Lesné Pozemkové Spoločenstvo Petija a spol. Orkucany, 083 01 Sabinov - Orkucany

Kontrola uznesení z predošlých VALNÝCH ZHROMAŽDENÍ
za rok 2014.

Rok 2014 bol pre našu lesnú spoločnosť plný zmien. Najdôležitejšou zmenou
spoločnosti bola transformácia zo spoločnosti bez právnej subjektivity na spoločnosť
s právnou subjektivitou podľa zákona č. 97/2013 Z.z. Táto transformácia bola schválená na
Valnom zhromaždení LS Petija a spol. Orkucany dňa 23.02.2014. Dňa 20.03.2014 predseda
a podpredseda LS doručili návrh na zápis spoločenstva do registra pozemkových
spoločenstiev spolu s prílohami. Na základe tohto návrhu Okresný úrad Prešov Pozemkový
a lesný odbor zapísal dňa 16.05.2014 Lesné pozemkové spoločenstvo PETIJA a spol.
Orkucany do registra pozemkových spoločenstiev podľa § 26 ods. 4 zákona č. 97/2013 Z.z
o pozemkových spoločenstvách pod registračným číslom R-0034/PO(SB).
Na základe Zmluvy o Pozemkovom spoločenstve Č.L. I bod (3) - „spoločenstvo je
právnym nástupcom pozemkového spoločenstva bez právnej subjektivity – PETIJA A SPOL.
ORKUCANY“ malo byť Uznesenie VZ z 19.01.2014 prenesené aj do Uznesenia VZ
z 23.02.2014 okrem bodov, ktoré boli v rozpore s novou schválenou Zmluvou a Stanovami zo
dňa 23.02.2014. To sa však nestalo aj mojou chybou, ale pre plnenie úloh, ktoré nám
vyplývali musíme tieto uznesenie prekontrolovať.
Celé riadenie spoločnosti bolo vedené tak, aby dané úlohy, ktoré vychádzali
z hospodárskeho plánu, ktoré boli pojaté do uznesenia VZ zo dňa 23.02.2014 a jeho dodatku
z 15.03.2015 a taktiež do uznesenia VZ zo dňa 28.12.2014 sa organizačne zabezpečili
a splnili. Mimo toho celá organizačná a riadiaca činnosť bola vedená a riadená tak, aby sa
rešpektovali všetky zásady a zákonné ustanovenia vyplývajúce z našich stanov spoločnosti
lebo tie sú našim základným zákonom podľa ktorého sa hospodárenie každoročne na VZ
prehodnocuje a schvaľuje a nastoľujú sa nové úlohy a ciele pre ďalšie obdobie.
Pre splnenie úloh z Valných zhromaždení výbor našej lesnej spoločnosti naplánoval
12 zasadnutí no v skutočnosti sa konalo 18 zasadnutí na ktorých sa riešili aj aktuálna
problémy ohľadom prechodu spoločnosti na právnu subjektivitu. Bolo prijatých 16 písaných
uznesení s účasťou dozornej rady. Uznesenie z valnej hromady konanej 23.02.2014 bolo
rozpracované na zasadnutí výboru konanej dňa 23.02.2014 po ukončení VZ a to rozdelením
funkcií. Funkciu predsedu spoločnosti sa podujal prijať p. Jozef Kišš. Za podpredsedu bol
zvolený Ing. Július Pavlovský, tajomníkom Vincent Matija ml., zapisovateľ denníka LPS p.
Miloslav Húk a člen Miroslav Petija. Dozorná rada bola v zložení predseda p. Pavol Franko
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a členovia Ján Maťaž a Jaroslav Palenčár. Ďalej výbor schválil odborného lesného hospodára
Vincenta Palenčára a finančnú hospodárku Beátu Hambalekovú.
Vychádzajúc z hlavných princípov riadenia sme na výbor pozývali aj odborných
pracovníkov spoločnosti a to OLH a finančnú hospodárku – pokladníčku. Finančná
hospodárka p. Renáta Hambaleková pre pracovnú zaťaženosť sa pravidelne nezúčastňovala
zasadnutí, ale pozývali sme ju podľa potreby.
Obsah tejto správy bude vychádzať a rešpektovať uvedené zásady riadenia kolektívnej
hospodárskej činnosti. Nebudeme sa zaoberať tými uzneseniami, ktoré VZ vzalo na vedomie
alebo schválilo.
Konkrétne sa budeme zaoberať tými uzneseniami, ktoré boli uložené výboru na
plnenie v roku 2014:
Uznesenia VZ z 19.01.2014 ukladali:
a) Doručiť pozvánky všetkým vlastníkom lesa – LS na Valné zhromaždenie dňa 23.
Februára 2014 – transformácia spoločnosti na právnu subjektivitu.
-

