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Najdôležitejšie udalosti LPS Svrčinovec v roku 2015 
 
Z hľadiska hospodárenia v lesoch nášho spoločenstva a udalostí, ktoré sa udiali, možno rok 2015 
považovať za vcelku náročný. Našťastie po vydarenom roku 2014 a vďaka dotácii získanej na 
pestovnú činnosť, sme mali dobré východisko pre rok 2015 v starostlivosti o les. 
 
Ťažby a odbyt dreva 
V prvom polroku 2015 sme vstupovali do ťažby drevnej hmoty len postupne, lebo slabá zima a 
daždivé počasie na jar neumožňovali ťažiť bez toho, aby boli poškodené lesné cesty. Takže z 
ťažbovej možnosti cca 5000 m3 sme vyťažili k 1. júlu 2015 len asi 1000 m3, čiže 20%. Lenže 
následný vplyv horúceho suchého počasia a oslabenie smreka výdatným nasadením šišiek (tzv. 
semenný rok), podporil veľmi silné rojenie hneď 3 druhov lykožrútov  - smrekového, severského 
a vrcholcového. Prejavilo sa to tým, že kým do konca júna bolo vydaných 24 súhlasov na ťažbu asi 
v objeme 2000 m3 predovšetkým na úmyselnú obnovnú ťažbu (vykonávanú na základe podpisov 
vlastníkov), v druhom polroku bolo vydaných 53 súhlasov len na spracovanie lykožrútovej 
kalamity. Veľký podiel na úspešnom zvládnutí kalamity má OLH Ing. Ivan Feik, a najmä výkonný 
podpredseda Ignác Fonš, ktorý každodenne zabezpečoval zapojením 4 ťažbových skupín 
spracovanie kalamitných ohnísk a bezodkladný odbyt napadnutého dreva. Zároveň pomáhal aj 
spolu s viacerými zárubkármi vyhľadávať napadnuté stromy a zabezpečiť asanáciu porastových 
zvyškov – haluziny v porastoch. Do konca novembra bolo takto spracovaných ďalších približne 
3000 m3 ihličnatého smrekového dreva. Na základe predbežnej bilancie predpokladáme, že napriek 
kalamite ťažbovú možnosť 5000 m3 v tomto roku neprekročíme. V novembri pod vplyvom 
obrovského nárastu suchárovej hmoty na Slovensku, v Čechách aj v Rakúsku nastal prepad cien 
dreva až o 10 Eur/m3. Vďaka rýchlemu postupu sa nám podarilo väčšinu hmoty predať do konca 
októbra za ešte dobré ceny. Pripomíname, že všetky súhlasy na ťažbu sú uverejňované vo 
výveskách obecného úradu, na nástenke LPS Svrčinovec ako aj na stránke www.lpssvrcinovec.sk. 
 
Opravy lesných ciest 
Počas roka výbor schválil uvoľnenie časti prostriedkov z osobitného účtu neznámych vlastníkov 
ako investíciu do spoločného majetku: obnovy poškodených lesných prístupových ciest. Nasypaním 
a rozhrnutím kameniva, výstavbou odvodňovacích odrážok sa výrazne zlepšila kvalita a 
priechodnosť lesných ciest v lokalitách Furmanec, Pod Valami, Nad Bohumínskou štrekou, Ku 
doktorovi, Kýčera, Kropoč, Berkov grúň, Matiaškov potok, Plané, Nad maštaľou. 
 
Projekty na dotáciu z Programu rozvoja vidieka 
Podali sme 2 projekty na spolufinancovanie Európskou úniou. Prvý projekt je zameraný na 
investície do lesnej infraštruktúry, čiže budovanie lesných odvozných ciest. Podaný je projekt na 
cestu Valy – Javorníky (Berkov grúň nad Bohumínskou štrekou), keďže výstavba diaľnice výrazne 
obmedzila prístup do tejto lokality. Druhý projekt nadväzuje na dotácie, ktoré sme dostali v roku 
2014 a je viazaný na starostlivosť o mladé lesné porasty. Ide o spolufinancovanie zalesňovania, 
ochrany proti burine, proti zveri, výsek krov a prerezávky. Spolufinancovanie Európskou úniou je 
pri oboch projektoch na úrovni 70% investície. 
 
