Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
Špecifickým podnikom, ktorý sa okrem lesníckej výroby zaoberá aj poľnohospodárskou výrobou,
kde sa zameriava na chov hovädzieho dobytka so zameraním na produkciu mlieka, je
Lesopoľnohospodársky majetok (LPM) Ulič, š.p.
Takmer celé obhospodarované územie LPM Ulič, š.p. sa nachádza na území Národného parku
Poloniny, z čoho vyplývajú závažné obmedzenia hospodárskej činnosti. Okrem toho sú tu
obmedzenia z titulu hygienickej ochrany vodnej nádrže Starina, a taktiež z ochrany štátnych hraníc
SR, respektíve schengenskej hranice EÚ. V súčasnosti podnik obhospodaruje 24 318 ha lesných
pozemkov a 1996 ha poľnohospodárskej pôdy.
Hospodárenie
V uplynulom roku dosiahol kladný hospodársky výsledok, zisk po zdanení bol vo výške 88 072 €. Aj
napriek určitým negatívnym vplyvom ide o mierne vyšší zisk ako v roku 2015. Napriek nižšej ťažbe
dreva o 2083 m3 dosiahol podnik tržby za drevo 3 818 223 eur, čo je porovnateľné s rokom 2015. Na
pestovnú činnosť vynaložil LPM Ulič 259 226 eur, čo je o 14 653 eur viac ako v roku 2015.
Medzi najväčšie problémy uplynulého roka patrilo nevyužívanie štrukturálnych fondov EU bývalým
vedením podniku, a následne dlhodobo zanedbané investície do rozvojových programov, riziko
úbytku hospodárskych lesov na úkor ochrany prírody s bezzásahovým režimom. Pridružená drevárska
výroba sa musela zastaviť kvôli zastaraným necertifikovaným technológiám a neefektívnosti výroby.
V súčasnosti podnik zamestnáva približne dvesto ľudí.
Investície
Jedným z najdôležitejších výsledkov uplynulého roku je rekonštrukcia maštale s rybinovou dojárňou
na 162 dojníc, ktorá spĺňa požiadavky dobrých životných podmienok zvierat. Celková investícia bola
vo výške cca 520 000 eur. Na financovanie podnikových potrieb boli použité výlučne vlastné zdroje.
Rekonštrukcia maštale sa prejavila aj na nižšom hospodárskom výsledku, došlo k čiastočnému
zníženiu základného stáda, ale aj k poklesu úžitkovosti dojníc z dôvodu stresu zo zmeny ustajnenia, čo
sa prejavilo v znížení tržieb za mlieko o 113 880 eur. Celková produkcia mlieka bola v roku 2016 vo
výške 2 082 290 litrov, čo bolo oproti roku 2015 menej o 516 783 litrov.
Vízia a pripravované projekty
 Reorganizácia podniku s cieľom lepšieho využitia ľudských zdrojov a optimalizácie
jednotlivých činností.
 Udržanie a zefektívnenie výroby mlieka, a zároveň rozšírenie stavov dobytka o výkrmový
dobytok.
 Revitalizácia pridruženej drevárskej výroby s cieľom zefektívnenia výroby a zabezpečenia
konkurencieschopnosti.
 Hľadanie nových zdrojov príjmov, napríklad v revitalizácii včelárstva, vo využívaní ubytovacích
možností v rámci cestovného ruchu a pod.
 Udržanie zamestnanosti a postupného rastu miezd.
 Spolupráca so samosprávami uličskej doliny na spoločných projektoch s možnosťou čerpania
zdrojov zo štrukturálnych fondov EU v rámci cezhraničnej spolupráce a následného rozvoja
cestovného ruchu v regióne.
 Zrealizovanie rekonštrukcie cesty Via Rusica s napojením na Poľsko, čím by sa postavil základ
budúceho rozvoja regiónu v oblasti cestovného ruchu.

