
SPRÁVA O ČINNOSTI ZDRUŽENIA ZA ROK 2016 

SÚKROMNÍ VLASTNÍCI MARIAŠIHO LESA SEDLICE  

Vážení členovia združenia  ! 

Dovoľte mi, aby som Vás ako vlastníkov- podielnikov združenia Súkromní vlastníci Mariašiho lesa 
Sedlice, /ďalej len SVML/ oboznámil s činnosťou a hospodárením za rok 2016 písomnou formou na 
adresu všetkých známych vlastníkov na základe uznesenia z VZ SVML Sedlice zo dňa 19.6.2016. Výbor 
združenia pracoval v r. 2016 v staronovom zložení: predseda - Imrich Krajňák, podpredseda- Pavol 
Fedor, pokladníčka- Vlasta Šoltésová, pomocný hospodár- Anton Petrenčák, člen- Tomáš Sýkora  
a odborný lesný hospodár- Ing. Jozef Imrich.   
Administratívne a organizačne sme zabezpečovali riadny chod združenia v súlade s platným Plánom 
starostlivosti o lesy  /PSL/ a presným rozpisom záväzných úloh podľa PSL na aktuálny kalendárny rok, 
ktorý sme spoločne aj so spolupracujúcimi firmami a brigádnikmi z nášho regiónu  aj úspešne 
zrealizovali. Sú to tieto úlohy:  
 
1. Ťažba                                  2. Pestovná činnosť                                     3. Čistenie plôch po ťažbe 
Obnovná /jd/ - 151 m3        Prirodzené zmladenie  - 0,60 ha       Celý rozsah ťažobných plôch – 0,85ha 
Výchovná /bk/-  27 m3        Ochrana proti zveri       - 0,75 ha                 4. Zalesnenie                                                                            
Ťažba spolu  –   178 m3       Ručné vyžínanie            - 1,71 ha       Sadenice buk – 0,45 ha -  3150 ks 
                                            
Ďalej boli zrealizované tieto práce: oprava ciest a priepustov, údržba prístrešku na Poľani, pokosenie 
a vyhrabanie  Poľani, značenie ťažby a kontrola lesa. 
 
Z uvedenej činnosti v SML Sedlice za rok 2016 vyplýva nasledujúce finančné hospodárenie:  
 
Príjmy  - za predaj palivového dreva  a guľatiny podielnikom                                      -       754,-  €     
              - za predaj guľatiny fi: Lespro, s.r.o., z úrokov,nájom PZ Sopotnica               -  8 260,02 € 
 Príjmy spolu:                                                                                                                        -   9 014,02 € 
Výdavky 
- ťažba približovanie a manipulácia guľatiny                                                                   -    1 802,90 € 
- pestovná činnosť, zalesňovanie, ochrana, čistenie po ťažbe, výbor, OLH               -    7 705,-    € 
- vyplatené podiely z r. 2015                                                                                              -       259.-    € 
- bankové,  poštovné a iné poplatky, kanc. potreby,benzín, daň, materiál               -       526,65 € 
 Výdavky spolu:                                                                                                                    -   10 293,55 €  

Výsledok hospodárenia za rok 2016                    /záporný = mínus/                          –   1 279,53  € 
 
Poznámka: V roku 2016 bol výsledok hospodárenia záporný z toho dôvodu, že boli uskutočnené ťažby 
v malom množstve, ktoré nepokryli zvýšené výdavky pre rozsah prác v horeuvedenom rozsahu. 
Nakoľko v minulých rokoch bola z kladných hospodárskych výsledkov tvorená rezerva na takéto 
činnosti, v tomto roku boli výsledky zrealizované z týchto zdrojov:  
 
Stav finančných prostriedkov SVML Sedlice k 31.12.2016 
V pokladni SVML                                                            70,-    € 
Vo VÚB Prešov                        - bežný účet          16 859,03 €  
                                        -termínovaný účet          33 436,02  € 
 
O podrobnejšie informácie môžete požiadať predsedu, členov výboru SVML Sedlice a OLH. 
 
Potvrdenie o príjme /podielov/ za r. 2016 podľa veľkosti podielu v m2 Vám nezasielame z dôvodu 
záporného hospodárskeho výsledku. 



 
Ponuka členom – podielnikom na odpredaj podielu! 
Podľa Čl. XII. Odst. 4. Vám ako spoluvlastníkom s predkupným právom ponúkame na odpredaj 
vlastnícky podiel vedený na LV č. 1239 o celkovej výmere 4102,5m2. Záujemcovia – podielnici o kúpu 
sa môžete informovať u predsedu združenia, alebo prostredníctvom e-mailu na adrese 
krajnak@sedlice.sk   do 90 dní od doručenia tohto listu. 
 
Zároveň vyzývame Vás podielnikov s malými výmerami cca do 100 m2, aby ste zvážili využitie takejto 
možnosti a ponúkli svoje podiely na odpredaj /darovanie/ najlepšie svojím príbuzným resp. ostatným 
podielnikom v SVML Sedlice podobným spôsobom, z dôvodu administratívnej a ekonomickej zložitosti 
evidencie a účtovníctva. 
 
Ďalej oznamujeme všetkým členom, že na internetovej stránke obce Sedlice 
http://www.sedlice.sk/sukromni-vlastnici-mariasiho-lesa-sedlice je zverejnený zoznam podielnikov, 
ako aj ďalšie podrobné správy a informácie.  
 
V prípade zmeny jednotlivých adries členov združenia, kôli budúcej korešpondencii, nahláste prosím 
aktuálne adresy  predsedovi, alebo členom výboru združenia. 
 
V závere sa chceme všetkým vlastníkom - podielnikom, ale aj ďalším spolupracujúcim, zároveň aj OLH 
Ing. Imrichovi, ktorí sa podieľali na prácach pre SVML Sedlice v roku 2016 srdečne poďakovať. Zároveň 
Vás chceme ubezpečiť, že spolu s výborom a OLH sa budeme snažiť zodpovedne viesť, organizovať 
a zveľaďovať združenie - Súkromní  vlastníci Mariašiho lesa Sedlice.  
 
 
 
 
 
 
 
V Sedliciach, márec 2017                                                                        za výbor SVML Sedlice           
                                                                                                                Imrich Krajňák -  predseda 
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