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Hodnotiaca správa o činnosti pozemkového spoločenstva, združenia bývalých 

urbanistov a pasienkových spoločnosti a obyvateľov obce Ražňany za rok 2017. 

 

Vážení spoluobčania – členovia pozemkového spoločenstva, vážení hostia. V prvom 

rade sa chcem poďakovať bývalému výboru, ktorý za 10 rokov dokázal dosť veľa. Poniektoré 

pozemkové spoločenstva v našom okolí nie sú ani na pol ceste, kde sme my. Ešte raz za 

všetkých veľké Ďakujem. 

Výbor pozemkového spoločenstva sa od posledného Valného zasadnutia, na ktorom bol 

zvolený stretol 11 krát. Na prvom stretnutí výboru hneď po Valnom zhromaždení boli 

jednohlasne zvolení Mgr. Kamil Golodžej – predseda, Peter Kvašňák – tajomník, Jozef Jadviš 

pokladník, Rudolf Jusko  - člen zodpovedný za výdaj dreva a Ondrej Eliaš – člen. Na tom 

istom výbore bola zvolená dozorná rada v zložení Jozef Nagy  - predseda, členovia Juraj 

Leššo a Ján Kožuško.   

Hneď po prvom výbore som bol s p. Cicmanom / ešte som nemal schválený štatút 

predsedu/ na stavebnom konaní na rozšírenie skládky spoločnosťou Šariš. Bolo pozastavené 

až do konca roka. V priebehu mesiaca február sme od odchádzajúceho  výboru preberali 

pokladňu, nájomne zmluvy, pečiatky, a úradne listiny. Nakoniec sa všetky zmeny 

zaregistrovali na Okresnom úrade odbore lesného hospodárstva a napokon v OTP banke. 

V začiatkoch sme riešili nelegálny výrub dreva v Bykošu a pri Muničáku. Bol som osobne za 

riaditeľom oddelenia kde sme sa dohodli, že my aj oni budú monitorovať občanov, ktorí vozia 

drevo. Je problematické usvedčiť páchateľa, keď ho neprichytíte pri čine priamo ako píli 

strom.  V máji sme vykonali brigádu pri studničkách – kosenie trávy. V mesiaci jún sme si 

boli fyzicky prebrať les Baňa v Uz. Pekľanoch, kde p. Cicman a p. Perecár ukázali na tvare 

miesta, kde je hranica lesa. Počas prázdnin som bol viac krát aj s p. Juskom na kontrole v lese 



Lučanské ako ťaží drevo spol. Lespro.  Cez letné prázdniny sme mali na zmluvu brigádnikov 

– študentov, kde bola požiadavka, aby člen rodiny bol členom pozemkového spoločenstva. 

Urobili veľa práce - čistenia lesa, prípravne práce na osadenie latríny pri studničkách 

a čistenie chodníkov po lese. V mesiaci august sme vďaka sponzorom pripravili posedenie 

spolu s varením guľášu pre členoch urbáru a dôchodcoch.  V takýchto aktivitách budeme 

pokračovať aj naďalej, lebo vďaka naším predkom máme bohatstvo. V lete sme riešili 

zvýšenie nájmu PD Jarovnice až po liste adresovanému predsedovi družstva. Do teraz sme 

dostavali cca 1120 € po novom 1680 €. Na októbrovom zasadnutí výboru sme si určili dátum 

Valného zhromaždenia a dohodli sme sa na výške vyplatených podielov. Mailom som 

požiadal Firmu Lespro o plnení ťažobných úloh v našom pozemkovom spoločenstve. Kto by 

mal záujem môže prísť nahliadnuť do týchto spisov. Dohodli sme sa na výbore, že všetku 

dokumentáciu budeme zverejňovať na internetovej stránke obce Ražňany, kde v sekcii 

organizácie máme svoju záložku. Ak chcete komunikovať mailom  naša adresa je 

urbar.raznany@gmail.com. Ohľadne financií Vás bude informovať p. Jadviš. Ku dňu 

31.12.2017 je evidovaných 327 členov.  

V prípade nejakých nejasností sa môžete pýtať v diskusii. Na čo budeme vedieť Vám 

odpovieme hneď, pokiaľ nie zistíme a odpoveď môžeme dať na internetovú stránku.  

Kto má záujem si prezrieť dokumenty od nástupu nového výboru sú mu k dispozícii.  

 

Ďakujem za pozornosť 

 

                                                                                    Predseda pozemkového spoločenstva 

   

                                                                                                          Mgr. Kamil Golodžej 


