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Výsledky hospodárenia v roku 2017 
Vyťažilo sa 7 327 m3 drevnej hmoty, čo je o niečo viac 
ako vlani (6 904 m3). Príčinou bola mimoriadne silná 
podkôrniková, a v jeseni aj vetrová kalamita. Až 94 % 
z celkovej ťažby tvorila kalamitná ťažba. Priemerné 
speňaženie dreva bolo 54,29 €/m3 (priemer za 
Slovensko 51,69 €/m3). Priemerné náklady ťažby 
a približovania boli 12,22 €/m3 (priemer za Slovensko 
14,16 €/m3). Čistý výnos hospodárenia je 168 768 € po 
zdanení. Znamená to priemerný čistý, už zdanený 
výnos pre vlastníka 23,03 €/m3, resp. 297,65 €/ha 
lesných pozemkov. Je to podobne ako vlani takmer 
trojnásobok priemerného hospodárskeho výsledku 
v neštátnych lesoch na Slovensku, kde bol priemerný 
výnos 7,93 €/m3, resp. 38,62 €/ha (Zdroj: Správa o 
lesnom hospodárstve Slovenskej republiky 2017). 
Z tohto hľadiska možno rok 2017 hodnotiť ako 
úspešný. 
 

 
 
Zhromaždenie LPS volilo orgány 
Na zhromaždení LPS Svrčinovec konanom 10. 
februára 2018 bolo prítomných 65% podielov 
oprávnených hlasovať. Zhromaždenie schválilo 
účtovnú uzávierku roka 2017, východiská 
hospodárenia na rok 2018, a nové rozhraničenie lesnej 
a poľnohospodárskej pôdy, s ktorým súvisí úprava 
zoznamu parciel patriacich do spoločenstva. Nakoniec 
zvolilo orgány spoločenstva na ďalšie štvorročné 
obdobie. Podrobnosti o priebehu zhromaždenia nájdete 
v zápisnici ktorá je umiestnená na našej stránke 
http://www.lpssvrcinovec.sk. Všetky prednesené 
správy (prílohy zápisnice) sú pre členov spoločenstva 
prístupné k nahliadnutiu v kancelárii LPS. 
 

 
Súd tento krát v neprospech spoločenstva  
Konanie vo veci žaloby, kde traja žalobcovia spoločne 
žiadajú zrušenie LPS a jeho likvidáciu s odvolaním sa 
na porušenie zákona pri zakladaní spoločenstva 
pokračovalo novým  pojednávaním na Okresnom súde 
v Čadci. Ako sme už informovali, žaloba bola najprv 
uznesením Okresného súdu v Čadci č. 4C/211/2015 zo 
dňa 16.1.2017 odmietnutá ako nedôvodná, žalobcovia 
sa však odvolali na krajský súd  Žilina, ktorý vec vrátil 
Okresnému súdu Čadca na rozhodnutie. A ten na 
pojednávaní 22. februára 2018 rozhodol v neprospech 
spoločenstva. Rozsudok zatiaľ nebol doručený písomne 
a nie je právoplatný. S ústnym odôvodnením súdu sa 
však právny zástupca spoločenstva nestotožnil, a LPS 
Svrčinovec podá proti rozsudku odvolanie. Do 
nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, to znamená do 
ukončenia všetkých odvolacích konaní spoločenstvo 
pokračuje v normálnom režime ako doteraz. O ďalšom 
vývoji Vás budeme informovať. 
  
Aktuality  

 
• Vyplácanie výnosov za rok 2017 za v zmysle 

Zmluvy o spoločenstve začne najneskôr prvý 
aprílový týždeň. Tým, ktorí si výnosy nevyzdvihnú 
do konca mája, sa tieto budú posielať poštou.  
 

• V piatok 9. marca sa prvý krát stretli novozvolené 
orgány spoločenstva. Stanovili si základné pravidlá 
súčinnosti a identifikovali hlavné oblasti ktoré je 
potrebné prioritne riešiť. Sú nimi napríklad 
sfunkčnenie vlastnej lesnej stráže, zlepšenie 
komunikácie a zapojenia zárubkárov, a vývoj 
nového evidenčného softvéru pre operatívnu 
kontrolu a lepší servis členom spoločenstva. 

 
• V sobotu 3. marca sa na chalupe u Slováka pod 

Valmi uskutočnila výročná členská schôdza 
Poľovníckej spoločnosti Kolibiská. Zúčastnilo sa jej 
15 zo 16 členov, poľovníkov zo Svrčinovca.  

 
• Náhradu za poľovné pozemky vo výške 1 EUR za 

hektár a rok si tí vlastníci, ktorí aktívne nepoľujú, 
môžu prísť vyzdvihnúť na PD Čierne, tam kde sa 
vyplácajú aj výnosy z družstva.       

 

 

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



Poznáme naše lesy?  
Časť 3: Kolibiská, Buky, Praženková 
 
Po Závrší a Kýčere sa dostávame na druhú stranu 
doliny Čierňanky – severnú, napravo od Šlahorovho 
potoka. Keď rastú, býva tam viac ľudí ako hríbov. 
V lete aj v zime partie výletníkov mieria cez Buky na 
Studeničné alebo Gírovú. Kolibiská sú asi najrušnejšou 
časťou svrčinovských lesov, Praženková naopak 
najtichšou.  
 

 
Západný portál diaľničného tunela Svrčinovec pribudol 
na Kolibiskách len nedávno. 
 

 
Pohľad z Berkovho grúňa: vľavo Praženková, v strede 
Kotlina, vpravo Kolibiská; vzadu Gírová 
 

 
Lesnou cestou vedú turistické trasy cez Kolibiská 
a Buky na Studeničné a Gírovú. 
 

 
Okraj lesa porastený brezami býva v lete dobrý na 
kozáky a černice. 
 

 
Jesenná víchrica neobišla ani túto oblasť – vyvrátené 
a naklonené stromy musia ísť preč. 
 

 
Nový zmiešaný les sa dvíha na kalamitnej holine. 
Cyprichov zárubok. 
 

 
Najprv si strom sekerkou označia, a keď ho zrúbu, 
nechajú peň vo výške pása. Aj to sú Kolibiská. 
 

 
Iný príbeh: palivo z haluziny poctivo vychystané 
vlastníkmi lesa na Praženkovej. 
 


