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

el.pošta – cunkovcegb@gmail.com

DIČ : 2024125290

Správa o činnosti výboru spoločnosti Čunkovce za rok 2014

28.6.2014 sa konala zakladajúca schôdza spoločnosti Čunkovce – lesné a pozemkové spoločenstvo za účasti
notára JuDr. Švachová , ktorá prevzala od zvoleného výboru stanovy ,menoslov podielnikov s podielmi,
prezenčnú listinu a návrh uznesenia. Na schôdzi bol zároveň odsúhlasený rozpočet a úlohy na rok 2014.
Podklady z schôdze spracovala JuDr. Švachová a odovzdala v 3 exemplároch /stanovy, zápisnica, menoslov
s prezenčnou listinou / dňa 23.07.2014 – za výbor podpísali doklady p. Cesnek Milan, p. Žiak Milan a dozornú
radu p. Mičeková Marta.
Výbor – Cesnek Milan – predseda, Žiak Milan – podpredseda, Blahušiaková Katarína – pokladník, Husarčik
Martin – hospodár, Mravec Rudolf – člen.
P. Cesnek Milan, p. Žiak Milan, p. Blahušiaková Katarína vystupujú ako konatelia spoločnosti / každý môže
vystupovať samostatne v plnom rozsahu , / zavedené je, že na podpis má súhlas výboru/ p. Husarčik Martin prevedené práce, vývozné doklady

Dozorná rada – Mičeková Marta – predseda, Meriadová Jolana – člen, Martinček Ladislav – člen .
Okresný úrad Žilina – pozemkový a lesný odbor urobil zápis do registra pozemkových spoločenstiev
11.08.2014
Štatistický úrad Slovenskej republiky pridelil Identifikačné číslo organizácii 18.08.2014
Daňový úrad pridelil DIČ – 21.08.2014
Účet v poštovej banke od 23.10.2014 /elektronická komunikácia účet, výber a ostatné úkony i na pošte
Gbeľany.
Ciach dreva pre potreby predaja dreva pridelený /Okresný úrad Žilina – pozemkový a lesný odbor/ 3.11.2014
Ciach –

U ZA – 138 1

Prihlásenie do sociálnej poisťovne , zdravotných poisťovní VŠZP , Dôvera prebehlo do polovice decembra
2014.
V septembri sa vybral na výborovej schôdzi odborný lesný hospodár pán Ďuríček Dušan a s predsedom prešli
obhospodarované plochy . OLH konštatoval zanedbanie obhospodarovaných plôch s obrovským množstvom
kalamitného dreva. Pán Ďuríček súhlasil s vykonávaním OLH a bola uzatvorená zmluva od 1.10.2014 . Plocha
lesných porastov je 26,82 ha.
V septembri prebehlo prevzatie lesov od ... Urbáru Gbeľany / bol tam zaevidovaný lesný hospodársky plán
na roky 2000 – 2014/. Porasty č. 284a, 286 PS, 283 B,C . O stave lesa bude informovať OLH na valnom
zhromáždení .
V septembri bol vybraný Odberateľ kalamitného dreva f. Drevix J.M.I. sro, s ktorou sa uzatvorila zmluva na
ťažbu , kúpu a odstránenie haluziny a konárov.
S OLH p. Ďuríčkom, bola uzatvorená zmluva na technické zabezpečenie ťažby a delegované právo na
podpisovanie dodacieho listu / dokladu o pôvode dreva/. Pri odvoze dreva zo skládky je účastný i jeden člen
výboru.

Výbor na svojom zasadaní v októbri schválil ústnu dohodu s f. Drevix JMI , že drevo hniloba nevhodné i na
spracovanie / štiepkovanie/ bude vytiahnuté z hory , prípadne na skládku a odpredávané záujemcom za 12
euro/m3. / jednalo sa o cca 2 percenta ťažiaceho sa kalamitného dreva/. F. Drevix JMI sro sa preplatia
náklady na ťažbu daného dreva.
V novembri boli oslovení záujemcovia o poľnohospodársku pôdu v Čunkovcoch. Na základe odpovedí bol
vybraný pán Bečár Boris s ktorým na výbore bola potvrdená nájomná zmluva . Pán Boris Bečár prenajíma
19,6 ha poľnohospodárskej pôdy od 1.1.2015 pod dobu 5 rokov. Suma za 1 ha rok – 50.00 Euro.
V novembri boli vyslaný 2 členovia výboru na školenie pilčíkov. /p. Husarčik Martin, p. Cesnek Milan/, ktorý
úspešne absolvovali.
Na výborovej schôdzi v novembri bolo jednanie s poľovným združením zastúpeným p. Ďuríčkom Ivanom a p.
Ďuríčkom Dušanom. Pri vytváraní zmlúv , finančných poplatkov za ha poľovnej plochy sme neboli prizvaný,
pretože sme de jure ešte neexistovali a preto musíme brať odsúhlasené finančné vyrovnanie za ha. Bolo
dohodnuté, že od 1.1.2015 budú s nami podpísané zmluva ohľadom poškodenia, nášho majetku lesnou
zverov.
Výbor prepočítal /nesprávne prededenie podielov u niektorých členov /. Na základe listov vlastníctva
vypočítal a zmení podiely pre práva a povinnosti v spoločenstve 18 členom po odsúhlasení na členskej
schôdzi. Výpočet bol robený na základe zmluvy o pozemkovom spoločenstvo Čunkovce..., ktorou sme
odsúhlasili na zakladajúcom zhromaždení /Čl. III od 6/ Pomer účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností
vyplývajúcich z členstva v spoločenstve je vyjadrený podielom výmery nehnuteľnosti patriacej členovi spoločenstva na
celkovej výmere spoločne obhospodarovaných nehnuteľností všetkých členov společenstva.

Na výborovej schôdzi v decembri 2014 bo odsúhlasený požiarny technik pre naše spoločenstvo Ing.
Franeková Ľubica.
Čunkovce v roku 2014 zakúpili – notebuk , multifunkčké zariadenie / tlačiareň, kopírka, scaner/, benzínovú
pílu stihl , základné bezpečnostné prvky k rezaniu prilba a rukavice, nožnice na dreviny , základné účtovnícke
software.
Výbor v roku 2014 sa riadil rozpočtom a plánom činnosti na rok 2014 a riešením problémov vyplývajúcich
s chodom spoločnosti .
Zakladacie listiny, všetky 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.

Ing .Cesnek Milan
Predseda spoločenstva

Informácia o hospodárení
Prijem spoločnosti za rok 2014 – 23 275 Euro
Výdaj spoločnosti za rok 2014 - 9 328 Euro
Čistý výsledok hospodárenia s odpočítanou daňou - 10 869,10 Euro

