Svrčinovský hájnik
Informácie pre vlastníkov, priateľov lesa a poľovníkov

Lesné pozemkové spoločenstvo Svrčinovec informuje
Práce v lese pre rok 2014 ukončené

Roztrúsená kalamita je spracovaná s výnimkou lokality Pod Grapami (70 m3), a vo Vajdíkovom
potoku (Cyprichov a Marčakov zárubok, spolu 30 m3), kde ťažbu nebolo možné vykonať kvôli
rozmočenému terénu. Kalamita bude spracovaná hneď ako zamrzne pôda. Všetky pestovné práce
(zalesňovanie a ošetrovanie proti zveri) boli ukončené. Priaznivé počasie sa využilo aj na vykonanie
opakovaných plecích rubov na najviac krovinami a brezou zarastajúcich rúbaniskách.

Predbežná bilancia ťažieb v roku 2014

Od založenia LPS Svrčinovec 1.3.2014 bolo vyťažených spolu 3 470 m3 dreva, z čoho 1 090 m3
predstavoval výrub pod diaľnicu. Po pripočítaní 640 m3 dreva vyťaženého ZVLaPP Svrčinovec
v mesiacoch január a február 2014, celková výška ročnej ťažby predstavuje približne 4 110 m3, čo
je o takmer 1 000 m3 menej ako je ročná ťažbová možnosť na roky 2009 – 2018 na Svrčinovci
podľa programu starostlivosti o les (PSL). Presné údaje o výške ťažieb podľa druhu ťažby budú
zverejnené po uzávierke lesnej hospodárskej evidencie (LHE), ktorá sa odovzdáva lesnému úradu
ku koncu februára 2015.

Výnosy za rok 2014 v marci 2015
V zmysle zmluvy o spoločenstve budú všetky výnosy zo spoločných ťažieb vyplatené po vykonaní
kontroly účtovníctva dozornou radou v mesiaci január, a spracovaní finančnej uzávierky roka a
daňového priznania v mesiaci marec 2015. Na rozdiel od minulých rokov budú výnosy už zdanené,
a nebude potrebné ich uvádzať v daňovom priznaní. Výbor rozhodol takisto o vyplatení všetkých
ešte nevyplatených výnosov známych vlastníkov, ktoré ostali po ZVLaPP. Výnosy budú vyplatené
spolu v hotovosti, poštou alebo na účet v mesiacoch marec až jún 2015. Žiadame vlastníkov ktorým
sa zmenila adresa alebo iné kontaktné údaje, aby to nahlásili kancelárii spoločenstva. Takisto ak
majú záujem o platbu na účet, je potrebné nahlásiť číslo účtu na ktorý má byť výnos poukázaný.
Potrebné dokumenty k týmto úkonom budú v krátkom čase (január 2015) k dispozícii na stránke
spoločenstva v záložke „na stiahnutie/šablóny“.

Všetko dôležité na webovej stránke
Pripomíname vlastníkom lesa že webová stránka spoločenstva www.lpssvrcinovec.sk je funkčná, a
okrem základných informácií na nej priebežne uverejňujeme aktuálne oznamy o vydaných
povoleniach na ťažbu dreva a ďalšie užitočné informácie a dokumenty. Pre zlepšenie komunikácie
bude zriadená e-mailová schránka spoločenstva, prostredníctvom ktorej bude možné vykonať
niektoré úkony aj bez osobnej návštevy kancelárie.
Úradné hodiny LPS Svrčinovec:
Streda: 10:00 – 17:00 (kompletná agenda vrátane finančných operácií)
Piatok: 17:30 – 18:30 (konzultácie s výborom LPS)
Pracovné telefonické kontakty:
Ignác Fonš (vedúci kancelárie LPS): 0911 236440
Ing. Ivan Feik (odborný lesný hospodár): 0904 182170
www.lpssvrcinovec.sk

Dôležitý oznam Poľovníckej spoločnosti Kolibiská
V súvislosti s iniciatívou niektorých osôb navštevujúcich vlastníkov pôdy vo Svrčinovci za účelom
prenájmu poľovníctva, si Vás dovoľujeme oboznámiť s týmito podstatnými skutočnosťami:
• Zmluva o prenájme pozemkov na výkon práva poľovníctva v poľovnom revíri Čierne –
Svrčinovec je platná.
• Poľovné pozemky vo Svrčinovci sú riadne poľovnícky obhospodarované a právo
poľovníctva vykonávajú vlastníci poľovných pozemkov a ich dediči pochádzajúci výlučne
zo Svrčinovca.
• Vlastníci si na tento účel zriadili poľovnícku organizáciu – poľovnícku spoločnosť
Kolibiská, ktorá spolupracuje s Lesným pozemkovým spoločenstvom Svrčinovec na
ochrane lesa, ale aj niektorých hospodárskych činnostiach.
Majme na pamäti, že v roku 2006 sa podarilo po enormnom úsilí zjednotiť katastrálne
územie Svrčinovca do jedného poľovného revíru Čierne – Svrčinovec, kde o poľovníctve v časti
Svrčinovec rozhodujú vlastníci pozemkov zo Svrčinovca. Do roku 2006 bola významná časť
územia Svrčinovca od bohumínskej železničnej trate po Čadcu začlenená do poľovného revíru
Polom Čadca, kde poľovali cudzí ľudia.
V súčasnosti máme poľovnícku samosprávu v obci, riadime si ju, vieme dobre hospodáriť a
poľovníctvo je dostupné pre všetkých vlastníkov, ktorí prejavia aktívny záujem a spĺňajú zákonné
kritéria. Z tohto dôvodu považujeme individuálnu iniciatívu niektorých osôb za predčasnú a
účelovú. Vážení vlastníci poľovných pozemkov zvážte preto, komu čo podpisujete, aby sme sa
nevrátili do obdobia pred rokom 2006. Prenájom poľovných pozemkov vo Svrčinovci bude
schvaľovaný na Valnom zhromaždení LPS Svrčinovec pred skončením nájomnej zmluvy o čom
budete včas informovaní.
V prípade akýchkoľvek otázok môžete kontaktovať Ing. Petra Beleša, PhD. tajomníka PS Kolibiská
na t.č. 0903 513 213, e-mail: pbeles778@gmail.com

Pripravili: lesy: Ladislav Kulla, Ivan Feik; poľovníctvo: Peter Beleš

