Správa o ukončení výstavby Lesnej cesty Medzi Jarky
Vážené podielničky, vážení podielnici!
V Zmluve o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti v
článku 11–Zásady hospodárenia, sa píše:,, Rozhodujúci podiel výmery pozemkov spoločenstva
predstavujú lesné pozemky, ktoré aj celospoločensky považujeme za najvýznamnejší faktor
dlhodobej ekologickej stability krajiny, avšak nemenej dôležité sú aj ich ekonomické funkcie.
Uvedomujeme si, že okrem potrieb ochrany biodiverzity lesných biotopov je dôležitá potreba
trvalo udržateľného využívania lesov, ktoré sú zdrojom dreva, ako ekologickej a obnoviteľnej
suroviny.“ V poslednom bode tohto článku sa uvádza ako prostriedok hospodárenia: využívanie dotácií a čerpanie eurofondov zvlášť pri budovaní a údržbe lesných ciest.
V roku 2014 výbor USPS na základe schválenia Valným zhromaždením podal žiadosť
o poskytnutie Nenávratného finančného príspevku z programu rozvoja vidieka SR na projekt ,,
Lesná protipožiarna cesta a obnova lesných porastov, ich ošetrovanie a ochrana.“ Žiadosť bola
po formálnej administratívnej kontrole nekompletná a nebola schválená. Následne výbor USPS
Veličná po doplnení chýbajúcich dokumentov a podaní pokračoval v žiadosti o nenávratný
finančný príspevok, ktorý bol schválený Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (ďalej len
PPA) vo výške 763 013,43€. V odôvodnení PPA dospela k záveru, že žiadosť splnila
podmienky poskytnutia príspevku na projekt ,,Zlepšenie vodného hospodárstva v Lesoch k.ú.
Veličná a protipožiarna Lesná cesta Medzi Jarky“.
Terénne práce sa začali koncom roka 2016. Klimatické a pôdne podmienky pohoria
Oravskej Magury nedovoľovali vždy pokračovať v prácach na výstavbe Lesnej cesty. Práce
boli prerušované z dôvodu zamokrenia, zosuvu svahov na teleso cesty, výskytu vetrovej
kalamity a následne ťažby dreva. Výstavbu Lesnej cesty Medzi Jarky neovplyvnilo ani trestné
oznámenie JUDr. Ing. Martina Cimráka v zastúpení advokátskou kanceláriou JUDr. Cimrák
s.r.o., Štefánikova 1, Nitra. Trestné oznámenie doručené na Úrad špeciálnej prokuratúry
Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, týkajúce sa podozrenia zo spáchania trestných
činov machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, poškodzovania finančných
záujmov Európskej únie a porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku zástupcami
spoločenstva Urbárni spolumajitelia pozemkové spoločenstvo Veličná. Trestné oznámenie bolo
postúpené na expozitúru Stred národnej portikorupčnej jednotky národnej kriminálnej agentúry
Prezídia Policajného zboru. Počas vyšetrovania boli vypočutí zástupcovia USPS Veličná p.
Hvizdák M. a Juráška J., ktorí doplnili všetky potrebné dokumenty na vyvrátenie podozrenia.
Vyšetrovateľ expozitúry Stred národnej protikorupčnej jednotky Národnej kriminálnej
agentúry Prezídia Policajného zboru zo dňa 4.10. 2017 uznesením rozhodol, že trestné
oznámenie k podozreniu zo spáchania zločinu machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej
dražbe odmietol, lebo nebol dôvod na začatie trestného stíhania.
Časť trestného oznámenia JUDr. Ing. Martina Cimráka, ktoré sa týkalo podozrenia zo
spáchania trestného činu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku, bolo postúpené
odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Dolnom Kubíne.
V prípade neposkytnutia NFP by mohla teoreticky vzniknúť škoda vo výške 763 013,43€, bol
spisový materiál postúpený na odbor Kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného
zboru v Žiline. Spisový materiál bol doplnený výpoveďami p. Hvizdák M., Juráška J, za USPS
Veličná a p. JUDr. Ing. Cimrákom Martinom, ale aj z PPA Bratislava a Úradu pre verejné
obstarávanie (ďalej len ÚVO), ktorý taktiež súbežne s vyšetrovaním vykonával kontrolu
verejného obstarávania. Z uznesenia Krajského riaditeľstva PZ v Žiline, odbor kriminálnej
polície vyplýva, že citujem:,, v rámci prípravného konania sa nepodarilo relevantne
dostatočným spôsobom preukázať v zmysle produkovaných dôkazov, že konanie niektorej
osoby (osôb) v mene USPS Veličná, napĺňa zákonom požadované obligatórne znaky skutkovej

podstaty uvedeného trestného činu. Pre účely trestného konania a vyvodenia trestnej
zodpovednosti musí úmysel páchateľa (páchateľov) zjavne smerovať k spôsobeniu škody
veľkého rozsahu a súčasne k porušeniu všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovenú
povinnosť alebo povinnosť uloženú právoplatným rozhodnutím súdu alebo vyplývaju zo
zmluvy opatrovať alebo spravovať cudzí majetok“. (koniec citácie)
V tomto prípade nebola preukázaná stránka zločinu porušovania povinnosti pri správe
cudzieho majetku. Prebiehajúce kontroly zo strany PPA a ÚVO jednoznačne nezistili porušenie
zákona.
