
Správa dozornej rady
Urbárskeho pozemkového spoločenstva Bobrovec

za obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020 a skutočnostiach do súčasného valného zhromaždenia 

Dozorná rada robila revíziu hospodárenia za uvedené obdobie v zložení:
Ing. Juraj  Poproč        - predseda dozornej rady
Ing. Jozef  Hajdučík    - člen dozornej rady
Juraj  Pieter                  - člen dozornej rady

Kontrola hospodárenia:
Pre UPSB firma Ekonsolid - Ing. Droppová vedie podvojné účtovníctvo v zmysle zákona 
č.431/2002 Z.z.
UPSB je štvrťročným platcom DPH, vystavuje štvrťročný výkaz – daňové priznanie o dani 
z pridanej hodnoty. Ku dátumu 31.12.2019 bola vykonaná ročná závierka zakončená výkazom.
Daňové priznanie k dani z príjmu s hospodárskym výsledkom :
Výnosy          165021,- Eur
Náklady         154845,- Eur

Čistý výsledok hospodárenia po zdanení :   10176,-  Eur 

Ďalej bola vykonaná kontrola na stav peňažných prostriedkov:
Stav peňažných prostriedkov vedených v pokladničnej knihe a na bežnom účte súhlasia so stavom 
peňažných prostriedkov vedených v účtovnej evidencii.
Stav v pokladničnej knihe     k 31.12.2020                1927,21  Eur
Stav na bežnom účte              k 31.12.2020           272 941,55  Eur
Finančné prostriedky spolu    k 31.12.2020           274 868,76  Eur

Stav lesa som podrobnejšie popisoval v minuloročnej správe.
Smreky naďalej systematicky hynú smerom od kalamitíšť do zdravého lesa.
V súčasnej dobe je v časti chránených lesov ¼ úplne suchá, ďalšia ¼ je tak intenzívne napadnutá, 
že úplne uschne v krátkej dobe. Takmer každý lesný dielec je výrazne poznačený napadnutím 
lykožrúta.
Prírodná rezervácia Sokol- Mních, ktorá je uprostred týchto chránených lesov je takmer úplne 
suchá. Mladina na vrchole brala Mních je už taktiež napadnutá a postupne schne. 
Štátna ochrana prírody nám predvádza ako pod jej taktovkou sa likvidujú biotopy európskeho 
významu. Na príklade našich lesov je zrejmé, že kto chce zlikvidovať lesné smrekové porasty, stačí
vyhlásiť úplnú ochranu a počkať si na výsledok pár rokov. Lykožrút nikoho nesklame.
Je to hanba Štátnej ochrany prírody. Ich lesnícke a ochranárske diplomy si môžu strčiť niekam!

Výbor dospel ku názoru, že zisk musíme prinášať z celého urbárneho majetku. 
Nájomná zmluva na urbárske lúky a pasienky skončila  PPS Bobrovec 31.12.2020. 
Pri vyhodnocovaní našich urbárnych lúk a pasienkov z leteckých snímkou spracovaných agentúrou,
ktorá vyhodnocuje plochy na uplatňovanie dotácií, sme prišli na to, že v porovnaní posledných 
troch rokoch podľa programu GSAA (poľnohospodársky dotačný program, poberanie priamych 
platieb) klesla plocha verifikovanej výmery lúk o 32 ha. Je to tým, že nová vláda prijala zásadu 
neposkytovať dotácie na poľnohospodársky neobrobené plochy. Z tohto vyplýva, že doterajší 
užívateľ našich lúk PPS Bobrovec nám svojim nedbalým prístupom znehodnotil náš urbárny 
majetok.
Pre ďalšie obdobie nájmu bola výborom USB vyhodnotená ponuka firmou Zahira s.r.o. s najvyššou
cenou  130 Eur/ ha za nájom urbárnych lúk. Zúčastňoval som sa na všetkých rokovaniach 



o odovzdaní užívania. Konatelia PPS Bobrovec sa veľmi bránili uviesť zanedbané lúky do užívania 
hodného stavu aj keď im to zákon prikazuje. Nakoniec uznali naše práva a prisľúbili zanedbané 
plochy rekultivovať a poskytli náhradné plochy do ukončenia rekultivácií.

