
Správa o činnosti výboru Pozemkového spoločenstva Súkromné lesy 

Radoľa a o hospodárení za rok 2019 a 2020 

Vážení členovia pozemkového spoločenstva Súkromné lesy Radoľa, nakoľko súčasná 

epidemiologická situácia a pretrvávajúce opatrenia neumožňujú, aby sme Zhromaždenie 

vlastníkov mohli uskutočniť za Vašej osobnej prítomnosti na zhromaždení, výbor 

pozemkového spoločenstva Súkromné lesy Radoľa rozhodol, že rokovanie o rozhodujúcich 

otázkach chodu spoločenstva vykoná korešpondenčnou formou hlasovania, t. j. bez Vašej 

fyzickej prítomnosti.  

Výbor PS verí, že pochopíte uvedenú situáciu a ku korešpondenčnému hlasovaniu 

pristúpite zodpovedne, aby sme mohli schváliť účtovnú závierku za rok 2019 a rok 2020 

a dosiahnutý hospodársky výsledok za roky 2019 a 2020 po zdanení podľa návrhu rozdeliť 

medzi spoločníkov. 

K 31. 12. 2019 skončilo decénium programu starostlivosti o les. Nový program 

starostlivosti nebol schválený lesným úradom. Pozemkové spoločenstvo hospodárilo 

v núdzovom režime. Bola spracovávaná iba kalamitná drevná hmota. V roku 2019 bola 

spracovaná vetrová, snehová a najmä podkôrniková kalamita v objeme 2 790 m3 včítane 

samovýroby. Oproti roku 2018 sme vyťažili menej o 914 m3. Vykonaním ťažby nám vznikla 

plocha na zalesnenie vo výmere 5,26 ha. Na úseku pestovateľskej činnosti bola vykonaná 

obnova lesa 3,63 ha. V jarnom a jesennom období bolo vysadené 19 550 ks sadeníc. Pri ochrane 

lesných kultúr proti ohryzu zverou chemickým náterom bola vykonaná ochrana na ploche 9,67 

ha. Zabezpečili sme výsek nežiadúcich drevín celkom na ploche 1,20 ha. Uhadzovanie a pálenie 

haluzoviny  po spracovanej kalamity 2300 m3 drevnej hmoty.  

V roku 2020 bolo vyťažených a odpredaných 2718 m3 ihličnatého a 60 m3 listnatého 

dreva. V celkovom objeme 2788 m3 je započítaná aj samovýroba pre občanov obce Radoľa. 

Vykonanou ťažbou vznikli holiny o výmere 4,29 ha.  

Rok 2020 sa nepriaznivo prejavil na cenách odpredávaného dreva z dôvodu prebytku 

drevnej hmoty, keď ceny klesli v priemere o viac ako 20% . Drevnú hmotu sme odpredávali 

firme Kaplanik, s. r. o., firme HARD, s. r. o. a časť drevnej hmoty (borovica) bola odpredaná 

firme do Poľska.  

V pestovateľskej činnosti sme sa zamerali hlavne na zalesňovanie. V jarnom 

a jesennom období sme vysadili 54 450 ks sadeníc a tak zalesnili 9,15 ha. Pri ochrane lesných 

kultúr sme zabezpečili vyžínanie sadeníc od buriny a malinčia na ploche 8,41 ha, uhadzovanie 

a pálenie haluzoviny po ťažbe predstavovalo plochu 4,24 ha. Ochrana sadeníc bola vykonaná 

na ploche 22,93 ha chemickým prípravkom Cervacol Extra. 

Finančné výsledky v skrátenej forme za roky 2019 a 2020 ste obdržali spolu 

s oznámením o konaní korešpondenčného hlasovania. 

K 31. 06. 2020 požiadal o uvoľnenie z funkcie odborného lesného hospodára zo 

zdravotných dôvodov p. Miroslav Belica, ktorý uvedenú činnosť vykonával viac ako 22 rokov.  

Pánovi Belicovi za vykonanú prácu chcem i touto cestou vysloviť poďakovanie.   

Na výkon uvedenej funkcie sme uzatvorili zmluvu s p. Jaroslavom Svrčkom. 

V priebehu roka sme vypracovali projekt zalesňovania, uhadzovania a budovania oplotkov 

s cieľom získať nenávratný finančný príspevok od Poľnohospodárskej platobnej agentúry na 

vykonanie uvedených činností v objeme 10 000 Eur. 

Vážení spoluobčania, verím, že korešpondenčné hlasovanie vynútené opatreniami zo 

strany vlády SR je posledným a nasledujúce zhromaždenia sa uskutočnia za Vašej fyzickej 

účasti.  
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