Svrčinovský hájnik
Informácie Lesného pozemkového spoločenstva Svrčinovec

1. Práce v lese v treťom štvrťroku 2015
Spracovanie kalamity
Od júla, keď sa v dôsledku priaznivého počasia po dlhšom čase opäť premnožil lykožrút, sú
pozastavené všetky úmyselné ťažby, a vykonáva sa len spracovanie kalamity. O pomerne vážnom
náraste kalamity svedčí 30 vydaných povolení v celkovom objeme cca 1 500 m3 napadnutého dreva
len za mesiac august, ktorý bol pravdepodobne kritický. Kalamita sa vyskytuje rozptýlene
v menších a stredne veľkých ohniskách od 10 do 100 kubíkov. Na kalamitných ťažbách pracujú 4
pracovné partie ťažbárov. Všetky vydané povolenia aj s mapkami, dotknutými parcelami
a množstvom vyznačeného dreva sú vždy pred vykonaním ťažby zverejnené na stránke LPS
(www.lpssvrcinovec.sk\povolenia), na nástenke LPS, a v informačnej skrinke pred obecným
úradom. Je dôležité, aby vlastníci dotknutých parciel prišli nahlásiť svoj prípadný záujem o drevo
z kalamitných ťažieb čím skôr, lebo naletené drevo je potrebné bezodkladne vyviezť z lesa.
Pripomíname že ide spravidla o úžitkové drevo, pri odbere ktorého sú potrebné podpisy
nadpolovičnej väčšiny známych vlastníkov parcely.
Ostatné práce v lese
Od júla do septembra sa vykonalo vyžínanie založených kultúr, ktoré je aktuálne pred dokončením.
Pokračovala oprave kritických úsekov približovacích lesných ciest Od Kríža na Vlčiu, Berkov grúň,
Pod Valy dolu Matiaškov potok, Od hnojiska dolu na Blaškov, z Novín pod Valy. Navážal sa
drobnejší štrk s následným splanírovaním a zhutnením.

2. Palivové drevo
15. septembra bola uzávierka posledného kola vyznačovania palivového dreva v tomto roku pre
vlastníkov ktorí o to požiadali do tohto termínu. Vyznačovanie zabezpečuje OLH v spolupráci so
zárubkármi, u ktorých si žiadatelia aj vyzdvihnú vydané povolenia. Na dočasne neobsadených
zárubkoch funkciu zárubkára zastupuje výkonný podpredseda I. Fonš. Okrem samovýroby paliva
bude možné od budúceho roka žiadať aj o hotové palivo pripravené na skládke. V takom prípade
žiadateľ uhradí okrem odvodu 3 EUR/m3 aj náklady na ťažbu a približovanie, čiže cena takéhoto
paliva pre vlastníka bude približne 15 EUR/m3. Aktuálna trhová cena paliva na skládke pre tretie
osoby (nevlastníkov) je 35 EUR/m3.

3. Pripravované projekty
Výbor LPS v spolupráci s OLH Ing. Ivanom Feikom intenzívne pracuje na príprave dvoch
projektových žiadostí na otvorené výzvy Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020. V prvom prípade
ide o projekt na rekonštrukciu lesnej cesty Valy – Javorníky, vedenej od panelovej cesty hrebeňom
Berkovho grúňa v úseku dlhom 1,7 km s rozpočtom 100 tis. EUR. V druhom prípade je to projekt
„Obnova a zlepšenie vitality poškodených lesov v k.ú. Svrčinovec“ s rozpočtom 135 tis. EUR,
ktorého cieľom je získať významný príspevok na náklady pestovania a ochrany lesa na obdobie
troch rokov, a tým zlepšiť stav lesov, ako aj výnosovosť hospodárenia s konečným dopadom na
výšku podielov vyplácaných každoročne vlastníkom lesa.

4. Predsa súdne spory
V priebehu mesiaca august bola LPS Svrčinovec Okresným súdom v Čadci doručená žaloba
žalobcov Antona Kubicu, Svrčinovec č.107, Jána Cypricha, Svrčinovec č. 237, a Petra Širanca,

Potok č. 8, 023 12 Svrčinovec proti LPS Svrčinovec, ktorá je vedená na vyššie uvedenom súde pod
č. 4C/211/2015, v ktorej žalobcovia spoločne žiadajú o zrušenie spoločenstva a jeho likvidáciu.
Žalobcovia sa domáhajú zrušenia Lesného pozemkového spoločenstva Svrčinovec, ktoré opierajú o
porušenie zákona pri jeho založení.
Na začiatku septembra bola LPS Svrčinovec Okresným súdom v Čadci doručená žaloba žalobcov
Ing. Jozef Král, Čierne č. 257, Marek Štetiar, nar. 9.1.1932, Čadečka 577, Čadca proti LPS
Svrčinovec, ktorá je vedená na vyššie uvedenom súde pod č. 10C/97/2015. Žalobcovia spoločne
žiadajú určenie neplatnosti uznesení zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov poľovného
revíru Čierne – Svrčinovec, na ktorom LPS Svrčinovec zastupovalo práva vlastníkov poľovných
pozemkov v k.ú Svrčinovec.
Vlastníci budú o stave konania a vykonaných právnych krokoch LPS v oboch daných veciach
informovaní na stránke www.lpssvrcinovec.sk, ak prejavia záujem aj v kancelárii spoločenstva
v úradných hodinách. V prípade vytýčenia termínu pojednávaní túto skutočnosť oznámime na
úradnej tabuli obce Svrčinovec a privítame účasť verejnosti na procese.

Úradné hodiny LPS Svrčinovec:
Streda: 10:00 – 15:00 (kompletná agenda vrátane finančných operácií)
Piatok: 17:00 – 19:00 (kompletná agenda vrátane finančných operácií)
Pracovné telefonické kontakty:
Ignác Fonš (vedúci kancelárie LPS): 0911 236440
Ing. Ivan Feik (odborný lesný hospodár): 0904 182170
www.lpssvrcinovec.sk
Pripravil: Ladislav Kulla

