Vážené podielničky, vážení podielnici.
Na valnom zhromaždení, ktoré sa konalo 16.8.2020 bol zvolený nový výbor a dozorná rada.
Členmi výboru sa stali Ľubomír Makan, František Taraj, Ing. Martin Ondroš, Pavol Pilarčík, Ján
Leginus, Ing. Katarína Kovačíková a Pavol Klimek. Dozorná rada bola zvolená v zložení Ing. Mária
Kurcinová, Dušan Hajdučiak a Eduard Pilarčík.
Noví členovia výboru si na svojom prvom zasadnutí zvolili za predsedu pozemkového
spoločenstva Pavla Pilarčíka a za podpredsedu bol zvolený Ľubomír Makan.
Členovia dozornej rady si zvolili za predsedníčku dozornej rady Ing. Máriu Kurcinovú.
Odborným lesným hospodárom ostal pán Ing. Peter Veselý.
Predseda výboru Pavol Pilarčík oboznámil výbor a dozornú radu o celkovom stave
spoločenstva do dátumu konania valného zhromaždenia. Nový výbor spolu s dozornou radou si
rozdelil kompetencie a úlohy, ktoré sa budú realizovať v najbližšom období.
Neľahká situácia, v súvislosti s výskytom pandémie, ktorá sa dotkla celej našej spoločnosti
a určitým spôsobom obmedzila bežný pracovný či spoločenský život sa nevyhla ani práci
v pozemkovom spoločenstve. Pokiaľ to pandemické opatrenia dovoľovali, výbor spolu s dozornou
radou zasadal pravidelne minimálne raz za mesiac, aby vyhodnotil práce v uplynulom mesiaci a riešil,
čo sa bude robiť v nasledujúcom mesiaci, ktoré práce sú nevyhnutné pre správny chod spoločenstva.
Vzhľadom na aktuálne opatrenia, výbor s dozornou radou v mesiacoch október a november
nezasadal, ale v obmedzenom počte sa stretávali členovia tak, aby boli zabezpečené potrebné práce
najmä značenie porastu, ťažba a predaj dreva a taktiež boli pripravované podklady na výplaty
podielov a nájomného.
Začalo sa s ťažbou a uhadzovaním haluziny v lokalite Osly a Skorušina. Do konca roka by ešte
mala začať ťažba v lokalite Hájik. Odberatelia dreva, od ktorých je naše spoločenstvo závislé, sú ale
značne opatrní a snažia sa ceny stláčať čo najnižšie. Aj napriek týmto skutočnostiam predaj dreva
zabezpečujeme a snažíme sa o predaj za čo najlepšie ceny.
Začalo sa vyplácanie podielov za rok 2019 cez bankový účet a podielnici, ktorí nemajú účet,
tak aj poštovou poukážkou.
Postupne sa vyplácajú aj podiely za rok 2018. Nakoľko nie sú ešte v evidencii podielníkov
zaznamenané všetky zmeny vlastníkov pozemkov, ktoré nastali v dôsledku dedičského konania, tak
nemohli byť týmto podielníkom vyplatené podiely a nájomné za pozemky. Zároveň týmto chceme
upozorniť všetkých podielníkov a nájomníkov, aby zmeny, ktoré nastanú v zmene vlastníctva podielu
nahlásili aj výboru pozemkového spoločenstva, aby do budúcnosti nenastali problémy pri vyplácaní
podielov a nájomného. Taktiež je potrebné nahlasovať zmenu adresy bydliska, prípadne zmenu účtu.
Nájomné zmluvy spracováva Ing. Bulla, ktoré sú potrebné vyhotoviť na základe dedičských
konaní tak, aby boli podiely a nájomné vyplatené vlastníkom. Predpokladáme vyplatenie podielov
z nájomných zmlúv ešte do konca kalendárneho roka 2020.
O všetkých dôležitých skutočnostiach, ktoré nastanú v pozemkovom spoločenstve budeme
informovať cez web stránku, ktorá je umiestnená na webovej stránke Obce Habovka. Chceli by sme
Vás poprosiť o trpezlivosť, kým doriešime formu a obsah zverejňovaných informácií na uvedenej
stránke.

Záverom by sme chceli poďakovať všetkým pracovníčkam a pracovníkom, ktorí sa podieľali na
prácach v pozemkovom spoločenstve počas celého roka, ako aj predchádzajúcemu výboru a členom
dozornej rady za ich vykonanú prácu.
Prajeme všetkým členom pozemkového spoločenstva, ako aj ostatným občanom Habovky,
príjemné a pokojné prežitie nadchádzajúcich vianočných sviatkov a do nového roka prajeme hlavne
veľa zdravia. Veríme, že budúci rok sa budeme môcť naplno venovať hospodáreniu v spoločenstve
tak, aby bol rok 2021 pre nás všetkých čo najúspešnejší.
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