
Správa o činnosti UPS Bobrovec za rok 2020

       Vážené členky, vážení členovia urbáru,  na úvod Vás chceme oboznámiť, že sa výbor rozhodol o usporiadanie
korešpondenčného valného zhromaždenia. Pre urbár by klasické riadne valné zhromaždenie predstavovalo zbytočné
náklady na zabezpečenie  protipandemických opatrení.  Počet  členov urbáru je  viac  ako 1000 a  každý je  pozvánkou
pozývaný. Nik z nás nevie dopredu odhadnúť, koľko ľudí sa valného zhromaždenia zúčastní osobne a vekový priemer
podielnikov  je  viac  ako  65  rokov  (riziková  skupina),  preto  nechceme  riskovať  vaše  zdravie.  Na  druhej  strane
korešpondenčné hlasovanie zabezpečí objektívne hlasovanie toho ktorého podielnika, nad hlasovaním splnomocnenej
osoby.

     Výbor UPSB v súlade so zákonom č. 97/2013 Z. z , jeho novely č110/2018 Z. z.. a zmluvou o založení spoločenstva
podáva správu o hospodárení za rok 2020 a návrh plánu činnosti a rozpočtu spoločenstva na rok 2021. Na poslednom
korešpondenčnom valnom zhromaždení dňa 27.04.2019 boli prijaté dva uznesenia, ktoré poverili výbor UPSB týmito
úlohami:

1. Návrh plánu činností a rozpočet na rok 2020-2021 do konania VZ, odoslaný dňa 06. marca 2020 v správe o
činnosti UPS Bobrovec za rok 2019, ktorý bol súčasťou pozvánky na VZ plánovaný na deň 18.04.2020 zrušenú pre
COVID 19.