toto uznesenie bolo splnené a spoločnosť sa na základe Valného zhromaždenia
z 23.02.2014 transformovala na právnu subjektivitu o čom som informoval už v
úvode.

b) Doručiť pozvánku na Valné zhromaždenie LS dňa 23. Januára 2014 o 14:00 hod.
Slovenskému pozemkovému fondu – Prešov.
-

toto uznesenie bolo splnené a spoločnosť odoslala doporučene pozvánku na Valné
zhromaždenie SPF podľa zákona č. 97/2013 Z.z v stanovenej lehote.

c) Vyzvať listom OcÚ - starostu obce Bodovce na zorganizovanie prác – úpravy
prístupovej cesty od začiatku poľnej cesty až po poslednú skládku v lese.
-

toto uznesenie bolo splnené čiastočne, keďže sme sa osobne dostavili
a informovali sa o možnosti úpravy prístupovej cesty na obecnom úrade
v Bodovciach u starostu obce, ktorý nás informoval a ukázal nám na katastrálnej
mape, že daná cesta nepatrí obci, ale štátnym lesom a jednotlivým vlastníkom.

d) Vyzvať poľovnícke združenie, ktoré s nami uzatvorilo nájomné zmluvy, či môžeme
nájomné zmluvy zrušiť, ktoré boli uzatvorené s jednotlivými vlastníkmi lesa. A akou
finančnou čiastkou nám prispejú do pokladne LS za rok 2014.
-

toto uznesenie bolo splnené taktiež čiastočne, keďže do 04.03.2015 ešte neboli
všetci podpísaný, ktorý súhlasia s tým, aby odplata za nájom poľovných pozemkov
pre Poľovnícku spoločnosť vlastníkov lesa a pôdy Bukanov bola uhradená na účet
LPS Petija a spol. Orkucany a splnomocnený p. Rudo Pagurko bol pracovne
vycestovaný mimo slovenskej republiky. Výbor pre splnenie navrhuje toto
uznesenie preniesť do nasledujúceho Uznesenia VZ.
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e) Organizovať hospodársku činnosť LS tak, aby sa splnili úlohy lesohospodárskeho
plánu na rok 2014.
-

toto uznesenie konkrétne vyhodnotil odborný lesný hospodár vo svojej správe na
VZ konanom dňa 28.decembra 2014.

f) Po obdŕžaní lesohospodárskeho plánu preveriť jeho úlohy na tvári miesta a tak posúdiť
jeho reálnosť. Oboznámiť sa s novým plánom plnenia decénia a prijať opatrenia pre
ich plnenie.
-

výbor pre splnenie tejto úlohy zorganizoval stretnutie členov výboru priamo v lese
dňa 16.03.2014, kde OLH dal konkrétne úlohy a časovo rozdelil na schválené
prelomové obdobie medzi dvoma decéniami. Po obdŕžaní leso-hospodárskeho
plánu na ďalšie decéniu OLH rozdelil úlohy pre zvyšok roka.

g) Organizovať v lese brigády za podmienok podľa platnej legislatívy a náhrada za PHM
podľa spotreby na 100 km.
-

Bolo zorganizovaných 8 brigád a toto uznesenie sa plnilo tak, že vždy pri
brigádach v lese sa zúčastňovali zástupcovia za jednotlivé LV, ktorý sa potom
zapísali do prezenčnej listiny. Počas tých brigád bola vykonaná úprava svažníc
v lese a prerezávka smrekovej sušiny. Ceny prác sú podrobne rozpísané vo
finančnej správe.

