Zásady
o nárokoch naturálnych a finančných pre spoluvlastníkov, funkcionárov
a zamestnancov Urbárskej a Jakubiskovej spoločnosti,
pozemkové spoločenstvo Kojšov.
Zásady boli vypracované na základe Zákona č.97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách,
Zákonníka práce č. 311/2001 Z.z. a Občianského zákonníka č.40/1964 v znení neskorších
predpisov a Stanov Urbárskej s Jakubiskovej spoločnosti pozemkové spoločenstvo (ďalej len
UJS PS) Kojšov.

Nároky spoluvlastníkov:
Nároky spoluvlastníkov sú v zmysle §-u 137 Občianského zákonníka založené na výške
podielu, ktorý vyjadruje mieru akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach
k spoločnej veci t.j. výsledku hospodárenia v hospodárskom roku je rozobratý v druhej
časti, článok 4, Stanov UJS PS Kojšov.
1. Nárok spoluvlastníkov na výsledku hospodárenia – zisku vo forme peňažnej sa vypočíta
po ročnej uzávierke, a vytvorení rezervného fondu na pestovnú činnosť pre budúci rok.
a. Táto časť zisku sa rozdelí medzi spoluvlastníkov podľa výšky ich podielov v jednotlivých
častiach spoločnosti t.j. Bývalý urbariat Kojšov, Jakubisková spoločnosť, a Kojšovská
hoľa.
b. Pri nesplnení podmienok v Stanovách, prijatých uznesení, prípadne dopustení sa
priestupkov, môže byť podiel krátený prípadne úplne odňatý.
2. Nárok spoluvlastníkov na formu naturálnu je založený na možnosti zvýhodneného
odkúpenia palivového a úžitkového dreva zo zásob UJS PS Kojšov alebo možnosti
samovýroby palivového zo zbytkov po ťažbe alebo samovýroby úžitkového dreva.
Tento nárok je závislý od výšky ťažbovej činnosti a je podmienený súhlasom OLH.
3. Súčasné ceny sortimentov dreva sú následovné:
• 1 prm ihlič a mäkkého list. paliva odpredávaného z OM

bez DPH
s DPH
12,50 €/prm 15 €/ prm

•

1 prm tvrdého list. paliva odpredávaného z OM

25 €/prm

•

1 m3 ihličnatej guľatiny odpredávanej z OM

48 €/m3

57,60 €/ m3

•

1 m3 ihličnatej vlákniny odpredávanej z OM

25 €/m3

30 €/ m3

•

1 prm ihlič a mäkkého list. paliva v samovýrobe

•

1 prm list. paliva bk v samovýrobe

30 €/ prm

3,50 €/prm 4,20 €/ prm
5 €/prm

6 €/ prm

1 m3 ihličnatej guľatiny zo samovýroby

35 €/m3

42 €/ m3

• ihličnatej vlákniny a žrďoviny zo samovýroby

20 €/m3

•

24 €/ m3
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Ceny sortimentov dreva nie sú stále a budú sa upravovať podľa stúpajúcich alebo
klesajúcich cien na trhu s drevom. Úpravu cien ma v právomoci výbor UJS PS Kojšov na
základe predloženého a dokladovaného návrhu predsedu.
Členovia výboru a dozornej rady majú jednorázovú zľavu 25 %.
Príprava palivového dreva v samovýrobe je podmienená prípravným lístkom, ktorý
vypisuje predseda alebo lesník.
Príprava úžitkového dreva je možná len v súlade s projektom ťažbovej činnosti alebo
likvidáciou náhodných ťažieb a je podmienená písomným súhlasom na ťažbu dreva, ktoré
vydáva a ťažbu vyznačuje OLH.
Kontrolu prípravy samovýroby a zisťovanie objemu dreva vykonáva lesník.
Odvoz dreva sa vykonáva až po zaplatení a preukázaním sa dokladom o zaplatení
a preukazom o pôvode dreva.

Nároky funkcionárov:
Odmeny funkcionárov t.j. členov výboru a dozornej rady sú polročné a sú diferencované
podľa účasti na zasadaniach výboru a aktivity členov.
Stropné polročné čiastky sú:
Členovia výboru do výšky
230 €/ za polrok
Členovia DR do výšky
100 €/ polrok
230 €/ za polrok
Predseda DR pri účastiach na predstavenstvách
Tieto odmeny budú upravované podľa dosiahnutého ekonomického výsledku v polroku.

