzu , prerozdelenie zisku ,
hospodársky plán, plán zalesňovania a ostatnej pestovnej činnosti pre rok 2015.
Jednali sme s Poľovníckou spoločnosťou Straník o zmluve o spôsobe a forme minimalizácie škôd
spôsobených zverov a na zveri, výške nájomného za užívanie poľovného revíru a náhrade škôd
spôsobených zverov. Zmluva bola podpísaná roku august 2015 s platnosťou od 01.01.2015.
Dlhoročnú kalamitu v porastoch sme odstránili do októbra 2016. Vyťažilo sa smrekové drevo III.
Trieda akosti A -218 m3 , B – 233 m3 , C – 301 m3 a palivového dreva /vlákniny/ -142 m3 celkom
894 m3. Počas ťažby nám vznikla nová kalamita , ktorú sme ťažili v október až december 2015 celkom
115 m3 smrekového dreva v skladbe III. Trieda akosti A – 32,59 m3 , B - 81,17 m3 a C – 1,82 m3.
V súčasnosti máme vyťažiť ešte dlhoročnú kalamitu na ploche do 1 ha, ktorá sa nachádza na hranici
so súkromnými pozemkami. Jedná sa približne o 40 m3 a čakáme na zjednotenie máp katastra
a porastov, aby sme sa vyhli sporom so súkromníkmi.
Do konca novembra bol splnený ročný plán zalesňovania pre rok 2015. Ročný plán ostatne pestovnej
činnosti tiež, až na položku výrub nežiaducich drevín v ocenený sumou 296 euro.
V roku 2015 sa vypracovával dlhodobý lesný hospodársky plán pre roky 2016 až 2025, pre Čunkovce
Ing. Šimkovič Ján. Prihlásili sme sa do grantu a vypracovanie dlhodobého hospodárskeho plánu
externými organizáciami nám bude s najväčšou pravdepodobnosťou preplatené. Podľa dlhodobeho
hospodárskehoplánu naše spoločenstvo môže v období 2016 až 2025 vyťažiť približne
4000m3. , tj. 400 m3 ročne.
Plán nadobudne účinnosť niekedy koncom prvého polroku roku 2016, dovtedy môžeme ťažiť iba
kalamitu.
Počas roka 2015 sa mala premerať plocha prenajatá na poľnohospodárske účely. Nakoľko sa dané
meranie neuskutočnilo i z finančných dôvodov, v novembri bolo na výbore odsúhlasená žiadosť pána
Ing. Bečara, že nám zaplatí iba za skutočne využívané a evidované plochy 15,22 ha podľa
poľnohospodárskej platobnej agentúry .

K 31.12.2015 sme mali všetky požiadavky a pohľadávky od dodávateľov i odberateľov uhradené
alebo kryté. K 1.2.2016 už všetko uhradené. Príjem spoločnosti v roku 2015 cca 40000 € , čistý zisk
podstatne menši . Presnejšie informácie v správe o hospodárení prednesenej na valnom
zhromaždení.
Zakladacie listiny, zmluvy, výborové schôdze sú uložené v miestnosti pozemkových spoločenstiev
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.
Dňa : 16.2.2016
Ing .Cesnek Milan
Predseda spoločenstva

PS: možná úprava správy do Valného zhromaždenia , po schválení hospodárenia a prerozdelenia zisku budú
hlavne pre cezpoľných vyplatene dividendy po schôdzi v kancelárii pozemkových spoločenstiev.

