OBEC PORIADIE, Poriadie č. 114

Správa o hospodárení za rok 2018

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

ÚVOD:
Obec Poriadie sa po skončení platnosti Lesného hospodárskeho plánu pre roky 20082017 (LHP) a pri obnove Plánu starostlivosti o lesy (PSL) po novom, rozhodla ukončiť
nájomný vzťah s firmou Forest Co- Ing. Ján Kurtiš. Na základe rozhodnutia OZ a ukončenia
platnosti predmetnej zmluvy, starostka obce Ing. Boskovičová za účasti Ing. Kurtiša a Ing.
Konečného vykonali prevzatie predmetných dokladov týkajúcich sa predchádzajúceho
hospodárenia na základe ustanovení § 44 zákona NR SR č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení
neskorších predpisov a §§9, 10 a 11 Vyhlášky MP SR č. 297/2011 Z. z. o Lesnej
hospodárskej evidencií (LHE). Vzhľadom na to, že LHP je majetkom štátu, ktorý ho
bezodplatne odovzdáva obhospodarovateľovi lesa, Ing. Kurtiš neposkytol mapové podklady a
LHP (časť Opis porastov, návrh hospodárskych opatrení a porastové karty) za posledných
20r. Obec Poriadie ako vlastník lesných pozemkov má možnosť žiadať tieto predmetné
súčasti LHP za odplatu Národné lesnícke centrum (NLC), Ústav hospodárskej úpravy lesa
(ÚHUL).
OZ na svojom zasadnutí uznesením 20/2018 zo dňa 12.04.2018 rozhodlo, že do
schválenia PSL budú obhospodarovať lesné majetky vo vlastnej správe. Pričom oslovili Ing,
Konečného na výkon Odborného lesného hospodára (OLH). Po vzájomnej dohode bola
k 15.1.2018 podpísaná Dohoda o pracovnej činnosti s platnosťou do 31.12.2018.
Od tohto obdobia si Obec Poriadie vykonáva správu lesného majetku vo vlastnej réžii.
Túto skutočnosť oznámila orgánom štátnej správy OÚ PLO v Novom Meste nad Váhom,
pričom uviedla, že je obhospodarovateľom lesných pozemkov vo svojom vlastníctve na
celkovej výmere 156,09 ha a zároveň oznámila, že OLH bude vykonávať Ing. Pavol Konečný.
Na základe požiadavky OLH bolo začaté v 3./2018 spracovávanie náhodnej ťažby dreva –
rozptýlenej v prevažnej miere v drevine smrek z titulu poškodenia podkôrnym hmyzom,
ktorá je následkom predchádzajúcich prístupov v hospodárení a hlavne celkovej klimatickej
zmeny a globálneho otepľovania. Kde je drevina smrek ako stanovištne nevhodná pre 3. lesný
vegetačný stupeň (LVS) je výrazne atakovaná suchom, hnilobami a následne podkôrnym
hmyzom. Na túto činnosť bola dňa 19.3.2018 podpísaná „ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB
č. 1/2018/komp.“ s firmou PEMA LES, spol. s r.o.. Predmetom zmluvy bolo vykonať službu
spočívajúcu v ťažbe dreva
na svoje náklady, na vlastné nebezpečenstvo, v čase
a podmienkach dohodnutých v tejto zmluve, v dodatku k zmluve a v technologickom
protokole v súlade s predmetom činnosti určenom v jeho oprávnení k podnikaniu. Vzhľadom
na vykonávanie NŤ, čo je mimoriadna situácia, bola na základe cenových ponúk predmetná
NŤ zadaná vyššie uvádzanej firme.
Po ukončení spracovávania náhodnej ťažby dreva bola v lokalite Sekule a Uhliská
vykonaná úprava plôch po náhodnej ťažbe dreva – uhladzovanie haluziny so spaľovaním.
Účelom tejto pracovnej operácie bola príprava plôch pre obnovu lesa (umelú a prirodzenú)
a zamedzenie ďalšieho rozširovania podkôrneho hmyzu a technických škodcov dreva. Službu
vykonali členovia Poľovníckeho združenia Stará Myjava, ktorý majú v spoločnom poľovnom
revíre Stará Myjava prenajaté pozemky vo vlastníctve obce Poriadie za účelom výkonu práva
poľovníctva.
Vzhľadom na skorý nástup vegetačného obdobia nebolo vykonané umelé zalesnenie
holín resp. plôch vhodných na podsadby. S prihliadnutím na vývoj porastov a semenný rok
(rok 2018, v ktorom bola úroda semena v drevine buk a čiastočne drevine dub) sme sa

