
Milí farníci, 

chcel by som vás v krátkosti poinformovať vo veci farskej hory, aby sme predišli možným 
dohadom a špekuláciám. 

Ako už viete farnosť si začala spravovať farskú horu sama po skončení nájmu s 
pasienkovým spoločenstvom. Tohto roku 2022 začala farnosť aj ťažiť drevnú hmotu. 
Vyťažilo sa 278 m3 drevnej hmoty. Náklady na ťažbu boli 9.916,84 EUR, pri tom sme 
dosiahli výnosy za predaj dreva vo výške 19.873,81 EUR. Celkový profit z ťažby po 
započítaní všetkých priamych aj nepriamych nákladov za tento rok ku koncu augusta bol 
9.956,97 EUR. 

Pre porovnanie uvediem zopár čísel z minulosti, keď bola farská hora v nájme s 
pasienkovým spoločenstvom. V rokoch 2011 až 2019 bolo vyťažené 3.190 m3 drevnej 
hmoty, teda viac ako 10 krát ako sme vyťažili tento rok. Pasienkové spoločenstvo nám 
poukázalo za dobu nájmu za roky 2011 až 2019 celkom 28.780 EUR. 

Dovoľme si teraz prepočítať a porovnať sumy z tohto roku a za roky keď farská hora bola 
v nájme, vychádza nám, že v dobe nájmu sme ako farnosť mali zisk z 1 m3 dreva 9,02 
EUR, tento rok, keď si horu spravujeme sami máme zisk z 1 m3 až 35,82 EUR. Dosiahli 
sme teda zisk z 1 m3 štyri krát vyšší. Vtedy 9 EUR keď sme mali horu v nájme, teraz 
35,82 EUR keď si horu spravujeme sami. Tieto čísla sú značne rozdielne, niečo tu 
nesedelo a ani nesedí, kontaktovali sme o tom ústne aj písomne pasienkové spoločenstvo 
ale bezvýsledne. Preto sme sa rozhodli obrátiť  so žalobou na súd, aby na základe 
poskytnutých dôkazov rozhodol či vyúčtovania spracované pasienkovým spoločenstvom 
boli správne alebo nie.  Nechceme nič zvláštne, len za náš majetok spravodlivú a 
adekvátnu náhradu. 

Veď uznajte keď za 1 m3 dreva raz dostanete 9 EUR a neskôr 35,82 EUR, je to veľký 
rozdiel. Niečo asi nesedí, niekde tie peniaze museli ísť. Páni z pasienkového spoločenstva, 
ktorí na Silvestra 2019 zlomili môjho predchodcu dp. Válku, aby podpísal predlženie 
nájomnej zmluvy mali veľmi dobre zrátané o čo sa hrá a preto tak tvrdo hrali. Bez súhlasu 
Biskupského úradu to bolo ale neplatné. 

Farnosť použila všetky financie z predaja dreva z tohto roku na krytie nákladov spojených 
s opravou kresťanského domu. Spolu s ekonomickou a farskou radou, budeme takto 
postupovať aj naďalej, aby farská hora slúžila celej farnosti a aj celým Podkoniciam a nie 
len akejsi úzkej skupine. 

Všetky podklady k účtovaniu ťažby za tento rok sú skontrolované a zaúčtované vo 
farskom účtovníctve. 

Martin Pečarka, farský administrátor 

 


