
 

Vážené dámy, vážení páni!

Dovoľte mi, aby som najskôr pozdravil Vaše Valné zhromaždenie a poprial som Vám  

veľa zdravia  a úspechov v osobnom živote.V krátkosti by som Vás chcel oboznámiť s prácami,

ktoré, Vaše spoločenstvo vykonalo   roku 2014. 

Ťažba bola vykonaná vo výške 770 m3. Ako sami viete v máji padla vetrová kalamita a tak sme boli

povinný ju spracovať,čo sme aj urobili. Vykonala sa príprava plochy pre umelú obnovu na výmere ,

 0,87 , ktorá bola následne zalesnená.

Bola zalesnená plocha na výmere 2,77 ha a v počte 13 500 ks sadeníc. Ochrana MLP proti 

burine bola vykonaná na výmere 6,73 ha a ochrana MLP proti zveri bola vykonaná náterom na plo-

che 3,62 ha. Bolo vykonané uhadzovanie haluziny   po ťažbe , ktoré nebolo ukončené v roku 2014 

a bude ho potrebné vykonať v roku 2015. Bola vykonaná aj oprava zvážnice, ktorá bola nutná

pre urobenie prístupu ku kalamite avšak bude využívaná aj v budúcnosti na   zbližovanie dreva.

  V roku 2015 začína platnosť nový PSL, ktorý bude platný do roku 2024

Povedal by som Vám niečo o známych úlohách, ktoré nám z toho plánu vyplývajú.

  Ťažba obnovná je plánovaná vo výške 16 595 m3. Čo je 1 659 m3 na rok.

  Ťažba výchovná je na ploche 20,08 ha a 680 m3.To jest 2,08 ha a 68 m3 na rok.

Ťažba spolu vychádza 1 727 m3 na rok

Umelá obnova je na ploche 1,45 ha. Tieto holiny sme povinný zalesniť do dvoch rokov.

Prerezávky máme vykonať na ploche 2,63 ha, čo je 0,26 ha na rok. 

Toto sú úlohy, ktoré boli prejednané s taxátormi. Plán je teraz na schvaľovaní na kraji v Prešove

a mal by byť scválený v dohľadnej dobe

Teraz by sme si povedali niečo o činnostiach, ktoré nás čakajú v tomto roku

1, Príprava plôch pre obnovu.Na tomto výkone sa jedná o uhadzovanie haluziny po ťažbe dreva,

    Týmto uhadzovaním, by sme si vytvorili v porastoch priaznivejšie podmienky pre prirodzené 

    zmladzovanie lesa.Ak sa to bude dariť odbúrame náklady na zalesňovanie.Haluzinu by sme mali

    uhodiť z ťažby, ktorú budeme vykonávať v roku 2015.Jedná sa o 710 m3 v jednotkovej cene

    2,90€(87 Sk) čo činí 2 059 € ( 62 029,43 Sk).

2. Umelá obnova lesa na výmere 1,26 ha v nákladoch 4 888 € čo je 147 256 SK.

3 , Ochrana Mladých lesných porastov v tomto výkone sa jedná o ochranu mladých lesných  

     porastov proti burine vyžínaním a ochrane týchto porastov proti ohryzu zverou nátermi a

     obaľovaním.Na tomto výkone, by sme mali ochrániť 14,13 ha mladých lesných porastov

     v jednotkovej cene 150 € čo je 4500 Sk čo celkové činí 2,119,5 € t.j. 63 852,06 Sk.

4 , Na výkone prerezávky jedná sa o výchovu mladých lesných porastov vyrezaním krov a 

     nevhodných drevín.Túto výchovu by sme mali vykonať na výmere 1,42 ha v cene za 1 ha

     300 € čo je 9 000 Sk.Celkové náklady sú 426 € čo je 12 833,68 Sk.

5 , Na výkone Ochrana lesa sa jedná o prerezávanie a pratanie starej drevnej hmoty a podrezávanie

     podkapkov pri výchovných ťažbách, asanácia starej drevnej hmoty.To by sme mali vykonať 

     v nákladoch 1 659,70 €  (čo je 50 000 Sk)

6 , Na výkone Ostatné pestovné práce čo znamená výrez krov a plevelných drevín z mladých

     lesných porastov.

    Celkové náklady 1 000 € čo je 30 000 Sk

7 , Na výkone ťažba , ktorú máme vykonať v množstve 710 m3 

     Plánujeme vykonať v nákladoch spoločenstva 710 m3 pri priemerných nakladoch 18 € a   20 €

        celkové náklady 13 400 € v korunách to je 403 688,40 Sk.

8 , Iné náklady :                              Daň Obecnému úradu       330 €    t.j. 9 941,58 Sk

                                                     Odborný lesný hospodár  1 560 €           46 997 Sk

     Iné náklady                     1 500 €           45 189,00 Sk

Iné náklady spolu

                                                    Náklady spolu            28 221 €          850 185 85 Sk

45 189 Sk

3 390 € 102 127,14 Sk



 

 

Po časti náklady by som Vám povedal niečo o časti príjmovej.Tu by sa jednalo o príjmy z predaja

drevnej hmoty.Ide o 810  m3 dreva. Z toho počítam 100 m3 podielového dreva

Tu sa príjmy budú meniť podľa cien dreva a výšky podielového dreva z plánovanej ťažby

 

Po sortimentácii išlo by cca o 310 m3 výrezov po 60 € čo je 1 808 Sk tržba by mali byť  

18 600 € čo je 560343,60 Sk.

Vlákninové drevo: ide o 250 m3 pri cene za 1 m3 33 € čo je 8 250 €. Tržby 248 539,50 Sk

Palivové drevo: ide o 150 m3 pri cene 25,89 € za 1 m3, to je 117 000 Sk.Tržby 3 883,69 € 

to je 124 020,00 Sk

Samovýroba jedná sa o 100 m3 podielového dreva v cene za 1 m3 € čo je 90,378 Sk.Tržby 300 €

    čo je 9 037,80 Sk.

€ Sk

        

      Náklady

Rozsah prác sa bude v priebehu roka meniť podľa cien dreva na trhu, ako aj vzhľadom na

nepredvídané udalosti(napr. oprava ciest po povodňach.

      Tržby celkom                         31 033,69 934 920,90

28 221,00 850 185,85

      Rozdiel 2 812,69 84 735,05