2. Finančnú správu a ročnú závierku za rok 2019, ktorú ste obdržali v prílohe  tohto listu – týkalo sa minulej VZ

     Vážení  členovia  urbáru,  rok  2020  nám  priniesol  pomerne  ťažkú  situáciu  a  problematicky  sa  vyvíjalo  celé
hospodárenie. Rok fungujeme v obmedzenom režime. Kvôli pandémii nemohli naši obchodní partneri cestovať z okresu
do okresu a tak vykonávať svoju prácu. Jednalo sa najmä o lesných robotníkov, ktorí zalesňovali, vyžínali a vykonávali
ochranu proti ohryzu a obhryzu zverou. Napriek všetkým ťažkostiam a obmedzeniam sme to spoločne zvládli.  Kvôli
lockdownu a zákazu vychádzania výbor musel zavrieť kanceláriu a úradné hodiny boli zrušené. Stránky sa vybavovali len
telefonicky, čo bolo veľmi náročné a zdĺhavé. Hospodárenie v lese je čoraz obmedzenejšie a tak výbor začal hľadať
možnosti  získania  finančných  prostriedkov  na  chod  urbáru.  Nakoľko  končila  nájomná  zmluva  na  prenájom  lúk  a
pasienkov s  PPS Bobrovec s.  r.  o.  na podnet dozornej  rady vznikla myšlienka hospodáriť  na vlastných lúkach sami.
Spravila sa finančná analýza príjmov a výdavkov na bežný hektár a jednoznačne sme dospeli k názoru, že hospodáriť sa
vo vlastnej réžii oplatí viac. Požiadali sme Pôdohospodársku platobnú agentúru, o možnosti čerpania priamych platieb
na naše pozemky. Odpoveď prišla veľmi nejasná s odvolaním sa na citované zákony nariadenia a vyhlášky. Avšak sme
prišli na tri problémy. Prvý problém bol, že urbár nedisponuje zvieratami, ktorými by zaťažil pôdu na poberanie plnej
výšky dotácií.  O túto možnosť podpory by dotácie boli krátené. Druhý problém bol, že nevlastní priestory na skladovanie
úrody najmä skladovanie sena. Jeho predajná cena sa totiž odvíja od jeho kvality.  Tretím problémom bola neistota
pripísania finančných prostriedkov (dotácií) v danom kalendárnom roku., tak ako sa to stalo iným roľníkom, kde pre
prebiehajúce kontroly úradov, neboli na čas vyplatené podpory do konca roku 2020, ale až po novom roku, niektorým
zatiaľ  vôbec.  Nezaručenie  priznania  dotácii  v  danom roku by  s  najväčšou pravdepodobnosťou vznikla  spoločenstvu
hospodárska strata, nakoľko výdavky na obhospodarovanie pôdy by v danom roku vznikli, ale príjmy by tvorili len predaj
krmovín. Preto výbor rozhodol osloviť okolitých hospodárov na získanie maximálneho možného nájmu. Z pôvodných
60,-€/ha nám PPS Bobrovec ponúklo 80,-€/ha. Z oslovených firiem nám prišli ešte dve ponuky a to od Poľnohospodárske
družstvo Smrečany, kde predseda bol na jednaní o výške nájmu. Prisľúbená cena nájmu bola medzi 110 až 120,-€, ktoré
napokon po stretnutí s konateľom spoločnosti PPS Bobrovec s.r.o. svoju ponuku nepredložilo a od firmy Zahira s. r. o.
(pán Rusek ml. z Pavlovej Vsi), ktorá bez akýchkoľvek problémov a naťahovaní ponúkla svojvoľne urbáru nájomné vo
výške 130,-€/ha pôdy. Treba podotknúť, že je to raz taký nájom ako boli lúky a pasienky prenajaté v predchádzajúcom
období. Ide o sumu väčšiu o cca 12 000,-€ čo predstavujú urbáru tržby za predaj 13 kamiónov dreva, ktoré spoločenstvo
ušetrí  do budúcich období.  Každý si  vie porátať,  koľko to predstavuje  za dĺžku nájmu. Výbor sa nakoniec rozhodol
uzatvoriť nájomnú zmluvu so spoločnosťou Zahira s. r. o. 
Pestovná  činnosť:
         Pestovnú činnosť sme splnili podľa plánu, ktorý vypracoval OLH Peter Staroň. Vysadených bolo 47.200 stromkov.
Voľnokorenných sadeníc  bolo 43900 ks  a obaľovaných sadeníc  3300 ks.  Obaľované sadenice boli  použité najmä vo
vápencových lokalitách s plytkými pôdami. Z toho smrek 16500 ks, Jedľa biela 2800 ks, smrekovec opadavý 8000 ks, buk
lesný  15200,  borovica  lesná  4700  ks.  Zalesňovanie  spolu  14,48  ha,  z  toho  prvé  zalesňovanie  4,68  ha,  opakované
zalesňovanie 9,80 ha. Výžin 108,37 ha,  príprava plochy na obnovu lesa 1,62 ha, ochrana cervakolom extra proti ohryzu
a obhryzu zverou  87,57 ha, uhadzovanie haluziny 14,62 ha. 
Ťažba a     predaj dreva:  
          Ťažba dreva v roku 2020 spočívala len v spracovávaní lykožrútovej (podkôrnikovej) kalamity. Tu treba poznamenať,
že nezmysleným naťahovaním času nám štátne orgány ochrany prírody ničia majetok vedome, znehodnocujú drevnú
hmotu a pestujú u nás lykožrúta. Cena dreva na trhu bola extrémne nízka a náklady na ťažbu sú vyššie.  Na Silvestra
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31.12.2019 bola vykonaná za prítomnosti výboru a dozornej rady inventúra skladových zásob dreva v množstve 212,92
m3 v surových kmeňoch. Počas celého roka sa predaj dreva uskutočňoval na odvoznom mieste v  celých dĺžkach a odpad
z vyzdravovania sa predával prevažne našim členom ako palivo zo skládky.

Celkovo za rok 2020 bolo vyťažených 3006,1m3 dreva; predaných 3006,1 m3. Z tohto množstva bolo podľa plánu
LHP (PSOL) vyrúbané aj zelené drevo. Ťažilo sa v zimných mesiacoch aby sa nezničili pasienky. Nakoľko sa spracovávajú
aj stojace sucháre napadnuté podkôrnym hmyzom, tržby za drevo neustále rapídne klesajú. Priemerná predajná cena
bola 41- €/m3.  Okrem tejto ťažby sa drevo predávalo aj v samovýrobe na palivo v objeme  185,50 prm. Dňa 31.12.2020
bola vykonaná inventúra skladových zásob, kde skladové zásoby predstavovali 0 m3.