rozhodli počkať so zalesňovaním až po roku 2019, aby sme mohli využiť potencionálne
prirodzené zmladenie a tým využiť prírodné procesy na obnovu rozvrátených porastov.

1. VYKONANÉ LESNÍCKE ČINNOSTI V ROKU 2018
a) Ťažbová činnosť
Koncom marca sa začala spracovávať náhodná ťažba dreva – rozptýlená ako následok
spracovania podkôrnikovej kalamity. Zistené poškodenie bolo v 9 porastoch a množstvo bolo
odhadnuté pre spracovanie na cca 650m3. Samotná ťažba cca 420m3. Súčasťou tohto
opatrenia boli plánované aj ochranné a obranné opatrenia formou klasických lapákov I. a II.
série. Táto činnosť nebola vykonaná vzhľadom na klimatické podmienky a nedostatok kapacít
v lesníckych činnostiach. Pričom na jednotlivé porasty bol v zmysle zmluvy vypracovaný
dodatok č. 1 zo dňa 19.3.2018. Celkovo bolo spracovaných 408m3 v celkovej cene 4.896 €.

b)

Pestovná činnosť

Súčasťou tohto výkonu bola vykonaná poťažbová úprava porastov uhadzovaním
zbytkov po ťažbe dreva s pálením v lokalite Sekule a Uhliská. Na túto činnosť boli
vynaložené prostriedky v celkovej hodnote 1.200 €. Plánované vyzdvihovanie lesného
reprodukčného materiálu t.j. sadeníc a následné umelé zalesňovanie nebolo vzhľadom na
rýchly nástup vegetačného obdobia vykonané. Materské porasty v drevine buk mali semenný
rok, takže očakávame dostatočné zmladenie predmetných porastov a tým nástup následného
porastu cestou prirodzeného zmladenia.

c)

Ochrana lesa

V tomto bloku lesníckych činností sme založili 13 feromónových lapačov za účelom
monitorovania gradácie rojenia podkôrneho hmyzu. Z 13 založených nám vandali zničili 8 ks,
ktoré prestali plniť svoju funkciu. Evidencia a kontroly lapačov boli vykonávané v 7 dňových
intervaloch, pričom bol v 4 lapačoch zaznamenaný stredný odchyt a v zbytku len slabý
odchyt. Čo môže byť spôsobené a ovplyvnené už spomínaným vandalizmom zo strany
návštevníkov lesa.
Klasické lapáky neboli založené vzhľadom na nízke kapacity v ťažbovej činnosti
a vývoj na trhu s drevom, pričom sme sa obávali toho, že včas nespracujeme a následne
neodexpedujeme vyťaženú drevnú hmotu, čo by malo za následok len ďalšie rozširovanie
podkôrneho hmyzu.
V mesiaci august sme požiadali NLC, Lesnícku ochranársku službu (LOS)
o obhliadku zdravotného stavu napadnutých jedincov duba cérového. Obhliadka
a identifikácia škodcu bola vykonaná v lokalite okolia športového areálu. Zamestnanec LOS
identifikoval škodcu ako hrčiarku (Dryomia circinnans). Pričom dal opatrenie monitorovať
tohto škodcu. Zároveň vzhľadom na lokalitu upozornil obhospodarovateľa lesa na
potencionálne nebezpečného škodcu na dube Priadkovčeka dubového (Thaumetopoea
processionea), ktorý okrem výrazného poškodenia dubových porastov spôsobuje výrazné
povrchové a vnútorné alergické reakcie človeka.

