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Urbariát Trebeľovce- Muľka, pozemkové spoločenstvo 
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Správa o činnosti Výbor Urbariátu Trebeľovce- Muľka, pozemkové spoločenstvo od 7. 

riadneho zhromaždenie členov Urbariátu do14.3.2021  do 8. riadneho zhromaždenie členov 

Urbariátu internetom a korešpodenčne do 20.3.2022 . 

 

 

8. riadne zhromaždenie na základe rozhodnutia Výboru Urbariátu Trebeľovce- Muľka, pozemkové 

spoločenstvo sa uskutočňuje elektronicky vzhľadom na pretrvávajúcu pandémiu ochorenia COVID-19 

pre opakované a neprehľadné obmedzenia zhromažďovania a pohybu občanov.  

Celková výmera pozemkov spoločenstva 1 037 720 m2, z toho podľa zápisu v katastri nehnuteľností na 

les pripadá 711 175 m2 a na poľnohospodársku a inú pôdu 326 545 m2. Z celkovej výmery 62 920 m2 

pripadá na neznámych a nezistených vlastníkov, s ktorým nakladá SPF. SPF v ďalšom je vlastníkom 

nehnuteľností v spoločnej nehnuteľnosti na ploche 97 621m². 1.3.2019 sme dostali list od SPF vo veci 

aplikácie novely č. 110/2018 Z. z. k zákonu č. 97/2013 Z. z. podľa tohto budeme SPF platiť podiel zo 

zisku. Dedičov po neznámych a nezistených vlastníkoch opakovane vyzývam, aby si tieto náležitosti 

dali do poriadku, podrobnosti a spôsob vybavovania môžete zistiť internetovej stránke 

www.katasterportal.sk. 

Urbariát Trebeľovce- Muľka, pozemkové spoločenstvo je právnická osoba, ktorá zo zákona je povinná 

viesť podvojné účtovníctvo. Účtovné dokumenty- ročná účtovná uzávierka a účtovné doklady Výbor 

odovzdal ku kontrole Dozornej rade. 

Na internetovej stránke obce Trebeľovce pri kliknutí na inštitúcie obce sa objaví odkaz na Urbariát 

Trebeľovce- Muľka, základné materiály sú k nahliadnutiu na tejto stránke. Touto cestou ďakujeme 

novému aj starému starostovi obce za možnosť zverejňovania našich materiálov na ich internetovej 

stránke a prenájom miestnosti na toto zhromaždenie. Tu bude zverejnená aj zápisnica z tohto 

zhromaždenia. 

Výsledok hospodárenia za rok 2021 aj hospodársky plán na rok 2022 je  v priloženej prílohe. Pri 

absentujúcom výrube sme sa dostali do červených čísiel 103,47€, ktoré by malo byť približne  v tejto 

výške  aj na budúci rok, kým nezačneme s ťažbou. Maximálne sa snažíme znižovať náklady, ale dane 

musíme platiť, lesného hospodára musíme mať zo zákona a musíme viesť účtovníctvo. 

 

V zákonnej lehote sme do Štátnej pokladnice odviedli daň z príjmu za rok  2020  95,73€. 

Hlavnou našou náplňou je vykonávať opatrenia v spoločnej nehnuteľnosti v rámci Programu 

starostlivosti o lesy. V podstate je to plán hospodárskych opatrení na 10 rokov, ktoré nám vyhotovil  

EuroForest s.r.o. zo Zvolena na roky 2015- 2024, metodicky túto prácu pre nás zastrešujú LESY SR, š. 

p. OZ Kriváň, odborný lesný hospodár p. Ing. Ján Dudáš, je nám potom určené, na ktorom poraste aké 

zásahy máme vykonať.  Tento 10- ročný program zahŕňa výrub1 230 m³, ročný priemer 123 m³.  

http://www.katasterportal.sk/
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V zrovnaní je minulými dekádami je to iba osmina až desatina.  Tento hospodársky plán na toto 10- 

ročné obdobie, ako som to povedal aj v minulých príhovoroch nebude o veľkej ťažbe a každoročných 

výplatách podielov, ale o starostlivosť o les. V roku 2015 sa začal 10 ročný cyklus( tento rok je ôsmy 

rok). V  roku 2019 nebol žiaden výrub ani prebierka ani preriezka na našich porastoch, v roku 2020 bola 

iba prebierka 50,40m³. V roku 2021 sme tiež nerealizovali žiadne výruby na porastoch. Musíme byť 

trpezliví, porasty musia dorásť do tých rozmerov, aby sme mohli  začať s ťažbou. 

Chcel by som poprosiť členov spoločenstva, aby v prípade predaja svojho podielu alebo prechodu 

vlastníctva to oznámili Výboru, ináč iba kontrole Listov vlastníctva pri neznámom mene musíme lustrovať 

od koho to vlastne kúpil alebo zdedil. V minulom roku  v Zozname členov došlo k zmene, novým členom 

sa stal ing. Juraj Korim po svojej matke Edite Korimovej.  

Zároveň Vás v mene Výboru a Dozornej rady  vyzývam vyjadriť k  správam (napísať pripomienku) ako 

aj k Návrhu ročnej účtovnej uzávierke a k Návrhu na uznesenie (súhlas prípadne nesúhlas) mailom na 

adresu: ladislav.misanik@gmail.com. alebo mdora@centrum.sk, prípadne poštou na adresu Urbariátu 

v termíne do 20. marca 2022. 

Výbor pozemkového spoločenstva praje každému svojmu členovi pevné zdravie, aby sme sa na budúci 

rok obvyklým spôsobom mohli stretnúť na 9. riadnom zhromaždení Urbariátu Trebeľovce- Muľka, 

pozemkové spoločenstvo.  
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