Kalamita v     doline pod Mníchom   
Je nepochopiteľné, že už roky t.j. od roku 2016 pretrváva predbežné opatrenie o zákaze ťažby vydané Okresným

úradom  Liptovský  Mikuláš  odbor  starostlivosti  o  životné  prostredie.  Viac  ako  rok  a  pol  nevie  tento  úrad  vydať
rozhodnutie,  ktorým  by  svoje  predchádzajúce  tvrdenia  v  predbežnom  opatrení  obhájil,  alebo  vyvrátil.  Ide  len  o
naťahovanie  času,  kde  zatiaľ  beztrestne  nám ničia  majetok.  Škody na majetku  neustále  stúpajú,  no  žiaľ  nikoho to
nezaujíma.   Prostredníctvom  médií  sa  podsúvajú  verejnosti  klamlivé  informácie  o  tom,  že  pán  Ballo  presvedčil
predstavenstvo urbáru, aby sme vzali ujmu a les nechali na po-spas osudu. Za tento počin bol aj ocenený ministrom ŽP.
Domnievame sa, že my by sme ho ocenili za vlastizradu a zničenie majetku nás všetkých.  
Elekronický mýtny a kamerový systém: 
           O tomto projekte bolo popísané v obecných novinách Ozvena z Bobrovca a v týždenníku MY Liptov a v Denníku
SME už dosť.   Výbor si  začal  plniť  nedotiahnuté uznesenie  VZ  2020,  o  osadení  elektonického mýtnika,  ktorý  bude
osadený cca 100 metrov povyše Jaloveckého mosta a samozrejme pre členov urbáru bezplatne. Je podpísaná zmluva s
vysúťaženým dodávateľom. Pandémia z marca 2020 projekt pozastavila, no dnes vieme, že to bola chyba. Projekt mohol
už rok zarábať. Tento systém zabezpečí prísun finančných prostriedkov na účet urbáru nepretržite. Nie sme prvý kto
tento systém využíva a všade to funguje na 100 %. Je vypracovaný projekt a žiadosť o stavebné povolenie bola podaná
na stavebný úrad. Čaká sa jeho odsúhlasenie. Podobný projekt je v Žiarskej doline.  Za tento projekt sme boli udaní
neprajníkom, ktorý sám neskôr vyjde z anonymity a prebehlo v urbáre 5 kontrol štátnych úradov. Od Prokuratúry cez
Kriminálnu  políciu,  cez  Lesný  úrad,  Inšpekciu  životného  prostredia až  po  Daňový  úrad.  Tento  kolotoč  kontrol
vypočúvaní a preverovania dokladov nás zamestnal natoľko, že VZ sme museli posunúť na neskorší čas, nie na ten, ktorý
sme boli  obvykle zvyknutí. No dnes môžeme povedať, že úrady nás presvedčili,  že vedieme urbár v rámci zákonov,
nezistili u nás žiadne pochybenie zo strany výboru a OLH a toto nám dvíha sebavedomie! Všetko sa vracia v živote ako
bumerang. Uvidíme, či pán udavač obstojí pred kontrolami aspoň tak dobre, ako sme obstáli my.
Súdne spory a podnety:
   1.  K dnešnému dňu vedieme súdny spor ohľadne rozhodnutia orgánov ochrany prírody o nepovolení  prístupovej
dočasnej lesnej ceste ku kalamite pod Mníchom. Podali  sme kasačnú sťažnosť na Najvyšší súd Slovenskej republiky.
Tento sme prehrali. O výsledku súdu ihneď ešte v septembri 2020 vedel Denník N. Je zaujímavé, že rozsudok nám bol
doručený  až  v  januári  2021.  Právny  zástupca  pripravil  dovolanie  na  ústavný  súd.  Tento   bleskovo naše  dovolanie
zamietol.  Niet  sa  čomu čudovať,  veď záujem vyhlásiť  na  našom majetku Národný park  je  veľký.  Počuť  to  všade v
médiách. No však naše práva vlastniť a nerušene ho užívať súkromný majetok ideme obhájiť  do Štrasburgu. Všetky
vyspelé štáty ako Švajčiarsko, ale aj Česko odmietli zelený ekoterorizmus.
     2. Máme pripravenú žalobu  za nezákonné  rozhodnutie orgánu ochrany prírody - na výšku škody 3.011.000,- €. (JUDr.
Lukáč.) avšak nemôžeme ju podať, nakoľko nemáme vydané právoplatné rozhodnutie od Okresného úradu LM.
    3. Ešte v roku 2018 sme podali podnet na Inšpekciu ŽP Žilina na Správu Tanap-u ohľadom pufračnej zóny okolo NPR
Mních (ide o 100 metrov široké pásmo okolo NPR Mních) v ktorej  Správa Tanap-u nevykonávala jej  vyplývajúce zo
zákona opatrenia  na  ochranu  lesa  a  tak  jej  nečinnosťou  sa  premnožil  podkôrny hmyz  a  rozširoval  sa  do okolitých
porastov. Inšpekcia podnet odstúpila na Okresný úrad Liptovský Mikuláš - pozemkový a lesný odbor. Okresný úrad uložil
pokutu Správe TANAP-u vo výške 1000 euro. Správa TANAP-u sa odvolala. Spis bol odstúpený na Okresný úrad v Žiline,
kde prvostupňovému úradu potvrdili správnosť konania. Napriek tomu Správa TANAP-u sa odvolala na súd. Momentálne
prebieha konanie. (JUDr. Lukáč)
V dnešnej dobe plnej intríg, klamstiev a prekrúcania verejnej mienky je veľmi ťažké viesť urbár správnym smerom,
nakoľko niektoré záujmové skupiny ľudí si myslia, že náš majetok je dojná kravka, z ktorého keď si niekto zmyslí tak si
nadojí mliečka zadarmo, bez akého-koľvek pýtania a drzo. No urbár je samostatný hospodáriaci subjekt, vytvorený za
účeľom tvorenia zisku.  Je jasné, že túto skupinu ľudí netrápi  chod urbáru a jeho existencia,  ich zaujíma len náš
majetok, ktorého sa potrebujú zmocniť pre svoj prospech.

