
Správa o činnosti PSU Malatiná za rok 2017 

 

Teplé počasia počas roka opäť napomáhalo premnoženiu podkôrnemu hmyzu. Pri kontrole  

štátneho dozoru sme mali viditeľnú kalamitu spracovanú. Ako spomínal OLH p. Jozef Potočár 

požiadali sme o návštevu lesnícku ochranársku službu z Banskej Štiavnice p. Ing. Jozefa 

Vakulu, PhD. Obchôdzkou zistený stav potvrdil, že oslabené porastové steny po vetrovej 

kalamite sa stali vhodným miestom pre nálet lykožrúta smrekového. Napadnuté stromy 

z letného rojenia majú stále zelenú korunu, čo sťažuje ich vyhľadávanie. Odporúčanie z LOS : 

v napadnutých porastoch radikálne  zasiahnuť, chrobačiare spracovať, asanovať resp. odviesť, 

ako aj zbytky po ťažbe. V porastoch pripraviť klasické resp. otrávené lapáky pre jarné rojenie 

2018.  

Počas roka 2017 sme spracovali 11220 m3 na lesnom pôdnom fonde. Z toho naša skupina JD 

pri stroji spoločenstva vyťažili na LPF 3886 m3 hmoty. Obnovná úmyselná ťažba sa opäť 

nevykonávala z dôvodu kôrovcovej kalamity. Je dôležité pripomenúť, že kvalita dreva  sa 

odzrkadlila aj v trhovej cene počas kvartálov. Vo väčšej miere sme sa venovali spracovaniu 

kôrovcovej kalamity na bielych plochách. Najviac postihnutou je lokalita Kýčera. V priebehu 

roka sa tu vyťažilo 2088 m3 dreva. Ťažbu či už na LPF alebo  BP vykonávali v celom objeme 

domáci spracovatelia a firmy.  

Pre podielnikov bolo opäť umožnené požiadať o palivo na podiel formou samovýroby, odber 

zo skladu alebo dovezené. Celkový počet týchto žiadostí bol 190. Najväčší záujem bol o dovoz 

v réžii nášho stroja a to 1245 m3 palivového dreva. Z dôvodu poruchy stroja sa do konca roka 

nepodarilo dokončiť rozvoz všetkým žiadateľom, za čo sa im touto cestou ospravedlňujeme. 

Na stavebné a opravy RD sme počas roka vydali žiadateľom 76 m3. 

Na bielych plochách bola opäť možnosť vyhotovenia paliva o množstve 8 PRM. Zapísalo sa 56 

žiadateľov. Tu chceme pripomenúť, že výbor umožnil túto formu samovýroby paliva z dôvodu 

kôrovcovej kalamity, ktoré vznikali na BP ako roztrúsené a je dôležité ju včasne spracovať a nie 

je možné si ju prenášať do nového roka.  

Členovia výboru počas roka hľadali optimálne rozčlenenie zisku aby boli finančné prostriedky 

čo najoptimálnejšie použité. Prioritne sa vytvoril rezervný fond, ktorý sa použije na 

starostlivosť o holiny vzniknuté tento rok až po dobu ich zabezpečenia. Taktiež na chod 

spoločenstva, opráv a rozpracovaným projektov. 

Pestevné činnosti vykonávali domáci pracovníci a brigádnici avšak tieto kapacity nepostačovali 

a opäť sme boli nútení prizvať na pomoc externé firmy.  

V priebehu roka sa výbor venoval aj zlepšovaním stavu ciest vybraných úsekov. Uvediem 

úseky v smere Vrchy- Čerťaž, Do Mlynovice - Mlynovica, cesta smer do Chlebníc, cesta zo 

Sennej k Pajte. Práce vykonávali opäť domáce firmy. 

Začiatkom mája výbor poveril p. Petra Kopilca prípravou staveniska a okolia Kiseľovho dvora. 

Vyhotovil sa spevnený nájazd, nové vodovodné a kanalizačné potrubie pre urbársky dom. Na 

dome sa opravila strecha a koncom roka nová elektroinštalácia. V septembri sme podpísali 

kúpnu zmluvu a uhradili schválenú sumu za urbársky dom. 



V druhej polovici mája sme podľa projektovej dokumentácie geodetom osadili stavbu garáží 

a začali s prácami na základoch. Do konca októbra sa nám podarilo dať zemnú časť do dnešnej 

podoby. Do konca roka 2018 chceme dokončiť nadzemnú časť projektu.  

V decembri vyšla výzva na lesnú techniku. Výbor podpísal zmluvu so sprostredkovateľskou 

firmou na vypracovanie žiadosti o NFP z fondov EU. Pripravila sa projektová dokumentácia 

a prebehlo verejné obstarávanie. Termín podania projektov je apríl 2018. Následne sa  čaká na 

vyhodnotenie v PPA.  

ZŠsMŠ sme darovali 200 eur na nákup okrasných drevín. 

V mene členov výboru a dozornej rady chcem poďakovať všetkým, ktorý sa počas roka aktívne 

zapájali a pomáhali pri chode spoločenstva. 

Ďakujem za pozornosť 

 

V Malatinej 22.4.2018 

 

 

 

Ing. Miroslav Kopilec 

predseda PSU Malatiná 