h) Vyťažené drevo predávať podľa súčasných cien na trhu a najlepšie dojednať ceny
dreva na skládke – podľa kvality dreva – akosti – palivové + úžitkové drevo.
Realizovať treba ceny v danom čas.
-

toto uznesenie sa plnilo tak, že vždy pri predaji zo skládky sa zúčastňovali dvaja
členovia výboru a jeden člen DR. Ceny dreva a zotriedenie je podrobne rozpísané
vo finančnej správe.

i) Každý predaj dreva viac ako 100 m3 prevádzať verejným obstarávaním.
-

takýto prípad nenastal.

j) Rozdelenie palivového dreva na každú čiastku po 10 m3 na rok 2014 t.j.: 150 m3. Platí
sa len za priblíženie na skládku a odvoz na vlastné náklady.
-

toto uznesenie bolo splnené čiastočne, keďže výbor schválil predaj palivového
dreva pre vlastníkov LPS po 20 Eur/ 1m3 formou zálohy. Preto výbor LPS schválil
vrátenie peňazí z účtu LPS Petija a spol. Orkucany v sume 6 EUR za 1 m3 pre
vlastníkov lesa, pretože platba mala byť len za ťažbu a priblíženie na skládku čo
predstavovalo 14 EUR / 1 m3 + odvoz na vlastné náklady.
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k) Zabezpečiť výpočet dane z pozemkov a zaplatiť ju v zákonom stanovenej lehote
obecnému úradu Bodovce.
- daň v čiastke 503,42 eur bola zaplatená v stanovenej lehote.
l) Viesť začatý prehľad o pôžitkoch z lesnej spoločnosti podľa čiastok a informovať
o tom na valnej hromade LS.
- toto uznesenie bolo splnené a v tabuľkovej časti doručené každému členovi
s pozvánkou
m) Vypracovať každoročne inventarizáciu majetku spoločnosti a o jej výsledkoch
informovať valné zhromaždenie.
-

inventarizácia bola prevedená dňa 19.12.2014 inventarizačnou komisiou
a v tabuľkovej forme zverejnená na webovom sídle spoločnosti lspetija.sk.

n) O každej zmene vlastníctva informovať výbor a zmenu dokladovať novým listom
vlastníctva.
-

toto uznesenie sa prevádza priebežne podľa nahlásenia jednotlivými členmi LPS.

o) Za nezabezpečenie dvoch zástupcov na brigáde v lese za každú čiastku ako rozpísal
výbor, vyúčtovať sankcie vo finančnom vyjadrení – zaplatiť do pokladne LS
dvojnásobok sumy podľa odpracovaných hodín a vyplatenej stravnej náhrady za každú
brigádu.
-

toto uznesenie podľa novo schválených stanov už neplatí. V stanovách článok VI.
Člen spoločenstva je povinný: c) každý člen spoločenstva je povinný zúčastňovať
sa vyhlásených brigád spoločenstva osobne alebo prostredníctvom zástupcu.
Výbor stanový odmeny za brigády a v prípade neúčasti člena sa poníži jeho nárok
výplat na dividendy o 10 Eur za každý deň brigády. Tohto roku sa organizovalo
veľa brigád, ktoré boli potrebné. Účasť bola dostatočná aj pri neúčasti niektorých
zástupcov z LV, ktoré spomínal predseda DR vo svojej správe na VZ dňa
28.12.2014. Nebolo potrebné žiadneho vlastníka sankciovať.

p) Uskutočniť predaj dreva na skládke za prítomnosti 3 členov / zástupcov výboru a DR.
-

toto uznesenie sa priebežne plnilo a je dokladované podpismi na dodacom liste.

q) Zabezpečiť ponuku palivového dreva pre vlastníkov podľa záujmu z prebierky
a konariny z úžitkového dreva na vlastné náklady.
-

