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Počas roka 2018 naše spoločenstvo opäť „bojovalo“ s prírodou, ktorá prejavila svoju silu. Nad 

naše očakávania a snahu zastaviť množenie podkôrneho hmyzu, podmienky v prospech 

chrobačiarov boli lepšie. Hoc naše spoločenstvo rozmiestnilo nemalé množstvo otrávených 

lapákov, feromónových lapačov, robili časté chemické ošetrenie drevnej hmoty a aj zbytkov po 

ťažbe, kalamity bolo neúrekom.  

Počas roka 2018 sme spracovali 10 734m3 drevnej hmoty na lesnom pôdnom fonde. Z toho 

naša skupina JD pri stroji spoločenstva vyťažili na LPF 2661 m3 kalamitnej hmoty. Taktiž sa 

pokračovalo v spracovávaní kalamity na BP celkovo 2639m3. Ťažbu či už na LPF alebo  BP 

vykonávali v celom objeme domáci spracovatelia a firmy. 

Podielnici, ktorý prejavili záujem o smrekové palivové drevo mali opäť možnosť formou 

samovýroby na podiel 17 podielnikov – 121m3, samovýroba 8 prm na BP 77 podielnikov - 632 

prm, palivo zo skladu 6 podielnikov 49 m3, formou dovozu na vývozke spoločenstva 162 

podielnikov – 810,25 m3 podiel, nadpodiel 17 podielnikom 76m3, na opravy, rekonštrukcia 

a stavebné povolenia DR pre 12 žiadateľov spomedzi členov sme zo skladu vydali 127 m3 

úžitkovej hmoty. 

Výbor v priebehu roka aktívne riadil chod spoločenstva, zabezpečoval operatívne 

rozmiestňovanie pracovných skupín s cieľom dosiahnuť najefektívnejších výsledkov 

spoločenstva. Nakoľko lesníctvo a správa nad lesnými pozemkami prináša potrebu rýchlej 

reakcie na vzniknutú situáciu v sumároch našich výkonov ako spomínal OLH sa nemáme ako 

spoločenstvo začo hanbiť. Je dôležité po ťažbových prácach porasty zabezpečiť pre ďalšie 

generácie našich potomkov a to môžeme len zo súčasných zdrojov tvorbou rezerv. Vytváraním 

hodnôt nielen výsadbou nových porastov ale aj investovaním do majetku. Urbársky domu, kde 

sme aj v roku 2018 opäť zvýšili jeho nadobúdaciu hodnotu a vytvorili tak nášmu spoločenstvu 

sídlo jemu hodné. Taktiež v priebehu roka prebiehala úprava okolia rozpracovaného projektu 

garáží, ktorý v spolupráci s obcou má slúžiť nielen potrebám spoločenstva ale hlavne na 

všeobecné blaho občanov Malatinej. Úspešne podaný a schválený projekt o NFP na lesnú 

techniku taktiež  môžeme považovať za veľký prínos spoločenstvu. Dobrá spolupráca medzi 

obcou a spoločenstvom priniesla svoje ovocie aj zlepšovaním stavu vybraných úsekov ciest 

smer Vrchy, Senná. Obec Malatiná realizovalo obnovu  „Pajty“ pôvodne majetku spoločenstva, 

začo jej patrí veľké poďakovanie.  

Veľké poďakovanie patrí všetkým pracovníkom, živnostníkom i firmám, ktoré počas roka 

aktívne pomáhali pri chode spoločenstva. V mene predsedu chcem poďakovať členom výboru 

a dozornej rady za výbornú spoluprácu počas celého nášho funkčného obdobia a popria ť im 

veľa úspechov do budúcna. 

Ďakujem za pozornosť 
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