Po vyplatení NFP nie je možné hovoriť ani o spôsobení škody a za predpokladu, že bolo
dielo potrebné ako to vyplýva zo zhromaždeného materiálu, dielo je potrebné zaplatiť a jeho
hodnota zostáva v majetku USPS Veličná.
Preto vyhodnotením zhromaždených dôkazov nebolo preukázané také konanie, ktoré by
bolo možné považovať za spáchanie uvedeného trestného činu a keďže neboli zistené také
skutočnosti, ktoré by odôvodňovali postup podľa trestného poriadku, bolo potrebné rozhodnúť
tak, že: podané trestné oznámenie odmietam, nakoľko nie je dôvod na začatie trestného stíhania.
Priebeh výstavby Lesnej cesty vyšetrovanie neprerušilo a Lesná cesta a výstavba vodnej
nádrže dospela do finálnej fázy. Po podaní žiadosti o platbu na PPA Bratislava bola následne
vykonaná administratívna finančná kontrola v júni 2018. Kontrolnou skupinou neboli zistené
žiadne neoprávnené výdavky a porušenia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku a predpisov SR v súvislosti s vykonanou kontrolou.
K vyplateniu NFP došlo na začiatku roka 2019 vo výške 726 525,72€ čo predstavuje
zníženie o finančnú korekciu vo výške 5%, ktoré boli doplatené do výšky úveru z vlastných
zdrojov.
Celkové náklady na výstavbu Lesnej cesty Medzi Jarky boli v sume 852 000€. Výška
dotácie bola vo výške 726 525,72€, čo predstavuje 85% z výšky nákladov. Výška výdavkov
z vlastných zdrojov USPS Veličná bola 125 474€, čo zahŕňa výstavbu úseku lesnej cesty po
zmene protipožiarnej zonácie vo výške 47 974€. Náklady na projektový dokumentáciu
a poradenské služby vo výške 39 600€ a finančná korekcia zo strany PPA vo výške 36 487€.
Do výšky nákladov nie sú zarátané výdavky na úrokoch vo výške cca 12 000 € za
poskytnutý úver v dobe zbytočného naťahovania vyplatenia NFP od júna 2018 do marca 2019
z dôvodu zadržiavania žiadosti o platbu na právnom oddelení PPA.
K nákladom do výstavby lesnej cesty treba pripočítať aj čas zamestnancov urbáru, ktorý
bol vynaložený na kontrolu výstavby, vynaložení pri doplňovaní dokumentov k vyšetrovaniu
pre Nak-u, Kriminálnu políciu, ÚVO, pracovné cesty súvisiace so zabezpečením výstavby
Lesnej cesty a vyšetrovania, ktoré bezdôvodne zvyšuje náklady a vyťahuje peniaze z nás
všetkých, podielnikov USPS Veličná. Výstavbou Lesnej cesty Medzi Jarky USPS Veličná
zvýšilo svoj majetok o 726 525€ získaných z fondov Európskej únie a rozpočtu SR.
Lesná cesta Medzi Jarky je vybudovaná v dĺžke 2600m. Je vybudovaná na sprístupnenie
Lesných porastov a podporu prevencie škôd v Lesoch spôsobených lesnými požiarmi
a prírodnými katastrofickými udalosťami, a zlepšenie vodného hospodárenia v Lesoch k.ú.
Veličná.
V okolí Lesnej cesty sa nachádza 37 122ha lesných porastov, ktoré majú celková zásobu
29 085m3 drevnej hmoty. Vybudovaním Lesnej cesty znížia náklady na ťažbu a približovanie
vo výške cca 407 000€ na dobu 10rokov, ktoré budú ekonomicky využité na ďalšie zveľadenie
a budovanie urbáru Veličná k spokojnosti podielnikov. Následným sprístupnením porastov sa
znížia aj náklady na lesopestovné práce súvisiace s výchovou mladých porastov.
Na záver sa chcem poďakovať členom výboru, ktorý sa aktívne zapojili do výstavby
a do úspešného vybudovania Lesnej cesty Medzi Jarky Ing. Klukovi Miroslavovi, Hvizdákovi
Miroslavovi a aj sebe (Ján Juráška), ale aj ďalším členom výboru, ktorí prispeli k zhodnoteniu
majetku USPS Veličná.

Ďakujem za pozornosť
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