Odmeňovanie dodávateľov:
Všetky práce v ťažbovej i pestovnej činnosti budú vykonávané dodávateľským spôsobom teda
na základe živnostenského listu.
Odmeňovanie dodávateľských prác v ťažbovej a pestovnej činnosti sa vykonáva na základe
normatívov prác a tarifu pre jednotlivé výkony:
Zalesňovanie jamkovou sadbou
0,15 – 0,20 €/ jamku a sadenicu
Uhadzovanie haluziny po ťažbe
1,35 -1,60 €/m3 vyťaženej hmoty
Ochrana MLK proti burine
135 - 140 €/ha
Ochrana MLK proti zveri chemicky 60 - 70 €/ha
Prerezávky a výrub krov
120 - 130 €/ha
Ťažba dreva
Približovane koňmi
Približovanie UKT, LKT a PT

2,8 - 7 €/m3 vyťaženej hmoty
4,50 - 8 €/m3 priblíženej hmoty
5 - 10 €/m3 priblíženej hmoty

Cenu dohodou z uvedených rozpätí dojednáva predseda spoločenstva podľa terénných
a svahových podmienok s dodržaním maximálnej efektivity nákladov.
V mimoriadnych prípadoch môžu byť na krátkodobé alebo jednorázové práce prijatí do
zamestnania z radov spolupodielníkov dôchodcovia na dohodu o vykonaní práce.
Budú odmeňovaní v časovej mzde s hodinovou sadzbou podľa obtiažnosti práce v rozpätí
1,70 – 2,70 €/hod
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Odmeňovanie technicko - hospodárskych zamestnancov spoločnosti:
a. Základné mesačné mzdy THZ spoločnosti:
-

Predseda spoločenstva pri súbehu funkcie a OLH, základná mesačná mzda v rozpätí 600 900 €.
Ekonómka a administ. prac. Dodávateľsky ako živnostníčka formou fakturácie prác v
rozpätí 100 - 150 €
Lesník základná mesačná mzda v rozpätí 500 - 700 €
O konkrétnej výške mesačného platu z uvedených rozpätí rozhoduje výbor na svojom
zasadnutí formou uznesenia.

b. Rovnošatové súčasti a ochranné pomôcky
U funkcií predseda a lesník ročné náklady na rovnošatové súčasti v hodnote do 200 € .
Ochranné a pracovné pomôcky u funkcií predsedu a lesníka podľa Smerníc ochranných
a pracovných pomôcok.
V prípade nepriaznivej ekonomickej situácie bude nárok na rovnošatové a ochranné pomôcky
odsúvaný pre ďalšie obdobie alebo adekvátne krátený.
c. Naturálne pôžitky - palivové drevo
U funkcií predseda a lesník ročne naturálne listnaté palivové drevo 10 prm alebo 12 prm
ihličnatého paliva na pracovníka.

Ostatné spoločné ustanovenia pre robotníkov a THZ spoločnosti:
a. Príspevok na stravovanie
Príspevok na stravovanie sa poskytuje v zmysle §-u 152 Zákonníka práce
b. Odmeny a prémie
- Pri splnení hospodárskych úloh počas roka, dodržaní dobrej kvality prác
a lesotechnických termínov je možné poskytnúť prémie pracovníkom podľa návrhu
predsedu spoločnosti a odsúhlasení výborom.
- Pre splnenie mimoriadných jednorázových úloh, ktoré priaznivo ovplyvnili výsledok
hospodárenia spoločnosti, mimoriadnej pracovnej aktivite a za zásluhy pri záchrane
života ľudí, majetku spoločnosti alebo zabráneniu a odstraňovanie následkov živelných
pohrôm, pri životnom jubileu, môže predseda spoločnosti navrhnúť pracovníkovi
mimoriadnu odmenu podľa odsúhlasenia výboru.

c. Trinásty plat
- Pri ukončení činnosti, splnení ročných úloh a dosiahnutí plusového hospodárskeho
výsledku môže výbor UJS PS Kojšov na návrh predsedu odsúhlasiť pracovníkom
vyplatenie trinásteho platu.
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Záverečné ustanovenia:
1. Nespomínané náležitosti ako sú dovolenky, náhrady miezd, príplatky a iné, ktoré
vyplývajú zo Zákonníka práce sa riadia podľa tohto zákona.
2. Všetky príjmy podliehajú dani podľa Zákona daní z príjmov č.595/2003 Z.z. v znení
neskorších predpisov.
3. Na nepredvídané výdavky predsedu spoločnosti sa určuje paušál vo výške skutočných
nákladov schválených výborom.
4. V odôvodnených prípadoch na dlhšie služobné cesty môže výbor odsúhlasiť použitie
vlastného motorového vozidla a náhrada sa vypočíta podľa všeobecne záväzných
právnych predpisov.
5. Doplnky alebo zmeny týchto zásad podliehajú schváleniu výboru UJS PS Kojšov.

Ing.Ščurko Jaroslav
Predseda spoločenstva UJS PS Kojšov
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Príloha k stanovám Urbárskej a Jakubiskovej spoločnosti PS Kojšov

Zásady
o nárokoch naturálnych a finančných pre spoluvlastníkov,
funkcionárov a zamestnancov Urbárskej a Jakubiskovej
spoločnosti, pozemkové spoločenstvo Kojšov.

Schválené na:
Zhromaždení spoluvlastníkov UJS PS Kojšov dňa 22.3.2014

