Správa o činnosti výboru Lesného spoločenstva, pozemkového spoločenstva
Horný Vadičov za rok 2018

V roku 2018 výbor LS v starom zložení yvolal Zhromaždenie spoluvlastníkov na 18. 3. 2018, na
ktorom sa uskutočnili aj voľby do orgánov LS. V týchto voľbách bol zvolený výbor Lesného
spoločenstva (LS) a Dozorná rada (DR) na nasledujúce päťročné obdobie (2018-2023):
Výbor LS.

-

Ing. Andrej Berešík – predseda LS

-

Júlia Kvašňovská – ekonómka a člen výboru LS
Mgr. Božena Mináriková – členka výboru LS
Anton Gajdoš – člen výboru LS
Peter Hošták – člen výboru LS

Dozorná rada LS - Ing. Anna Štefanová – predsedníčka DR
-

Eva Franeková – člen DR
Ľubomír Pavlusík – člen DR

Svoju činnosť výbor LS aj DR riadi podľa zákona 97/2013 Z.z., Zákon o pozemkových spoločenstvách.
Výbor LS sa v roku 2018 celkovo stretol na 19 výboroch LS z toho 13 krát v novom zložení po voľbe na
zhromaždení 18. 3. 2018
Rok 2018 bol prvým rokov práce pre novozvolený výbor LS, ten musel dotiahnuť posledný rok,
v ktorom pestovnú činnosť realizoval prostredníctvom PRV 2014 – 2020 v „Projekte ozdravných
opatrení v lesoch Lesného spoločenstva Horný Vadičov“. PPA vykonala v tomto roku 2 kontroly pred
vyplatením požadovanej finančnej čiastky, obe kontroly dopadli dobre a financie boli vyplatené,
posledná kontrola prebehne v roku 2019.
V mesiaci apríl som bol oslovený p. Milanom Vnukom, členom PS. Chceli prispieť k ochrane prírody
a hľadali príležitosť. LS im ponúklo možnosť uhadzovať haluzinu. Počas dvoch víkendov v mesiaci apríl
táto skupina ušetrila prácu LS za cca 500 EUR.
1: „Finančná náhrada za ujmu na hospodárení v prírodnej rezervácií Ľadonhora.“
Výbor LS Horný Vadičov žiadal v roku 2018 o vyplatenie finančnej náhrady za ujmu na hospodárení
v PR Ľadonhora. Túto platbu výbor LS žiadal na základe schválenia projektu ešte v roku 2015. Vtedy
sme žiadali o vyplatenie finančnej náhrady na hospodárení za prvých 5 rokov platnosti LHP (roky
2010-2014), v minulom roku sme žiadali o vyplatenie finančnej náhrady za rok 2017. Finančné
prostriedky budú vyplácané po získaní ujmy aj za roky 2018 a 2019, všetko spolu. Všetky úkony
spojené s vybavovaním tejto finančnej náhrady robil výbor LS vo vlastnej réžií.

2: „Približovacej lesnej linky „ČERCHLE“ a oprava jestvujúcich LC“ Dôvodom potreby vzniku tejto
približovacej lesnej linky bola neprístupnosť tejto lokality pre spracovanie kalamity podkôrneho

hmyzu. V tejto lokalite sa nachádza porast, ktorý je nutné rekonštruovať, v budúcnosti linka
zabezpečí aj lepší prístup pre potreby kontroly a pestovnú činnosť Pri opravách jestvujúcich LC sa
prihliadalo najmä na ich odvodnenie, pozdĺžne aj priečne.
V roku 2018 sme pokračovali v zaužívanom spôsobe predaja drevnej hmoty na OM. Keď po
obhliadke SK drevnej hmoty na OM dajú odberatelia svoje ponuky do obálok a tie otvárame na
zasadnutiach výboru. V roku 2018 sa výbor LS stretol s rapídnym poklesom cien drevnej hmoty,
najmä za suchár, kým začiatkom roka 2018 bola cena za 1 m3 suchára cca 40 EUR, koncom roka sme
boli radi pri cene tesne nad 30 EUR. Cena za 1m3 čerstvej ihličnatej hmoty sa pohybovala nad 60
EUR. Malá zmena nastala pri predaji dreviny buk. V malých množstvách cca 25 m3 sa robili extra
výberové konania na túto drevinu a boli prizvaní aj drobný spracovatelia. Cena za 1 m 3 z dôvodu
zvýšeného dopytu šla hore o cca 10 EUR. Priemerná cena za 1m3 čerstvej ihličnatej hmoty sa
pohybovala bola v roku 2018 63,20 EUR, priemerná cena za 1m3 suchej ihličnatej hmoty bola 35,60
EUR a priemerná cena za 1m3 listnatej hmoty (drevina buk) bola 46 EUR – tá sa však zmenou predaja
koncom roka dotiahla až na cca 55 EUR. Úspešnými víťazmi týchto súťaží v roku 2018 boli firmy:
Decurio, Riava, Hardforest, Ďurčan. Ťažbu drevnej hmoty pre LS Horný Vadičov zabezpečoval
dodávateľským spôsobom Ján Franek a Hardforest v časti galierovce kvôli spracovaniu podkôrnikovej
kalamity.
V mesiaci október 2018 mi bolo oznámené, že na pozemkoch LS Horný Vadičov bol postavený vrt
na vodu, v časti obce Kubáščikovci. Vzhľadom na nedostatok vody počas roka 2018 nikto nie je proti
zachyteniu vodného zdroja. Táto stavba sa však musí označiť ako čierna stavby, bola postavená bez
povolenia a vedomia výboru LS. O stavbe ma informoval až po jej dokončení vtedajší zástupca
starostu Miroslav Kubík.
Členovia výboru LS aj DR pravidelne vykonávali protipožiarne služby počas víkendov a dní
pracovného pokoja ak si to vyžadovalo počasie v období ešte pred začiatkom mája takmer do konca
roka. Vzhľadom na extrémne suché letné obdobie sme našťastie a aj vďaka týmto preventívnym
hliadkam neboli postihnutý žiadnym lesným požiarom. Protipožiarna hliadka sa skladá z 2 členov.
Jedným členom je člen výboru LS alebo dozornej rady a druhým je člen DHZ.

