
Správa o činnosti LPS Svrčinovec za rok 2014 
(od vzniku 1.3.2014 do 31.12.2014) 

 

1. Plnenie uznesení zakladajúceho zhromaždenia 

konaného 1.3.2014  
   

• Uznesenia 1 až 3 sa týkali voľby komisií a schvaľovania správ a nevyplývali z nich žiadne 

úkony. 

• Uznesenie 4 schválilo Zmluvu o spoločenstve v zmysle úprav zapísaných v zápisnici. Tieto 

úpravy sa premietli do zmluvy a jej konečné znenie bolo priložené k žiadosti o registráciu 

a následne zverejnené na stránke spoločenstva. 

• Uznesenie 5 schvaľuje na rok 2014 na odmeny podľa čl. VIII, ods. 13, pís. c). zmluvy paušálny 

limit vo výške 15% z čistého výnosu v danom roku, výšku zadržanej finančnej rezervy 25% z 

hrubého výnosu, a výšku odvodu vlastníka za palivové drevo 3 € za m3. Tieto limity boli 

dodržané o čom bude podaná podrobná informácia v správe o hospodárení. 

• Uznesenie 6 schvaľuje  voľbu výboru spoločenstva v zložení Ing. KULLA Ladislav, PhD., Ing. 

KULLA Ján, HABČÁK Rudolf, FONŠ Ignác, JUDr. BELEŠOVÁ Katarína, MPH.,  KULLA Anton, Prof. 

Ing. LIŠČÁK Štefan, CSc. a  schvaľuje voľbu členov dozornej rady v zložení KOTYRA František, 

Ing.Bc. JURGA Tibor, Ing. BELEŠ Peter, PhD. V tomto zložení orgány pracovali počas celého 

roka 2014. 

• Uznesenie 6 ďalej ukladá orgánom spoločenstva, aby vykonali zápis do registra pozemkových 

spoločenstiev. K tomuto sa pripravila potrebná dokumentácia a podala sa žiadosť o zapísanie 

LPS Svrčinovec do registra pozemkových spoločenstiev. Následne bolo dňa 27.3.2014 LPS 

Svrčinovec  zaregistrované na Okresnom úrade, Pozemkovom a lesnom odbore v Čadci.  

Ešte pred registráciou dňa 14.3. bola jedným z členov spoločenstva podaná Sťažnosť a 

podnet na nezapísanie spoločenstva do registra, ktorá bola aj podaná na Okresného úradu v 

Čadci. Sťažnosť bola riešená Krajským lesným úradom v Žiline, ktorý po jej prešetrení 

registráciu LPS potvrdil, čo umožnilo reálne začatie činnosti spoločenstva.    

 

2. Systém práce výboru a dozornej rady a zárubkárov 
 

• Výbor rozhodol o deľbe kompetencií medzi členov nasledovne:  

- Predseda: Ladislav Kulla – konanie navonok, koordinácia, vlastnícke podiely a výnosy,  

- Výkonný podpredseda: Ignác Fonš – vedenie kancelárie, dozor pri odvoze, zárubkári 

- Sekretár: Anton Kulla – administratíva, chod kancelárie 

- Ekonomická agenda: Ján Kulla – fakturácia, podklady pre DPH 

- Právna agenda: Katarína Belešová 

- Členovia: Rudolf Habčák, Štefan Liščák 

• Zasadnutie výboru so zápisom sa koná pravidelne každý druhý piatok v mesiaci. Tento termín 

bol dohodnutý za prítomnosti členov dozornej rady, ktorí majú na výbor voľný prístup. Na 

zasadnutiach výbor prijíma zásadné rozhodnutia. Výbor v roku 2014 zasadal 9 krát. Okrem 

toho členovia výboru pracovne zasadajú každý piatok kvôli riešeniu operatívnej agendy 

a konzultáciám s vlastníkmi lesa.  



• V roku 2014 sa uskutočnili 2 zárubkárske schôdze. Predmetom bolo najmä školenie 

bezpečnosti práce pri upaľovaní haluziny a pri výkone ostatných prác v lese. Ďalej koordinácia 

pestovných prác a prejednanie aktuálnych problémov na zárubkoch. Najlepšie pracujú 

zárubkári: František Kotyra, Pavol Banáš, Ján Vojtuš, Ignác Fonš, Mikuláš Kulla, Ján Stráňava, 

Dušan Štetiar, zlepšuje sa aj práca ostatných zárubkárov. Problémom ostávajú dva 

neobsadené zárubky Cprichov, a Vojtkov. K tejto téme by sme sa radi vrátili v diskusii. 

• Spolupráca s dozornou radou bola vykonávaná formou konzultácií s jej členmi, v príprave 

kompletnej účtovnej agendy na konci roka, a v súčinnosti člena výboru a účtovníčky pri 

vykonávanej kontrole. Hĺbková kontrola účtovníctva sa uskutočnila priamo v sídle účtovníčky 

LPS p. Šimurdovej. 

• Bol schválený systém odmeňovania volených orgánov založený na skutočne vykonanej práci. 

