
 
  Zápisnica z valné zhromaždenie 

Súkromních vlastníkov Mariašiho lesa Sedlice 

konaného dňa 19.6.2016 v Sedliciach 

 

 

1. Prezentácia: Zabezpečil výbor SVML 

 

2. Privítanie: Predseda SVML  Sedlice Imrich Krajňák privítal  -  členov a OLH Ing. 

Jozefa Imricha 

Kontrola uznášania schopnosti:   prítomných 54 členov vrátane splnomocnení 

Program predložený  v pozvánke  bol jednohlasne schválený 

                                   

3. Voľba: 

-  Za predsedu zhromaždenia bol navrhnutý  Imrich Krajňák 

-  Do návrhovej komisie boli navrhnutí:     

   Pavel Fedor,    Pavel Onduš,     Mária Kočišová 

-  Za overovateľa zápisnice: Gabriel Kotulič 

   Hlasovanie         Za: všetci prítomní       Proti: 0         Zdržal sa: 0 

4.   Správu o činnosti   prečítal predseda SVML   Imrich Krajňák 

      5.   Správu o finančnom hospodárení  prečítala pokladníčka  Vlasta Šoltésová 

      6.   Správu odborného lesného hospodára prečítal OLH Ing. Jozef Imrich 

      7.   Správu dozornej rady prečítala Ing. Anna Martonová                             

K prečítaným správam neboli žiadne pripomienky, prítomní ich zobrali na vedomie 

      8.   Rôzne  

Predseda SVML Krajňák predniesol: 

- Prevod finančných prostriedkov podľa uznesenia z 9.2.2014 z Tatrabanky na BÚ vo 

VÚB Prešov v plnej výške 8147,68 € bolo zrealizované ku dňu viazanosti dňa 10.3.2016  

Výbor SVML navrhuje previesť sumu 8000,-€ na TÚ vo VÚB Prešov 

 

-  Výsledok hospodárenia SVML za r.2015  -       +  309,12  €   =   0,00067 / m2       

   /Schvaľuje/ 

    Výsledok hospodárenia SML za r.2013 navrhujeme použiť ako rezervný fond na pestovnú 

činnosť a ďalšie práce súvisiace s činnosťou združenia  / dôvody – podľa doterajších pravidiel 

boli podiely vyplácané každých 5 rokov v dohodnutej sume t. j. vychádza to až za rok 2020,  

nepravidelné príjmy spoločnosti, aj záporný výsledok hospodárenia, vyťažená veľká časť lesa 

podľa Plánu starostlivosti o lesy a obnova lesa trvá veľmi dlhé obdobie , pričom príjmy sa 

budú znižovať.    /Schvaľuje/ 

  Hlasovanie         Za: všetci prítomní       Proti: 0         Zdržal sa: 0 

  

-  Plán činnosti na r.2016  / OLH /    /Schvaľuje/ 

Hlasovanie         Za: všetci prítomní       Proti: 0         Zdržal sa: 0 

  

-  Výšku odmien a cena dreva podľa prílohy č. 1. /Schvaľuje/ 

Hlasovanie         Za: všetci prítomní       Proti: 0         Zdržal sa: 0 

  

 

-  Možnosť rozhodnúť výboru združenia o  zaslaní správy o činnosti a hospodárení za 

kalendárny rok vrátane výsledku hospodárenia písomnou formou, ak je výsledok 

hospodárenia málo ziskový,  resp. stratový každý druhý rok.    /Schvaľuje/ 



Hlasovanie         Za: všetci prítomní       Proti: 0         Zdržal sa: 0 

 

Zo správ a diskusie vyplynuli tieto úlohy: 

   

 Pre výbor  združenia /Ukladá VZ/ 

 -  Zabezpečiť výrub, výsadbu a ošetrovanie porastov podľa LHP 

 -  Zabezpečiť odpredaj úžitkového dreva za čo najvýhodnejšie ceny  

 -  Zabezpečiť koordináciu pri úprave priepustov, lesných  ciest a skládok so susediacimi 

spoločnosťami a vlastníkmi. 

 -  Udržiavať „Poľaň“, vrátane prístrešku v prevádzkyschopnom stave 

 -  V spolupráci so susednými spoločnosťami dohodnúť spôsob, termín a finančné rozdelenie 

nákladov na geodetické zameranie hraníc 

 

Diskusia 

V diskusii vystúpili k prejednávaným bodom rokovania: P.Timko, P. Onduš, I Stachura, s. 

Kotulič 

 

9. Návrh na uznesenie   prečítal Pavol Fedor 

Hlasovanie         Za: všetci prítomní       Proti: 0         Zdržal sa: 0 

   

10. Záver – po ukončení všetkým prítomným poďakoval za aktívnu účasť predseda  SVML -     

Imrich Krajňák 

 

Zapísal: Imrich Krajňák – predseda SVML Sedlice  v.r.                     .................................. 

 

 

Overovateľ zápisnice: Gabriel Kotulič  v.r.                                         ................................... 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Príloha 1.    

 

Výška  odmien a ceny dreva- schválená na VZ SVML Sedlice dňa 19.6.2016 

 

 
Výška odmien: 

 

-  pre každého člena výboru združenia: 

            -  za kalendárny rok   -     40,-€ 

            -  za každú odpracovanú hodinu /okrem zasadnutí výboru/ podľa výkazu práce  -    

               3,50-€  /doteraz 3,-€/ 

    pre členov dozornej rady: 

            -  za každú odpracovanú hodinu podľa výkazu práce  -   3,50 -€  /doteraz- 3,-€/ 

    pre brigádnikov: 

            -  za každú odpracovanú hodinu podľa výkazu práce  -  3,-€  /doteraz - 2,50 -€/ 

 

             Ceny dreva:         Podľa možnosti: 

-palivové drevo pre členov združenia – 1x / rok - 10 prm  – 20,-€   /samovýroba+upratanie/ 

 - palivové drevo nečlen                                         - 10 prm – 150,-€   /samovýroba+upratanie/ 

 - úžitkové drevo pre členov združenia -  1x za 5 rokov, podľa majetkovej hodnoty  - výmery 

                                                       -  10 árov – 0,5 m3 / I. tr.  -  13,-€   /samovýroba+upratanie/ 

                                             ďalších 10 árov – 0,5 m3 / I. tr.  -  33,-€   /samovýroba+upratanie/ 

                                                                        naviac - / I. tr.  -  49,-€   /samovýroba+upratanie/ 

-úžitkové drevo pre nečlenov   -  podľa trhovej ceny – najmenej  -  50,-€ /m3 na pni  

- cena za ťažbu za komlexnú výrobu dreva /na skládku/, upratovanie po ťažbe – 16,- €/m3 

 

     

 

 

 

 