Ďalším zdrojom príjmov pre urbár je zrealizovanie mýtneho systému a to plne automatickú rampu 
na urbárskej ceste povyše Jaloveckého mosta. Bol vyhotovený projekt a požiadané o stavebné 
povolenie. Na všetkých jednaniach sa zúčastňovali členovia dozornej rady.

V septembri sme sa zúčastnili protestných zhromaždení proti vyvlastňovaniu lesov na územiach 
národných parkov na celom Slovensku. Je to nehorázne zasahovanie do nášho vlastníctva a stali by 
sme sa iba pozorovateľmi nášho majetku. Samotná chata Pod Náružím by sa ostala v ohrození jej 
prevádzky, čím by zanikla dlhoročná tradícia.
Boli sme na proteste vo Svite a na proteste v Banskej Bystrici. Urbárnici a ostatní majitelia lesov 
otvorene prejavili svoj nesúhlas a sme všetci odhodlaní za svoje vlastníctvo a práva zabojovať.

Úrady spolu so štátnou ochranou prírody na náš urbár útočia nezákonnými rozhodnutiami ako je 
rozhodnutie o zákaze ťažby v celej navrhovanej zóne A, ktoré nemá oporu v zákone ale musíme ho 
rešpektovať a my sa môžeme brániť iba zákonnou cestou.
Prostredníctvom právnej kancelárie JUDr. Juraja Lukáča sme sa odvolali na odvolací orgán okres. 
úrad Žilina odbor opravných prostriedkov. Tento odbor uznal naše argumenty a po 8 mesiacoch 
zrušil rozhodnutie o zákaze ťažby vydané našim okres. úradom a poukázal na nezákonnosť tohto 
rozhodnutia. Vec vrátil na nové rozhodnutie, ktoré ešte stále nemáme. Platí však naďalej predbežné
opatrenie o zákaze ťažby. 
Predseda Ing. Tomáš Hrtko s výborom robia všetko pre to, aby sme tento nezákonný stav prelomili.
Výbor chce obhájiť naše ústavné práva, obnoviť naše poškodené lesy a vrátiť prosperitu nášho 
urbáru, preto je potrebné im dôverovať a nehatiť cestu, ktorú začali. 
Vďaka právnej kancelárii JUDr. Juraja Lukáča, ktorý nás právne zastupuje v týchto sporoch,  
bojujeme proti tomuto nezákonnému tlaku. 
Som presvedčený, že sa nám to podarí a obnovíme naše lesy a prosperitu nášho urbáru. 

Ku vysvetleniu podrobností o našej činnosti v urbáre a o podávaní podnetných návrhov sa 
kedykoľvek môžete obracať na našu dozornú radu .

Dozorná rada navrhuje : 
- Naďalej právne postupovať pre získanie náhrady škody na lesných porastoch z dôvodu 

zákazu spracovania kalamitného dreva
- Naďalej právne postupovať za zrušenie zákazu spracovania kalamitného dreva a obnovy 

poškodených a odlesnených plôch výsadbou nových porastov
- Lesníckymi zásahmi odstraňovať poškodené stromy napadnuté lykožrútom na všetkých 

dosažiteľných lokalitách našich lesov.
- Pokračovať v oprave cesty do Červenca ako jedinej komunikácie pre zásobovanie Chaty 

Pod Náružím a pre príjazd hasičskej techniky ako protipožiarne opatrenie.
Opraviť urbársku chatu v Červenci aby bola prevádzky schopná pre potreby urbáru.

- Naďalej postupovať pre získanie stavebného povolenia na mýtny systém a realizovať ho 
v čo najkratšej dobe ako jeden z príjmov urbáru.

Predseda DR UPS Bobrovec
Ing. Juraj Poproč