Výbor rozhodol že zodpovednej osobe pri odvoze dreva sa bude vyplácať 1 EUR za m3 

odvezenej drevnej hmoty. Podobne 1 EUR za m3 sa vyplatí zárubkárovi na príslušnom 

zárubku. Odmena členov výboru sa udeľovala diferencovane podľa náročnosti vykonávanej 

agendy v rozpätí 0,10 až 0,70 EUR za m3 spracovaného dreva. Odmena členov dozornej rady 

sa počítala paušálom vo výške 0,20 EUR za m3 spracovanej drevnej hmoty v prípade 

predsedu a 0,10 EUR za m3 v prípade člena. Taxy boli nastavené tak aby sa neprekročil limit 

odmien stanovený zhromaždením. Viac informácií bude poskytnutých v správe 

o hospodárení. 

 

3. Ochrana informácií a majetku LPS 

 
• Bol vypracovaný bezpečnostný projekt na ochranu informácií o osobných údajoch. Obsahuje 

bezpečnostné smernice a pravidlá povinnej evidencie. Na základe projektu bolo zabezpečené 

vyškolenie oprávnených osôb vo vzťahu k zákonným predpisom. 

• Výbor rozhodol o zakúpení fotopascí na ochranu majetku spravovaného  

spoločenstvom najmä blízkosti hraníc katastra a na odľahlých skládkach dreva, kde 

v minulosti došlo k nezákonnej činnosti väčšieho rozsahu. V súvislosti s nasadením fotopascí 

boli na vstupy do lesa umiestnené informačné tabuľky. Fotopasce sú pridelené menovite na 

zodpovednosť vybraným členom dozornej rady a výboru spoločenstva. Bezpečnostná 

smernica presne upravuje pravidlá narábania so snímkami z fotopascí v prípadoch, keď sú na 

nich osoby tak, aby nemohli byť zneužité.  

 

4. Informovanosť vlastníkov 
 

• V novembri 2014 bola spustená do prevádzky webová stránka spoločenstva 

www.lpssvrcinovec.sk. Okrem základných informácií poskytuje aktuality, údaje o lesoch, 

o lesnom hospodárskom pláne, odpočet hospodárenia po rokoch, oznamy o vydaných 

povoleniach na ťažbu dreva, a ďalšie užitočné informácie a dokumenty.  

• Pokračuje vydávanie tematickej stránky vo svrčinovskom spravodaji.  

• Kancelária LPS vybavuje kompletnú agendu v stredu aj piatok. V piatok sú možné konzultácie 

s členmi výboru.   

  



5. Riešenie sťažností 
 

• Boli doručené dva písomné dotazy resp. sťažnosti – pán Laštek z KNM a pani Puškáčová z 

Trnavy. Obidve sťažnosti boli vybavené výborom obratom k spokojnosti dotknutých. 

Sťažnosti nemuseli byť postúpené dozornej rade.  

 

6. Získanie dotácie 

 
• LPS sa podarilo získať dotáciu z pôdohospodárskej platobnej agentúry vo výške 28.800 EUR. 

Poďakovanie patrí OLH Ing. Feikovi, ktorý pripravil úspešný projekt a bol súčinný pri 

súvisiacich terénnych obhliadkach vykonaných lesným úradom. Prostriedky sa použili na 

činnosti pestovania lesa. Viac informácií podá Ing. Feik v Správe o vykonaných lesníckych 

činnostiach.  

 

7. Aktuálne otázky 

 
• S Lesmi SR š.p. ako so subjektom zastupujúcim na lesných pozemkoch neznámych vlastníkov 

sa rokuje o nájomnej zmluve  na obdobie do roku 2018 kedy končí aktuálny lesný 

hospodársky plán. Za LPS je rokovaním poverená K. Belešová, za Lesy SR Ing. Jantoš. 

• LPS operatívne rokuje s Doprastavom v súvislosti s využívaním a úpravou lesných ciest, a 

uskladňovaním prebytočnej zeminy. So súhlasom vlastníkov sa uzavrela Dohoda o navezení 

a následnej rekultivácii a zalesnení časti parcely v Matiaškovom potoku. Súčasťou dohody je 

sprístupnenie lokality lesnou cestou. 

• V zmysle zmluvy o spoločenstve sa LPS zaviazalo v teréne a následne aj v operáte katastra 

oddeliť poľnohospodárske časti presahujúcich lesných parciel. Túto činnosť plánujeme 

uskutočniť v tomto roku budú do nej zapojení aj zárubkári. Vyžiada si geodetické zameranie 

vytýčených hraníc.  

 

8. Informácia k vyplácaniu výnosov 

 
• V roku 2014 sa priebežne vyplácali výnosy ZVLaPP z minulých rokov a výnosy z mimoriadnej 

ťažby spod diaľnice ktorá sa uskutočnila ešte pred vznikom LPS. Výnosy z činnosti LPS od 

1.3.2014 budú v zmysle zmluvy vyplatené v tomto roku. S vyplácaním sa začne v prvej 

polovici apríla 2015 po účtovnej uzávierke a podaní daňového priznania. Na rozdiel od 

minulých rokov budú výnosy už zdanené, a nebude potrebné ich uvádzať v daňovom 

priznaní.  

• Výbor rozhodol takisto o vyplatení všetkých doposiaľ nevyplatených výnosov známych 

vlastníkov z minulých rokov, ktoré ostali po ZVLaPP. Zámer je výnosy vlastníkom lesa vyplatiť 

v hotovosti, poštou alebo na účet v mesiacoch apríl až jún 2015. 

 

Ladislav Kulla 

Svrčinovec, 21.3.2015 


