OPATRENIA NA KONSOLIDÁCIU FINANCIÍ ZDRUŽENIA NA VZ 08.04.2017
_______________________________________________________________
Vážené dámy, vážení páni, budem stručný a vecný,
Tak, ako všetci pociťujeme rast nevyhnutných výdavkov v rodinách, alebo v Pozemkových
spoločenstvách, tak je to aj v našom združení. Výdavky na chod združenia sa zvyšujú, pritom
počet členov združenia je stabilný 170-171, možno povedať že nerastie, čo znamená, že
príjmy sú stabilné,
Výška členského príspevku, ktorý ste niekedy dávno schválili sa nezmenil a je vždy rovnaký
0,25 €/ za hektár.
Urobili sme si analýzu nevyhnutných výdavkov na jedného člena združenia. Zdôrazňujem
ešte raz, na jedného člena. Sem sme zakalkulovali potrebné, ale iba nevyhnutné výdavky :
poštových známok, kancelárskeho papiera, poštových obálok, tonerov do tlačiarní a kopírky,
kancelárskych potrieb, na telefóny – na jednu pevnú linku a jeden mobil, prenájom
kancelárie združenia, prenájom malej zasadačky na zasadnutia predstavenstva, bankové
poplatky, členské poplatky za členstvo v PEFC a v Rade zdužení neštátnych lesov, na servis
a opravy techniky, náklady na semináre, káva, cukor, minerálka na Predstavenstvá združenia.
Nie sú tu zakalkulované náklady na školenia a semináre. Dopracovali sme sa k poznaniu, že
tieto nevyhnutné náklady čo som vymenoval, v prepočte na jedného člena združenia – mám
na mysli pozemkové spoločenstvo, predstavujú sumu 24,35 € na jeden rok.
Do týchto nákladov, do tejto kalkulácie nie sú započítané odmeny a odvody a taktiež ani cestovné
náhrady, ktoré si platíme každý sám zo svojich odmien. Aby ste boli v obraze a poznali skutočnosť,
predseda združenia JUDr. Čiampor za svoju mesačnú prácu poberá odmenu v čistom 155,-€,
mobilný telefón a cestovné si platí sám zo svojich odmien. Ja ako pracovník kancelárie dostávam
mesačnú odmenu v čistom taktiež 155,-€ a používam aj svoj súkromný mobil a účtovníčka Janka
Paučová: 56,- €. Či je to veľa, alebo málo, to nechávam na Vaše posúdenie. Ešte raz ale zdôrazňujem,
že tieto odmeny a odvody nie sú započítané v nákladoch na jedného člena 24,35€. Ak by boli, tak
celkové náklady v prepočte na jedného člena by činili : 61,50 €. Tento prepočet je cez počet členov
združenia , dnes 171 a nie cez hektáre obhospodarovanej pôdy.
Teraz sa pozrime na to, ako je to s príjmami, s platením členského príspevku – ktoré sú hlavným
zdrojom príjmu nášho združenia. Druhý zdroj príjmu sú 2% z daní, čo predstavuje u nás sumu cca
1 900,-€. Určite vás tieto informácie zaujmú a možno aj prekvapia:
- členské do 5,- € na rok platí 5 PS, čo je 2,9%
- členské od 5 do 10 € na rok platí 12 PS, čo je 7%
- členské od 10 do 15 € na rok platí 16 PS, čo je 9,4%
- členské od 15 do 20 € na rok platí 13 PS, čo je 7,6%
- 20 až 25 € 11 PS, čo predstavuje 6,4 %
a teraz v rýchlosti vám poviem, ako je to u ďalších členoch, v ďalších kategóriách:
25-30€ -12 PS =7%
30-35€ -13 PS =7,6%
35-40€ -11 PS =6,4%
40-45€ -8 PS =4,7%
45-50€ -5 PS =2,9%
50-60€ -12 PS =7%
60-70€ -17 PS =10%
70-80€ -5 PS =2,9%
80-90€ -8 PS =4,7%
90-100€ -8 PS =4,7%
100-125€ -3 PS =1,7% 125-150€ -1 PS =0,58%

150-175€ -2 PS =1,17% 175-200€-6 PS =3,5%
od 200 – do 275 € - nemáme ani jedno PS
275-300€ - 1 PS =0,58%
Nad 300,-€ - 1PS =0,58%
- Kategória platcov členského príspevku od 0,55 € -do 25,-€ = je až 57% Pozemkových
spoločenstiev
- Kategória od 50,-€ do 70,-€ = je 29% PS a kategória 80,-€ až 100,-€ = 16%
- Najnižšie členské, ktoré dostávame od členov je : 0,55 € za rok. // pri tom je potrebné si
uvedomiť, že dnes jedna poštovná známka stojí 0,50€ a za rok vám posielame minimálne 5
poštových zásielok, kde len známky majú hodnotu 2,50€ //.
- Bez čoho by združenie ťažko prežilo, je príjem z vami poukázaných 2% zo zaplatených daní. Ako
som už povedal, táto suma je cca 1 900,-€.
- Poistenie členov LS cez združenie je cca 11 krát lacnejšie, ako keby PS poisťovali svojich členov LS
na priamo. My neúčtujeme k poistnému žiadnu réžiu, fakturujeme len poistné, ktoré uhrádzame
poisťovni UNIQA. Keďže niektoré PS nám faktúry neuhradia v termínoch splatnosti faktúr, alebo
vôbec neuhradia, musí združenie Pozemkové spoločenstvá úverovať.

