OBEC PORIADIE, Poriadie č. 114

Správa o hospodárení za rok 2021

Vypracoval: Ing. Pavol Konečný – Odborný lesný hospodár
Anna Pražienková – účtovník

ÚVOD:
V roku 2021 sme realizovali najviac dodávok palivového dreva pre občanov obce.
Občania stále menej realizujú samovýrobu drevnej hmoty.
Vzhľadom na klimatické podmienky a realizáciu intenzívnej náhodnej ťažby sa nám
podarilo spomaliť nástup škodlivých činiteľov na smrekových porastoch. V tomto roku sa
priamo ucelená náhodná ťažba nerealizovala. Nebolo potrebné realizovať ani obranné
a ochranné opatrenia.
Vzhľadom na primerané zrážky v jarnom a sčasti aj začiatkom letného obdobia bola
intenzívnejšia samoochrana smrekových porastov. Podarilo sa výraznejšie spomaliť agóniu
rozpadu smrečín.

1. VYKONANÉ LESNÍCKE ČINNOSTI V ROKU 2021
a) Ťažbová činnosť
Začiatkom mesiaca apríl sa začala Výchovná úmyselná ťažba dreva vo veku nad
50rokov v poraste 10. Hlavnou úlohou bolo zabezpečiť drevnú hmotu na palivo pre občanov
obce. Na túto činnosť bol vypracovaný dodatok č. 2 zo dňa 7.4.2021. Predpokladané
množstvo bolo 300 m3. Vzhľadom na výraznejšiu požiadavku občanov obce sa nakoniec
realizovalo 376 m3.
Hlavným účelom tohto zásahu je pripraviť porasty na budúcu tvorbu
štruktúrovaných, etážovaných, priestorovo, výškovo a hrúbkovo diferencovaných porastov
v zmysle prístupu Prírode blízkeho hospodárenia (PBHL). Výchovná úmyselná ťažba bola
realizovaná technológiou – ťažba JMP-hrbkovanie. Následne bola realizovaná doprava na
sklad odberateľa, t. j. pre jednotlivé domácnosti. V tomto poraste bola ukončená výchovná
ťažba a bola realizovaná počas 3 rokov na celej ploche porastu.

b)

Pestovná činnosť

V tomto segmente lesníckych činnosti sme v tomto roku nerealizovali žiadne
výkony. Do budúcna by bolo vhodné doplniť podsadbami a presadbami dreviny, ktoré budú
mať možnosť nahradiť odchádzajúci smrek. Jedna z takýchto drevín je jedľa biela
a v rozvoľnenejších častiach smrekovec opadavý. Vzhľadom na stav ekosystémov, budeme
musieť akúkoľvek inú drevinu okrem buka ochraňovať voči škodám zverou. Túto činnosť
sme zatiaľ nerealizovali vzhľadom na to, že sa nám darí postupným prechodom na princípy
PBHL zabezpečiť ekologickú stabilitu cez materské porasty. Pričom, ale treba myslieť aj na
možnosť vnesenia iných ekologicky stabilizujúcich drevín do porastov umelo.
V roku 2022 vstúpime do 5. roku platnosti PSL. Z bilancovaných úloh nám ostáva
ešte na „Prečistku“ predpis PSL o výmere 12,46 ha. Pre rok 2022 by bolo vhodné realizovať
v poraste 810 – 4,15 ha a v poraste 820 o výmere 0,91 ha (lokalita Pobitá). Časť je možné
vykonať v samovýrobe koncom decénia, ale časť je mladá, ktorú asi občania nebudú ochotný
vykonať.

c)

Ochrana lesa

Čo sa týka vývoja škodlivých činiteľov sme nezaznamenali v tomto roku
mimoriadne udalosti v nadväznosti na klimatické zmeny, až na takmer štandardný vývoj
podkôrneho hmyzu. Lykožrút smrekový mal v roku 2021 len 3 rojenia. V predchádzajúcich
rokoch boli 4 rojenia zároveň so sesterskými generáciami.
Vzhľadom na to, že sa zásoba dreviny smrek výrazne zredukovala už
v predchádzajúcich obdobiach a vo vstávajúcich porastoch je zmiešanie smreka vtrúsené,
resp. hlúčikového charakteru, nehrozí situácia celkového rozpadu porastových štruktúr.
Pričom sa za posledné 2 roky podarilo spomaliť gradáciu podkôrnych škodcov vzhľadom na
celkový úhrn zrážok, ako sme konštatovali už v úvode. Sem tam sa objaví malý hlúčik
napadnutých jedincov čo, sa darí spracovať cez Samovýrobu občanov.

2. PREDAJ DREVA 2021
a) Odberatelia + Občania
OZ na svojom zasadnutí dňa 17.02.2021 uznesením č. 4/2021 schválilo Cenník
drevnej hmoty pre rok 2021. Na základe tohto cenníka bola realizovaná expedícia a predaj
dreva.

Sortiment
III. B guľatina
III. C guľatina
Vláknina (V.)