         Na záver sa chceme poďakovať  všetkým pracovníkom, ktorí  vykonávali akékoľvek práce v prospech urbáru najmä
OLH Petrovi Staroňovi, u ktorého zakladanie a pestovanie lesa nie je len jeho prácou ale poslaním. 
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Plán činnosti a rozpočtu na r. 2020 a plán činosti a rozpočtu na rok 2021 – 2022 do VZ

Plán pestovnej činnosti na rok 2021

sumár výkonov
tech. 
Jed

množst
vo

€/tech. 
Jed €

Uhadzovanie Ha 5,9 560 3 304

zalesňovanie prvé
Ks 11 400 0,50 5 700
Ha 0

zalesňovanie opakované
Ks 8 200 0,50 4 100
Ha 0

výžin Ha 90 120 10 800
ochrana proti zveri 
cervacolom extra Ha 90 85 7 650
cervacol extra 
/množstvo/ Kg 500 4,5 2 250

Spolu 33 804

Hospodárenie za rok 2020 a     plán na rok 2021  

Hospodársky výsledok za rok 2020 je zisk 10 179 EUR. 

Kompletnú účtovnú závierku za rok 2020 nájdete na www.finstat.sk. 

Za Výbor UPSB:   Ing. Tomáš Hrtko, Milan Trizna, Mária Táboryová, MVDr. Jozef Frian, Bc. Michal Lisý     
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VÝNOSY

skutočnosť Plán

2020 2021

Tržby za drevo 132 839 110 000

Nájomné pozemky 17 160 29 500

Použ. cesty - drevo 380 500

Drevo na sklade -4 684 0

Úroky RRL 516 0

Dotácia 5.stupeň 2 950 2 950

Ost. Prevádz. výnosy 15 860 0

EMS 0 40 000

 Spolu 165 021 182 950

Celkové náklady s daňou 2020 154 845

 Výnosy 165 021

Zisk 10 176

Predpoklad. HV 2021 - zisk 8 896

 NÁKLADY

Plán Skutočnosť Plán

2020 2020 2021

Nafta auto + STK,EK 500 152 200

Krovinorezy + píly (benzín) 100 0 0

Nákup DHIM 500 628 500

Kancelárske potreby 500 540 500

Ostatné prevádzkové nákl. 1 000 1 294 1 000

Opravy a udržiavanie ciest 6 000 3 810 4 000

Poštovné + pozvánky na VZ 700 2 047 700

Telefón + internet 850 779 850

Nájom obec + obecný les 1 000 975 1 000

Ťažba a približov. dreva 53 000 45 447 25 000

Účtovníctvo + sprac. miezd 3 000 2 530 3 000

Právnik 3 000 230 3 000

EMS + KS Jalovec-Vápenica 0 0 50 000

Odpisy 7 000 22 602 20 000

Odmena výbor + brigádnik 12 000 12 355 12 000

Dozorná rada 500 500 500

Odvody 4 000 4 029 4 000

Daň z motor. vozidiel 200 212 200

Daň z nehnuteľnosti 1 550 2 301 1 550

Ostatné dane a poplatky 100 42 100

Povinné zmluvné poistenie 300 332 300

Robot. ubytovňa Červenec 9 000 263 500

Bankové poplatky 500 159 500

Požiarna ochrana 250 250 250

Reprezentačné 400 0 400

Pestovná činnosť + OLH 51 200 53 068 41 004

Ostatné služby 3 000 300 3 000

Spolu 160 150 154 845 174 054