Aj napriek záujmu Ing. Milana Matiju o konarinu po ťažbe toto uznesenie sa
napokon nezrealizovalo. Nikto iný z našich členov sa neprihlásil o záujem
o konarinu. Pre čistenie lesa bola prizvaná skupina z Jarovníc, ktorú odporučil Ing.
Milan Matija, ale ani tá nerealizovala čistenie lesa od konariny z dôvodu o ktorom
informoval na VZ dňa 28.12.2014 p. Jozef Kišš vo svojej správe. V ďalšom bode
programu V návrhu výboru LPS do uznesenine VZ bude návrh na riešenie tohto
problému.
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r) Zabezpečiť akciu „Lesným chodníčkom“ na deň 10. mája 2013.
-

toto uznesenie bolo splnené, akcia sa zorganizovala a zato môžeme poďakovať
všetkým sponzorom, ktorý zasponzorovali divinou na guľáš, ovčím syrom,
zemiakmi a občerstvením. Taktiež chcem poďakovať celému výboru LPS za
zorganizovanie tejto akcie.

s) Udržiavať zošit Evidencia príchodu a odchodu členov LPS, ktorí vykonávajú práce
v lese za účasti lesného hospodára.
-

zošit je zavedený a slúži aj ako doklad ku výpočtu odmeny za prevedené práce.

t) Splniť všetky podmienky pre transformáciu LS vyplývajúce zo zákona č. 97/2013
o pozemkových spoločenstvách.
toto uznesenie bolo splnené a spoločnosť sa na základe Valného zhromaždenia
z 23.02.2014 transformovala na právnu subjektivitu o čom som informoval už v
úvode.
Uznesenia VZ z 23.02.2014 ukladali:
u) Vytvoriť komisiu na vyhodnotenie desaťročného decénia za roky 2004 – 2013
odpredanej drevnej hmoty v zložení Palenčár Jaroslav – člen Dozornej rady a Palenčár
Vincent – Odborný lesný hospodár
-

-

toto uznesenie bolo splnené a vyhodnotenie desaťročného decénia prezentoval
OLH vo svojej správe dňa 28.12.2014, kde informoval o prekročení ťažby drevnej
hmoty – brezy v roku 2012 v dielci 565 A 11, 12 s vekom nad 50 rokov. Okresný
úrad prešov pozemkový a lesný odbor na prelome mesiacov apríl - máj 2014
vykonal štátny dozor kontroly plnenia LHP a na základe tejto skutočnosti
spoločnosti 28.02.2015 uložil pokutu vo výške 350.-Eur za porušenie zásady pri
vykonávaní ťažby dreva podľa § 23 ods. 7 zákona o lesoch. Toto prekročenie
predstavuje 46 m3, čo predstavuje prekročenie o 10,53 % nad stanovený limit
15%. Výška sankcie 350 EUR je minimálna sankcia pretože správny orgán
doposiaľ neevidoval zo strany obhospodarovateľa lesa žiadne porušenie
ustanovení zákona o lesoch aj keď pre právnickú osobu je možno uložiť pokutu až
do výšky 99 580,- EUR. Výbor LPS odvolanie do 15 dní nepodával z dôvodu
minimálnej sankciu a s touto pokutou súhlasil a uhradil ju v stanovenom termíne
do 30 dní.

Uznesenia VZ z 28.12.2014 ukladali:
v) Vypracovať tabuľkovú správu o brigádach v lese, manipuláciu a predaj drevnej hmoty,
výborové schôdze, cesta autom do lesa a späť, odmeny pre členov výboru a DR počas
roka 2014.
-

toto uznesenie bolo splnené do finančnej správy boli doplnené tabuľky brigádach
v lese, manipuláciu a predaj drevnej hmoty, výborové schôdze, cesta autom do lesa
a späť, odmeny pre členov výboru a DR počas roka 2014.
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w) Zverejniť na webovom sídle LPS www.lspetija.sk a pripojiť k pozvánkam na VZ:
- Finančnú správu s tabuľkami o brigádach v lese, manipuláciu a predaj drevnej
hmoty, výborové schôdze, cesta autom do lesa a späť, odmeny pre členov výboru
a DR počas roka 2014.
- Predpokladaný rozpočet na rok 2015 podľa stanov LPS
-

toto uznesenie bolo splnené a tabuľkový prehľad hospodárenia bol doručený s
pozvánke na VZ konané dnes 15.03.2015 a to 30 dní pred jeho konaním
a zverejnené na webovom sídle spoločnosti www.lspetija.sk dňa 12.02.2015.