Palivo pre občanov

Drevina
buk
buk
dub zimný
buk
dub zimný
buk
jaseň
dub zimný
smrekovec
douglaska
borovica
smrek

SPOLU

Množstvo(m3)

Odberateľ

21,25 OVIS/Ondrejka
10,91 OVIS/Ondrejka
2,38
4,23
1,86
276,43
18,81
35,58
14,99
10,01
3,16

OVIS/Ondrejka
Cudzí
Cudzí
Občania
Občania
Občania
Občania
Občania
Občania

9,04 Občania

408,65 m3

V tomto roku sa prejavil pokles tržieb z celkového predaja dreva na základe toho, že
pre občanov obce bolo realizované výrazne väčšie množstvo dodávok palivového dreva ako
sa predpokladalo a predaj pre externých odberateľov guľatiny sa realizoval len v 2 prípadoch.
Počas roka bolo nahlásených 61 občanov na odber palivového dreva.

b) Samovýroba
Samovýroba dreva občanmi bola v tomto období realizovaná v prekvapivom
množstve. Predpokladáme, že to bolo na základe výberu lokality a ponúknutej drevnej hmoty.
Boli vybraté 2 hlavné lokality: 1. v časti „okolo cesty na Šlahorovú“ a v 2. lokalite „Pobitá“.
Celkovo bolo vydaných 44 súhlasov (nahlásených 49 občanov) na ťažbu dreva v samovýrobe.
Boli vydané aj 2 súhlasy na spracovanie drevnej hmoty po ťažbe dreva, čo ale nebolo

realizované zo strany spracovateľov. Spôsob spracovania v samovýrobe v mladších porastoch
je nesmiernym prínosom pre stav porastov. Šetrné spracovanie ťažby dreva a jej realizácia
týmto prístupom je pozitívnym prvkov práce v lese.
V tomto bode je potrebné spomenúť, že občania nemajú záujem realizovať
spracovanie zbytkov po realizovanej ťažbe dreva. Cena je v tomto prípade symbolická
2€/prm. Myslíme, že je potrebné plochy po realizovaných ťažbových zásahoch cez
spracovanie zbytkov po ťažbe dreva čo je pre obec v tomto prípade naj ekonomická činnosť.
Ak by sa to nepodarilo touto formou bude potrebné to realizovať cez dodávateľské služby.

3. CELKOVÉ ZHODNOTENIE HOSPODÁRENIA
Vyúčtovanie rozpočtovej kapitoly lesné hospodárstvo za rok 2021 v obci Poriadie
Kód rozpočtu 04.22- podnikateľská činnosť
Príjmy rozpočtu:
Tržby zahŕňajú príjem z predaja dreva:

20 949,52 €

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Výdavky rozpočtu:
Mzdy:

6 362,59 €

Odvody do poisťovní:

2 223,72 €

Všeobecný materiál:
Všeobecné služby (ťažba dreva, úprava lesných ciest)
Poplatky banke:

275,93 €
8 628,87 €
123,02 €

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Príjmy celkom:

20 949,52 €

Výdavky celkom:

17 614,32 €

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Výsledok hospodárenia:

3 335,20 €

==============================================================

ZÁVER:
V roku 2021 sme predovšetkým realizovali výchovné ťažby dreva pre potreby
občanov a samovýrobou občanmi obce. Nebola realizovaná ťažba dreva za účelom predaja
drevnej hmoty externým odberateľom dreva čo by prinieslo výrazne vyššie tržby. Toto bolo
realizované z dôvodu ušetrenia disponibilného množstva drevnej hmoty pre celé obdobie 10
rokov platnosti PSL. Týmto opatrením sme chceli upravili bilancovanú ťažbu dreva na úroveň
631m3/rok. V tomto čase to predstavuje cca 576 m3 teda ešte trochu pod 1/10 decenálneho
plánu. Ak v tomto roku udržíme ťažbu dreva pod 450m3. Tak by sme sa mohli takmer
priblížiť k vyrovnanému bilancovanému etátu.

Opatreniami vykonanými v predchádzajúcom období sa podarilo spomaliť nastupujúci
rozpad smrečín a tým spôsobený nástup náhodných ťažieb dreva, ktoré tvorili
v predchádzajúcom období takmer polovicu disponibilnej ťažby dreva.
V tomto roku vzhľadom na opatrenia ohľadne COVID-19 neboli poslanci OZ na
vonkajšom zasadnutí, t. j. nerealizovali sme vonkajšiu pochôdzku lesným majetkom obce.
Starosta obce bol niekoľkokrát v spolupráci s OLH na vonkajších pochôdzkach pri zisťovaní
stavu porastov a pri navrhovaní opatrení na pozdĺžne a priečne odvodnenie lesných ciest.
Niektoré z týchto návrhov boli realizované.
Treba skonštatovať, že rok 2021 bol v zvládnutý, čomu nasvedčuje aj táto správa.

LESU ZDAR.