2. PREDAJ DREVA 2018
a) Odberatelia + vlastná spotreba
OZ na svojom zasadnutí dňa 05.06.2018 uznesením 30/2018 schválilo Cenník drevnej
hmoty pre rok 2018. Na základe tohto cenníka bola realizovaná expedícia a predaj dreva.

Predaj drevnej hmoty po sortimentoch a odberateľoch v roku 2018
Sortiment
162
130
132
134
135
150
130
132
134
135
134
135
150
150
250
250
250
150
Spolu

Biomasa – štiepka
III.A guľatina
III.B guľatina
III.C guľatina
III.D guľatina
Vláknina ihl.
III.A guľatina
III.B guľatina
III.C guľatina
III.D guľatina
III.C guľatina
III.D guľatina
Vláknina ihl.
Vláknina ihl.
Vláknina list.
Vláknina list.
Vláknina list.
Vláknina ihl.

Priemerná vyťaž III. (guľatine)

drevina

smrek

smrekovec

douglaska
smrek
borovica
brest
buk
dub
smrek
ihl.

m3
72,67
17,37
32,99
73,2
112,23
14,54
1,13
8,92
10,73
10,12
2,1
2,32
31,18
3,08
1,27
2,69
1,28
8,77
406,59
271,11

Odberateľ
DREVREAL
OVIS
OVIS
OVIS
OVIS
OVIS
OVIS
OVIS
OVIS
OVIS
OVIS
OVIS
Obec
Obec
Obec
Obec
Obec
Marônek
67%

b) Samovýroba
Samovýroba dreva občanmi nebola v tomto období realizovaná. Toto rozhodnutie bolo
spravené na základe toho, že pre Lesný celok (LC) Myjava, Vlastnícky celok (VC) Poriadie
nebol v roku 2018 schválený PSL. Z tohto dôvodu sa spracovávala len náhodná ťažba. Keďže
predchádzajúci obhospodarovateľ nežiadal na 1. rok platnosti ťažbu dreva (žiada sa v roku
obnovy, t.j. posledný rok platnosti PSL) nebola možnosť realizovať iné hospodárske
opatrenia, z ktorých by vychádzala možnosť realizácie prípravy dreva v samovýrobe.

3. CELKOVÉ ZHODNOTENIE HOSPODÁRENIA
Vyúčtovanie rozpočtovej kapitoly lesné hospodárstvo za rok 2018 v obci Poriadie
kód rozpočtu 04.22

Príjmy rozpočtu:
Tržby zahŕňajúce príjem z predaja dreva:

16.420,50 Eur

Tržby nezahrnuté v rozpočte (drevo na kúrenie v KD)

912,62 Eur

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

1 770,73 Eur

Odvody do poisťovní:

599,13 Eur

Materiál: (výroba ciachy, farba na označovanie stromov)

254,40 Eur

Všeobecné služby (ťažba + uhadzovanie)

7 099,53 Eur

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Príjmy celkom:
Výdavky celkom:

16 420,50 Eur
9 723,79 Eur

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

6 696,71 Eur
====================

ZÁVER:
Rok 2018 bol rokom, v ktorom sa zamestnanci úradu zapojení do obhospodarovania
lesa zaúčali pracovať s údajmi, spracovávať údaje a optimalizovať pracovné postupy týkajúce
sa samotného obhospodarovania lesa. Poslanci OZ boli 1x na vonkajšom zasadnutí OZ
v lokalite Sekule a Uhliská počas prebiehajúcich prác v lese. Vtedajšia starostka obce Ing.
Boskovičová bola 2x účastná predaja a expedície drevnej hmoty, zároveň viackrát bola spolu
s OLH na vonkajších pochôdzkach pri zisťovaní stavu porastov.
Treba skonštatovať, že rok 2018 bol rokom štartovacím a neštandardným z toho
hľadiska, že ešte nie je schválený PSL pre roky platnosti 2018-2027. Toto je výrazný
hendikep, lebo sa nedá reálne plánovať nastávajúce obdobie obhospodarovania. Dúfame, že
sa OŠS tento nedostatok podarí doriešiť a od začiatku roka 2019 bude možné realizovať už
opatrenia na základe platného PSL.