Týmto som vyhodnotil všetky uznesenia a to je povedaná aj podstatná časť správy, ale
ešte chcem informovať o:
1. Súdne konanie s LD HRUN Bodovce
Všetko sa to začalo v roku 2010 kedy nám bola vyťažená veľká časť lesa cca 360 m3
o čom sme ani neboli oboznámený až koncom mesiaca október 2012 bývalému predsedovi
našej Lesnej spoločnosti Ing. Milanovi Matijovi telefonicky oznámil Ján Miščík predseda
Lesného družstva Hrún Bodovce, že je v lese a zistil, že naša ťažobná skupina ťaží drevnú
hmotu z ich lesného porastu. Po tomto telefonáte bývalý predseda LS Petija a spol. Ing. Milan
Matija telefonicky informoval nášho lesného hospodára Vincenta Palenčára a ten v priebehu
dvoch týždňov zistil, že doterajšia asi 15 rokov vytýčená hranica našej lesnej spoločnosti nieje
právoplatná a podľa najnovšej mapy robenej ROEPkou LV 474 parcela 185/16 je hranica
tejto parcely posunutá a LD Hrún Bodovce ťažbu na tejto parcele vykonal v roku 2010
neoprávnene o čom našu lesnú spoločnosť neinformoval.
Na základe tejto skutočnosti sme sa dohodli, že členovia obidvoch výborov našej
lesnej spoločnosti a LD Hrún Bodovce sa stretnú dňa 13. január 2013 na tvári miesta spornej
hranici parcely 185/16. Z našej LS sa zúčastnili výboru predseda Ing. Milan Matija, člen
výboru Ing. Vincent Mikula a OLH Vincent Palenčár za LD Hrún Bodovce sa z dôvodu
choroby nezúčastnil nikto. Aj napriek tomu, že bola vysoká nádielka snehu v lese uvedený
členovia výboru sporný úsek parcely 185/16 prešli a pásmom premerali a tým sme sa utvrdili
o správnosti mapy podľa ROEP.
Na spoločnom mimoriadnom zasadnutí výborov obidvoch LS konaného dňa 28.
februára 2013 v Kultúrnom dome v Orkucanoch sme sa dohodli, že bude vytýčená sporná
hranica parcely 185/16 geodetom podľa počasia v termíne do 15 apríla 2013. V prípade, že sa
potvrdí hranica parcely 185/16 geodetom dohodne sa množstvo vyrúbanej drevnej hmoty ako
aj cena za 1 m3 a LD Hrún Bodovce zaplatí škodu do pokladne LS Petija a spol. Orkucany.
To však po obdŕžaní listu od LD Hrún Bodovce zo dňa 15.02.2013, už neplatilo a predseda
LD Hrún Bodovce Ján Miščík uvedenú dohodu zo dňa 31.01.2013 považoval za
neakceptovateľnú najmä zaplatenie neznámej sumy pre LS Petija a spol. Orkucany.
Naša lesná spoločnosť v roku 2010 odpredávala drevnú hmotu v podobe palivového
dreva pre záujemcov mimo členov našej lesnej spoločnosti po 33 eur za 1 m3, čo predstavuje
škodu za 360 m3 v sume 11 880 eur.
Na základe tejto skutočnosti bolo podané trestné oznámenie pre trestný čin krádeže
drevnej hmoty na prokuratúru 13.05.2013. Policajný zbor vydal uznesenie, čím odmietol
trestné oznámenie s odôvodnením, že v uvedenom prípade sa nejedná o spáchanie prečinu
krádeže, nakoľko páchateľ nekonal v úmysle prisvojiť si cudziu vec, ale došlo k neskôr
zistenému omylu.
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Voči tomuto uzneseniu sme v stanovenej lehote podali sťažnosť proti uzneseniu
vyšetrovateľa, kde bolo presne popísané ako vznikla naša hranica a že v lese je zle vyznačená,
čo bolo dokázané aj na základe dokumentov poslaných odštepnému lesnému závodu
v Prešove a to žiadosťou o upravenie hranice a taktiež urgenciou tejto žiadosti.
Na základe sťažnosti proti uzneseniu prokurátor vydal uznesenie, ktorým zrušil
uznesenie PZ a rozhodol znovu konať a rozhodnúť o trestnom čine, čím nám dal za pravdu.