Ak ste pozorne sledovali čo som povedal a zamysleli sa nad tým, museli ste dospieť k názoru,
že združenie je solidárne, že veľké spoločenstvá s veľkou výmerov pôdy, finančne držia
združenie a sú solidárne s malými. Až 35 % pozemkových spoločenstiev finančne drží
združenie a to si všetci musíme nesmierne vážiť.
Tieto zistené skutočnosti som podrobne vysvetlil predstavenstvu združenia spolu s návrhmi,
ktoré je potrebné prijať a následne realizovať, aby združenie mohlo fungovať a vykonávať
svoje poslanie. Predstavenstvo po dlhej diskusii nerozhodlo, ale prijalo záver, že je potrebné,
aby o tom rozhodlo dnešné valné zhromaždenie.
Na predstavenstvo bol predložený tento súbor konsolidačných opatrení:
1./ PS ktoré platia podľa výmery členské do 5,-€ ponechať tak, ako doposiaľ: 0,25€/ha.
2./ Stanoviť minimálne členské : 25,-€ / na rok.
3./ Spoplatniť semináre symbolickou čiastkou : / obvykle sa na seminár platí poplatok 50 až 65,-€ /
- seminár pre ekonómky .............................. 7,-€
- ostatné semináre : .................................... 10 až 15,-€ / na osobu podľa počtu lektorov a tém.
4./ Poistenie členov LS stanoviť na 10,- € na osobu tak, že vo faktúre vyčísliť poistné: 6,64€ a réžiu
3,36€. Spolu fakturovať : 10,-€ Poznámka : Individuálne poistenie by bolo 75,- €, čo je 11 krát
vyššie ako naše, ktoré sme s UNIQOU dojednali.
5./ Zhospodárniť bankové poplatky. Rokovať s Telekomom a.s. o znížení nákladov na priamu linku
a internet. Znížiť náklady na poštovné, prezent, réžiu.
6./ Zvýšiť členskú základňu. Požiadať o pomoc Obvodné úrady, pozemkové a lesné odbory v rámci
BBK.
7./ Požiadať MPRV SR o finančnú pomoc na vzdelávaciu činnosť.
8./ Od 1.1.2017 znížiť odmeny pre JUDr. Čiampora, Ing. Hajšela a Paučovú na polovicu.
Tieto návrhy a prijaté závery ste si mohli prečítať aj na našej webovej stránke, kde sa všetky
zápisnice zo zasadnutia Predstavenstva nachádzajú.
Predstavenstvo so znížením odmien funkcionárom združenia nesúhlasilo a návrh odmietlo.
Po predstavenstve sme rokovali so Slovak Telekom o znížení fakturačných nákladov, jednali sme
vo VÚB banke a požiadali sme MPRV SR o finančnú pomoc na vzdelávaciu činnosť. Slovak Telekom
a VÚB sú v riešení a MPRV SR nám na našu žiadosť o finančnú pomoc na vzdelávaciu činnosť

doposiaľ neodpovedalo.
Verím, že sa dnes k danej situácii v diskusii vyjadríte. Chceme počuť váš názor. Jedná sa o prijatie
vážnych rozhodnutí, ktoré ovplyvňujú vaše financie , dotýkajú sa aj PS s malou výmerou pôdy,
riešia spolupatričnosť s pozemkovými spoločenstvami s malou výmerou pôdy, ale taktiež poslanie
a akčnosť nášho združenia.
Pokiaľ by ste chceli počuť môj osobný názor, ako spracovateľa analýzy, po vypočutí si rôznych
názorov k danému problému a ich prehodnotení – odporúčal by som prijať na dnešnom VZ
tieto opatrenia:
1. Zvýšiť – rozšíriť členskú základňu. Požiadať o pomoc Obvodné úrady, pozemkové a lesné odbory
v rámci BBK.
2. Spoplatniť semináre symbolickou čiastkou :
- seminár pre ekonómky .............................. 7,-€
- ostatné semináre : .................................... 10 až 13,-€ / na osobu podľa počtu lektorov a tém.
3. Poistenie členov LS stanoviť na 10,- € na osobu tak, že vo faktúre vyčísliť poistné: 6,64€ a réžiu
3,36€. Spolu fakturovať : 10,-€ za poisteného člena LS.
4. Zhospodárniť bankové poplatky, napríklad elektronickými výpismi a internet bankingom.
5. Zvážiť , opakujem ešte raz „ ZVÁŽIŤ „ zvýšenie členského príspevku maximálne o 3 centy za
hektár a to z 0,25 €, maximálne na 0,28 €/ za hektár.

Ale všetko závisí od Vás , od vášho posúdenia a rozhodnutia. Súhlasíme s tým, že sa jedná
o vážne rozhodnutie, ale na strane druhej očakávame, že dnešné Valné zhromaždenie rozhodne
a príjme opatrenia na zlepšenie finančnej situácie v združení.
Ďakujem vám za pozornosť.

