
Správa o činnosti UD za rok 2009  
 
 
    Vážení urbárnici  v správe o činnosti Urbárskeho družstva Vás oboznámim 
s ťažbou a výdajom dreva, pestevnými a ochrannými prácami v lese, ekonomickými 
výsledkami a ročnou účtovnou závierkou za r. 2009. 
  
 
 
Celkovo sa vyťažilo 6912,99 m3 drevnej hmoty. Celé množstvo drevnej hmoty 
pochádzalo z náhodných, čiže kalamitných ťažieb. Úmyselné ťažby sa v roku 2009 
nevykonávali. Prednostne sa ťažili napadnuté stromy podkôrnym hmyzom tzv. 
aktívne chrobačiare.  
Z toho:  
Ihl. Surových kmeňov smreka 6855,46 m3 
Ihl. Surových kmeňov smrekovca  6,66 m3 
List. Surových kmeňov buka    34,67 m3 
List. Surových kmeňov osiky    16,20 
 
 

Výdaj dreva:  
 Celkový výdaj dreva v minulom roku bol 7629,10 m3,  
z toho ihličnatá guľatina III ABC   3714,24 m3,  
                            ihličnatá vláknina 3328,19 m3,  
                            ihličnaté palivo         24,84 m3 
                            ihl. Odpad               497,85 m3 
  
 
 Ihličnatá guľatina Sc 5,85 m3, 
  
listnaté palivo 58,13 m3  
 
 
 
počiatočná  zásoba k 1.1.09 na vývoz mieste    29,85 m3 SKM sm,jd 
                                               Na odvoz mieste   876,23 m3 SKM sm,jd 
                                                                               22,37 m3 SKM bk 
                                                                               1,19 m3 ihl. SKM Sc 
                                                   Spolu                 899,79 m3 
Konečná zásoba k 31.12.2009  na vývoznom mieste  12,08 m3 sm,jd 
                                                         Odvoznom mieste  198,58 SKM sm,jd 
                                                                                             2,00 SKM sc 
             
Holiny v roku 2009 vznikli na celkovej výmere 11,20 ha. Z toho hospodárskych 
lesoch 10,60 ha a v ochranných lesoch 0,60 ha.  
Počas roka z týchto holín ubudlo: umelou obnovou 10,20ha v hospodárskych lesoch 
a 0,43 ha v ochranných lesoch 
Prirodzenou obnovou sa zalesnilo 2,55 ha.  

       Zalesňovanie celkom 10,63 ha. 



K 31.12.2009 nám ostalo celkom 11,75 ha holín. 
Z toho  v hospodárskych lesoch 11,15 ha a ochranných lesoch 0,60 ha. 
Celkové zalesňovanie na rok 2010 je 13,85 ha. 
Príprava pôdy na umelú obnovu bola vykonaná na výmere 8,23 ha a na prirodzenú 
obnovu 1,03 ha Ochrana kultúr proti burine bola vykonaná na výmere 2,89 ha. 
Prerezávky boli urobené na výmere 1,94 ha. 
Urobili sa zbližovacie cesty v porastoch  334  pod chatou Stodôlka, pod Zlatou 
baňou a pod Balážikovou . 
Nakoľko sa v posledných rokoch na území Horného Gemera premnožil podkôrny 
hmyz lykožrút smrekový lykožrút smrečinový, lykožrút lesklý, UD inštalovalo 17 ks 
feromónových lapačov , kde sa vykonávali aj pravidelné kontroly. V čase pred 
rojením podkôrneho hmyzu na odvozných miestach UD prevádzalo chemické 
ošetrovanie SKM smreka chemickými prípravkami Cyples. Tieto postriekané SKM 
slúžili ako otrávené lapáky.  
 
 Poľovnícke združenie odpracovalo jednu brigádu pri uhadzovaní v lokalite 
Stodôlka porast 335   uhádzalo sa 400 m3 na ploche 0,98 ha.  
 
 
 
Ekonomika: Výkony – 181.503,28,- 

 
                 Náklady: služby spolu /ťažba, pestovné práce,OLH,horár/    88.487,36 
                                   
 
                                 Údržba ciest, opravy ciest    10.171,- 
                                 Mzdy                                       27.563,13 /predseda, účtovníčka,                                      
                                                                                                   predstavenstvo, KRK, výdaj  
                                                                                                     dreva/         
                                 Odvody                                     6.361,08,- 
                                 Daň z nehnuteľnosti                4.982,78,- 
                                 režijné náklady- tel., elektr. , reprezent., odpisy 
                                                              cestovné,   sadenice,                                                                               
                                                                                  14.185,50 ,- 
                                  Nájom                                    29.666,20,- 
                                    
    Náklady SPOLU                                  181.417,05,- 
     Zisk pred zdanením                                                   86,23,- 
 
 
 
 
 
Základné imanie družstva je 1858,86,-  
Sociálny fond                            73,- 
Nedeliteľný fond                      14,34,- 
Rezervný fond                          62,21 
 
 
K 31.12.2007 bol stav v pokladni            3469,67 



                                        BÚ                      3170,60 
                                                    
 Pohľadávky k 31.12.2009  Ing. Sedlák Rožňava 1.057,39 € 
                                              Polaris Rožňava       28.568,76 
                                              Proforest Rožňava   11.405,14 
 
Záväzky k 31.12.2009    Ondrej Vido Vyšná Slaná 6.315,04 
                                         Juraj Molčan Rejdová      1.439,79 
                                         Ujjobagy Revúca               5.748,45 
                                         Nájomné                              2.640,30 
                                         Tibor Balázs Drnava         9.336,59                        
                                                                   
                                                        
 
 
 
 
 
 
V roku 2009 zasiahla finančná svetová kríza i odvetvie drevárstva, ktoré je úzko späté so 
stavebníctvom a nábytkárskou výrobou, ceny dreva klesli v jarných mesiacoch podľa 
sortimentov od 13-17€ za 1 m3 oproti cenám z roku 2008 čo činí 25% cenový prepad.  
 
 
 
Na záver by som sa chcel poďakovať za spoluprácu a dobre odvedenú prácu počas 
môjho pôsobenia v UD -   účtovníčke UD, lesníkovi Jurajovi Molčanovi,  OLH p. 
Tiborovi Balázsovi členom predstavenstva a predsedovi a členom KRK..     
 
Ďakujem za pozornosť.  
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	    Náklady SPOLU                                  181.417,05,- 