Na základe tejto skutočnosti PZ v Sabinove znova začal trestné stíhanie vo veci
prečinu krádeže 30.08.2013. Po znova vypočutí svedkov, ale znova len bez účasti výpovede
našich členov dňa 30.10.2013 PZ znova vydal uznesenie v ktorom znova zastavil trestné
oznámenie.
Na základe všetkých týchto udalostí bolo výborom schválené podanie súdno-právneho
konania na súd v zastúpení právneho zástupcu Namištu, ktorý podal túto žiadosť na súd dňa
27.11.2013. Vzhľadom na to, že v danom období sme ešte nemali pretransformovanú
spoločnosť a vystupovali sme ako spoločnosť bez právnej subjektivity bol v súdnom spore
zapísaný Miroslav Petija, ktorý je vlastníkom parcely 185/16.
Pre začatie súdneho konania bolo potrebné uhradiť súdny poplatok za Miroslava
Petiju, ktorý predstavuje 6% z celkovej náhrady škody cca 800 eur, keďže náhradu škody,
ktorú požadujeme od LD Hrun Bodovce je 11.880.- Eur. Ďalšou vecou s ktorou nás
oboznámil náš právny zástupca je subjektívna a objektívna premlčacia lehota. Subjektívna
predstavuje 2 roky a objektívna 3 roky. Oboje tieto lehoty sú na hranici. Avšak keďže sa
môžeme oprieť o trestné oznámenie na známeho páchateľa tento termín spĺňame.
Po zapísaní LPS Petija a spol. Orkucany do registra pozemkových spoločenstiev
s právnou subjektivitou sme 25.08.2014 postúpili pohľadávku z Miroslava Petiju na LPS
Petija a spol. Orkucany na Okresný súd v Prešove, čím nastala v súdnom spore právna
skutočnosť a prvé súdno – právne konanie sa presunulo, až kým súd 25.09.2014 nevyhovel
navrhovanej zmene prechodu pohľadávky z Miroslava Petiju na LPS Petija a spol. Orkucany.
Dňa 5.12.2014 bolo vydané predvolanie na súdno-právne konanie spisová značka
20C/61/2013, ktorá nás informovala o prvom súdnom konaní dňa 26.01.2015. Toho súdneho
pojednávania som sa za spoločnosť LPS Petija a spol. Orkucany zúčastnil ja podpredseda LPS
s naším právnym zástupcom Namištom a zo strany LD HRUN Bodovce bol prítomný
predseda LD HRUN Bodovce p. Miščík. Tesne pred začatím prvého súdne pojednávania
prišiel p. Miščík za našim právnym zástupcom p. Namištom s návrhom o mimosúdne
vyrovnanie. Po začatí prvého súdneho pojednávania a predstavení súdu zastúpených strán
sudca JUDr. Bujňák vyzval, či nieje možnosť ešte pred začatím súdneho konania
o mimosúdne vyrovnanie načo p. Miščík zareagoval kladne. Súd pristúpil k mimosúdnemu
vyrovnaniu a odložil súdne konanie avšak z našej strany vystúpil právny zástupca p. Namišta
s požiadavkou, že keď sa do dvoch mesiacov nedohodneme súdne pojednávanie bude
pokračovať. Po ukončení pojednávania sme sa dohodli s p. Miščíkom na stretnutí výborov
LPS Petija a spol. Orkucany a LD HRUN Bodovce na deň 14.02.2015 o 8:30 na obecnom
úrade v Bodovciach kde sa malo pojednávať o mimosúdnom vyrovnaní.
Dané stretnutie sa zorganizovalo za prítomnosti LPS: právny zástupca Namišta,
J.Pavlovský, M.Huk, V.Mikula, M.Matija, V.Matija a za LD: J.Miščík, Mikolaj, Ľ.Varga,
M.Gruška, Havrila a právny zástupca Polaščáková.
Zasadnutie otvoril predseda LD Hrún Bodovce p. Miščík, ktorý privítal všetkých
prítomných.
Následne náš právny zástupca predniesol naše podmienky, ktoré by protistrana mala
splniť. Prvou podmienkou malo byť akceptovanie vytýčenej hranice z 29.04.2013 geodetom
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