Oddelenie lesnej a poľnohospodárskej pôdy 
Ide o úlohu vyplývajúcu zo zmluvy o založení LPS. Od RD Čierne – Svrčinovec sme získali 
podklady z PPA – Poľnohospodárskej platobnej agentúry o evidencii pasienkov a ornej pôdy v k.ú. 
Svrčinovec. Vyčistením pozarastaných okrajov lesa ako aj opustených pastvín sa jednoduchšie 
stanovil okraj týchto pozemkov a následne sme spoločne prejednali lokality, ktoré svojim 
charakterom už úplne alebo prevažne spĺňajú charakter lesa. V budúcom roku, akonáhle to dovolí 
počasie, budú tieto hranice zamerané geodetmi a vnesené nanovo do katastrálnych máp, tak aby 



sme reálny les podchytili a následne právne previedli do lesných pozemkov zmenou druhu kultúry. 
V tejto veci nám veľmi pomohol OLH Ing. Ivan Feik, oceňujeme tiež korektnú spoluprácu predsedu 
RD Čierne – Svrčinovec Karola Pecka. 
 
Hrani čné spory so susedmi 
Spoločenstvo aktuálne rieši geodetické zameranie katastrálnej hranice Svrčinovca v dvoch 
problémových lokalitách: Čadečka – Potok, a Čadca Podzávoz, Vlčia – Svrčinovec. Vlastníci z 
týchto častí Čadce si nárokujú na majetok v katastri obce Svrčinovec. Situáciu riešime za pomoci 
zárubkárov a vlastníkov dotknutých parciel zo Svrčinovca a geodetov tak, aby sme nami vytýčenú 
hranicu obhájili a dosiahli ochranu nášho majetku v potrebnom rozsahu. 
 
Pripomienky k diaľnici 
V súvislosti s výstavbou diaľnice D3, úseku Svrčinovec – Skalité sme podali žiadosť na NDS, aby 
niektoré dočasné obslužné komunikácie boli ponechané a mohli nášmu spoločenstvu na odvoz 
dreva, keďže dopravná situácia sa v obci výrazne zmení. Taktiež sme podali námietky proti vydaniu 
stavebného povolenia výstavby ďalšieho úseku D3 Čadca – Svrčinovec, keďže prerušením 
panelovej cesty na Furmanec a Valy dôjde k znemožneniu odvozu dreva z cca 300 hektárov lesa v 
lokalite od Milošovej, Podzávozu  až po Bohumínsku štreku.  
 
Nájomná zmluva s Lesmi SR, š.p. 
Poslednou vecou, ktorú považujeme za významnú, je podpísanie nájomnej zmluvy s Lesmi SR, š.p.. 
Jedná sa o nájom za neznámeho vlastníka. Rokovania trvali vyše roka, ale nakoniec sa výboru LPS 
podarilo vyrokovať priaznivú výšku nájomného, ktoré je stanovené v Eurách/m3 vyťaženého dreva 
a to v podieli pripadajúceho na neznámeho vlastníka. Zároveň pripomíname, že Lesy SR, š.p. sú v 
zmysle platného zákona povinnou osobou zastupujúce neznámeho vlastníka na lesnej pôde. 
Zmenšiť podiel neznámeho vlastníka je možné len formou ďaľšieho vysporiadavania vášho 
vlastníctva, ktoré máte po svojich predkoch. Zistené informácie o veľkých neznámych vlastníkoch 
zo Svrčinovca môžete stále nájsť na www.lpssvrcinovec.sk a to v časti „Na stiahnutie“ – dokument 
Výsledky lustrácií v archívoch Bytča. 
 
Na záver Vám v mene výboru LPS, zárubkárov, dozornej rady, a OLH chceme poďakovať za 
Vašu spoluprácu aj pomoc pri spravovaní lesných pozemkov, a popriať Vám pokojné a šťastné 
prežitie sviatočných Vianočných dní, a všetko dobré v Novom roku 2016. 
 
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  

 
Pripravili: Ladislav Kulla a Ivan Feik  
 
 


