Vážení podielnici a členovia Urbárskeho a komposesorátneho pozemkového spoločenstva
v Osturni, blíži sa koniec kalendárneho a hospodárskeho roka 2018. S ním sú spojené nielen oslavy
najkrajších sviatkov roka – Vianočných sviatkov, či príchod Nového roka, ale v našom prípade aj
bilancovanie dosiahnutých výsledkov hospodárenia za rok 2018. Aj keď konečné a definitívne
hospodárske a ekonomické výsledky budú známe až o niekoľko týždňov, už dnes vieme a môžeme
Vám tlmočiť, že pre naše UaKPS v Osturni bol rok 2018 úspešný. Výbor v roku 2018 pokračoval
v trende z predošlých rokov a jeho hlavný cieľ zostal nezmenený – všetky vecné, finančné a ľudské
zdroje vložiť do záchrany, konsolidácie a oživenia predošlým vedením zdevastovaného
lesa, ekonomiky a finančného hospodárenia nášho spoločenstva. V súlade s týmto cieľom
spoločenstvo dodržiavalo a plnilo úlohy vyplývajúce z lesohospodárskeho plánu, stabilizovalo
hlavné výrobné a finančné ukazovatele a všetky získané finančné prostriedky maximálne efektívne
vrátilo do v minulosti zanedbaného zalesňovania, obnovy lesa a lesných porastov.
V priebehu roka 2018 výbor dosiahol tieto hlavné výsledky:
1. Vyťažilo sa cca 9.700 m3 drevnej hmoty, zväčša však niekoľkoročnej kalamitnej ležaniny,
ležiacich a stojatých suchárov a tzv. agregátov (vyvrátené drevo), čo je skoro o 20% viac
ako v roku 2017. Taktiež dosiahnuté tržby vo výške cca 386 tis. Eur boli o viac ako 35 %
vyššie ako v predošlom roku.
2. Z dosiahnutých tržieb sa viac ako 180 tis. Eur použilo na ťažobnú činnosť, ostatné zdroje sa
prednostne investovali do zalesňovania a prerezaviek. Zalesnili sme celkom 45 ha holín, čo
je jeden z najlepších výsledkov v celej histórií spoločenstva a prerezávky predstavovali až
15 ha. Týmto výsledkom sme z väčšej časti odstránili hrubé resty, neplnenia
a nedostatky lesohospodárskeho plánu z minulých rokov a minulého vedenia, za ktoré sme
platili sankcie Lesnému úradu.
3. Definitívne sme odstránili zdeformované rodinkárske a kamarátske ceny pri ťažbe a predaji
dreva z obdobia bývalého vedenia. V roku 2018 sme dosiahli tak pri platení ťažobným
skupinám ako aj pri predaji dreva odberateľom najlepšie ceny v okolí, ktoré sa odvíjali iba od
kvality a ponuky.
4. Splatili sme najväčšie naše dlhy z minulosti, s ďalšími veriteľmi sme sa dohodli na
splátkových plánoch, čím sme zabránili súdnym sporom a exekúciám.
5. Napriek vynaloženej námahe sa nám nepodarilo vydobyť staré pohľadávky od pochybných
odberateľov (napr. tzv. talianske a české palety a pod.). Sú to pozostatky lajdáckeho
hospodárenie bývalého vedenia a ukazuje sa, že ich vymoženie je malo pravdepodobné
a podstatnú časť budeme musieť odpísať do straty spoločenstva.
Vďaka týmto a ďalším dosiahnutým výsledkom v roku 2018 môžeme dnes s úľavou konštatovať
a vyhlásiť, že naše spoločenstvo je z najhoršieho vonku. Bude však treba ešte veľa času, námahy,
finančných prostriedkov i trpezlivosti kým sa neodstránia všetky deformácie spôsobené bývalým
vedením.
V tejto chvíli sa chceme poďakovať všetkým podielnikom, jednotlivcom, zamestnancom, rodinám,
firmám, odberateľom a dodávateľom, ktorí s nami v priebehu roka spolupracovali a ktorí nás
podporovali a pomohli nám dosiahnuť tieto úspešné výsledky.
Všetkým, najmä však členom a podielnikom UaKPS v Osturni, prajeme milostiplné a požehnané
Vianočné sviatky plné pokoja a radosti a do Nového roka 2019 želáme pevné zdravie, veľa lásky,
porozumenia a splnenie všetkých predstáv a želaní.
Christos raždajetsja!
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