Správa výboru Urbárskej spoločnosti pozemkové spoločenstvo Spišské
Hanušovce o hospodárení za rok 2018 a za uplynulé volebné obdobie.

Vážení členovia Urbárskej spoločnosti , vážení hostia.

Keď sme sa tu takto pred piatimi rokmi 19.1.2014 stretli na ustanovujúcom Zhromaždení
našej Urbárskej spoločnosti, ani sme netušili , že ten čas tak rýchlo uplynie a je tu znova volebný rok.
Ukladá nám to Zákon č.97/2013 o pozemkových spoločenstvách, a to v §13, odsek (3), kde sa
hovorí, že volebné obdobie orgánov spoločenstva je najviac päť rokov .
Chcem Vás oboznámiť s tým , že pre rok 2014 na hospodárenie v našich lesoch bol v platnosti
Lesný hospodársky plán platný na roky 2005-2014. Od začiatku roka 2015 je v platnosti Program
starostlivosti o les platný na roky 2015-2024. Minulý rok bol teda jeho štvrtý rok platnosti. Výbor
Urbárskej spoločnosti Vám týmto predkladá bilanciu hospodárenia za toto uplynulé päťročné
obdobie. Skôr ale Vás oboznámim s predchádzajúcim rokom.
Vyťažené za rok 2018 bolo 729 m3, z toho ihličnatá hmota predstavovala 639 m3 a listnatá
hmota 90 m3. Kalamita z celkového množstva 729 m3 predstavovala 208 m3 v členení rubná
náhodná 155 m3 a predrubná náhodná 53 m3. Drevnú hmotu sme ťažili priebežne počas celého
roka. Zo začiatku to bola obnovná úmyselná ťažba , potom sme sa sústredili na spracovanie kalamity
v oblasti Rištockov po hranicu s frankovskými lesmi. Ku koncu roka to bola znova obnovná úmyselná
ťažba.
Odberateľom bolo predaných 559 m3 guľatiny v cenovej relácii od 30 do 70 € za m3.
Priemer činil 49,30 € za m3. Podielnikom bolo predaných 15 m3 guľatiny. Palivové drevo sa predávalo
len členom a to v množstve 262 prm čo je 168 m3 dreva.
V pestovnej činnosti sme za minulý rok zalesňovali na ploche 1,95 ha, z toho prvé zalesňovanie
predstavovalo 1,55 ha a opakované zalesňovanie 0,40 ha, pri počte 8700 kusov sadeníc. Uhadzovanie
haluziny bolo vykonané na ploche 1,70 ha, ochrana proti zveri na ploche 3,65 ha a prečistky na
ploche 3,30 ha .
Za obdobie rokov 2014 - 2018 bolo celkove vyťažené 3809 m3, z toho ihličnatá hmota
predstavovala 3656 m3 a listnatá hmota 153 m3. Kalamita z celkového množstva 3809 m3
predstavovala 2433 m3. Zalesňovanie bolo vykonané na ploche 8,62 ha, z toho prvé zalesňovania
predstavovalo 6,42 ha a opakované zalesňovanie 2,20 ha , pri počte 46150 ks sadeníc. Uhadzovanie
haluziny bolo vykonané na ploche 5,97 ha, ochrana proti zveri na ploche 16,24 ha a prečistky na
ploche 10,05 ha.
Rok 2018 bol v našom pozemkovom spoločenstve rokom kedy bola ukončená ROEP-ka a tým boli
vysporiadané aj vlastnícke pomery našich členov, aj keď v tomto smere mnohých z Vás čaká ešte
obnova dedičských konaní. Ale na druhej strane je to veľký úspech, lebo sme všetci spoluvlastníci
zapísaní na spoločnej nehnuteľnosti. Doteraz sme viedli iba zoznam spoluvlastníkov.
Vážení členovia Urbárskej spoločnosti, vážení hostia, nakoľko sme na konci jedného volebného
obdobia chcem sa poďakovať vám všetkým a hlavne členom výboru a dozornej rady za spoluprácu.

Peter Baka
predseda US

9. Návrh plánu činnosti Urbárskej spoločnosti pozemkové spoločenstvo
Spišské Hanušovce na rok 2019

V ťažbovej činnosti sa chceme pohybovať na úrovni predchádzajúcich rokov , teda do 800 m3
vyťaženej drevnej hmoty. Priebežne budeme spracovávať znova a znova sa objavujúcu kôrovcovú
kalamitu. Pre potreby zvyšujúcich sa požiadaviek na palivové drevo chceme vykonať výchovnú
úmyselnú ťažbu na ploche 5 ha, hoci to ekonomicky nebude výhodné.
V pestovnej činnosti máme nasledovný plán: Zalesňovanie je plánované na ploche 1,86 ha , z
toho prvé zalesňovanie 1,46 ha a opakované zalesňovanie 0,40 ha . Budeme na to potrebovať 2400
ks smreka , 2100 ks jedle , 1000 ks smrekovca a 4100 ks buka. Sadenice v celkovom množstve 9600
ks za 0,19 EUR/ks budú stáť 1824 EUR. Za sadenie zaplatíme 1352,7 EUR, čo činí 0,14 EUR/ks.
Uhadzovanie haluziny je naplánované na ploche 1,51 ha za ktoré zaplatíme 1057 EUR, čo činí 700
EUR/ ha. Ochranu proti burine chceme vykonať na ploche 3,54 ha a ochranu proti zveri na ploche
4,10 ha o celkových mzdových nákladoch 965,4 EUR. Cervakol zakúpime za 155,4 EUR. Prečistky
máme naplánované na ploche 4,64 ha v sume 1484,8 EUR , čo činí 320 EUR/ha..
Pokiaľ ide o výkon prečistky , tak ten sa nám už tradične nedarí naplniť , hoci boli náklady na
technickú jednotku oproti začiatkom nášho pôsobenie navýšené na dvojnásobok.
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