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Výsledky hospodárenia LPS Svrčinovec v roku 2019 
V roku 2019 sa vyťažilo 6658 m3 dreva, všetko bola kalamitná ťažba. Celkové príjmy spoločenstva v roku 
2019 dosiahli 236603 EUR. Okrem príjmu z predaja dreva sa spoločenstvu podarilo získať dotáciu za 
poskytovanie ekosystémových služieb lesov v celkovej výške 25461 EUR. Na túto dotáciu je nárok raz za 
päť rokov, preto sme v roku 2019 využili na pestovanie lesa len pomernú časť (1/5) týchto prostriedkov, a 
zvyšok sme odložili na účet rezervy pre ďalšie roky. 
Vzhľadom na nepriaznivú situáciu v odbyte dreva výbor pristúpil k viacerým reštrikčným opatreniam na 
strane výdavkov, a takmer všetky nákladové položky v porovnaní s minulým rokom klesli. Náklady na ťažbu 
a približovanie boli 91762 EUR čo je 85,5% vlaňajšej úrovne. Pestovné náklady (zalesňovanie, ochrana lesa, 
prerezávky, odborný dozor) dosiahli 62248 EUR, čo je 81,7% vlaňajšej úrovne. Pri ostatných nákladoch 
(údržba ciest a skládok, zhromaždenie, daň z pozemkov, réžia) to bolo 33836 EUR, čo je 71,8% vlaňajšej 
úrovne. Najviac sa znížili výdavky na údržbu ciest a skladov (o viac ako 60%), a na odmeny volených 
orgánov (o viac ako 40%). Vlastníkom sa v roku 2019 vyplatili výnosy v celkovej výške 89437 EUR. 
Podniku LESY SR, š.p. sa odviedlo za neznámych vlastníkov 54098 EUR.  
Hospodárenie v roku 2019 bolo menej ziskové ako v uplynulých rokoch, a čistý zisk LPS Svrčinovec pred 
zdanením bol 48757 EUR, čo je len tretina z roku 2018. Hlavnou príčinou je výpadok na strane príjmov v 
dôsledku výrazného poklesu cien kalamitného smrekového dreva pri jeho prebytku na trhu v celej Európe. 
Znížená ziskovosť zasiahla celý sektor lesníctva. LESY SR napríklad dosiahli zisk 4,1 mil. EUR, čo 
predstavuje v prepočte približne zisk 1 EUR na m3 ťažby, resp. 4 EUR na hektár lesa. Lesy ČR hospodárili v 
roku 2019 so stratou. Pre porovnanie LPS Svrčinovec dosiahlo zisk 7,32 EUR na m3 ťažby, resp. 75,47 EUR 
na hektár lesa. Spoločenstvo ostáva napriek odbytovej kríze funkčne aj finančne konsolidované, a disponuje 
dostatočnou finančnou rezervou pre prekonanie prechodných krízových období. 
 

Vyplácanie výnosov aj bez zhromaždenia 
Dňa 22.4.2020 NR SR schválila novelu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/2013 Z. z. o 
pozemkových spoločenstvách. S cieľom predísť zhromažďovaniu veľkého počtu členov spoločenstiev a tým 
predísť ohrozeniu verejného zdravia, a súčasne predísť škodám na lesnom a poľnohospodárskom majetku 
novela dočasne dáva výboru právo schváliť účtovnú závierku namiesto valného zhromaždenia, a robiť 
úkony, na ktoré je inak potrebné schválenie valným zhromaždením za podmienky, že nevykonaním takých 
úkonov by hrozilo zmeškanie rôznych zákonom ustanovených lehôt, alebo by spoločenstvu hrozilo uloženie 
sankcie za nesplnenie zákonnej povinnosti. Výbor na základe tejto novely schválil uzávierku roka 2019, 
a vyhlásil termín začatia vyplácania výnosov za rok 2019 na stredu 20. mája 2020. Účtovná uzávierka aj 
ďalšie správy, predkladané bežne zhromaždeniu, sú pre členov spoločenstva k nahliadnutiu v kancelárii LPS. 
 

Palivové drevo zatiaľ len zo skládok 
Palivové drevo bude kvôli obmedzeniu osobných kontaktov možné do odvolania získať len odberom zo 
skládok za cenu pre vlastníkov lesa 18 EUR/m3. V cene sú zahrnuté náklady na ťažbu a približovanie (12 
EUR/m3), čistenie po ťažbe (3 EUR/m3) a poplatok za palivové drevo (3 EUR/m3). Vzhľadom na očakávaný 
prebytok menej kvalitného kalamitného dreva ponúkame palivo zo skládok aj ostatným záujemcom – 
nevlastníkom, za cenu 21 EUR/m3. Objednávky môžete nahlasovať od pondelka 4. mája na číslo +421 911 
236440 (Ing. Andrej Hlaváč). Samovýroba haluziny pokračuje v normálnom režime cez zárubkárov. 

 

Aby nám vychádzky do prírody nepremenili les na smetisko 
Zvýšený pohyb ľudí v lese v čase koronakrízy je žiaduci a zdravý, ale prináša so sebou aj niektoré neduhy. 
Tým hlavným je nedodržiavanie zákazu kladenia ohňa v lese. Nedôkladne zahasený oheň môže mať 
nedozierne následky na les, ako aj na priľahlé polia a obydlia. Druhým neduhom sú odpadky, ktoré po sebe 
výletníci nechávajú často na mieste akcie. A do tretice sú to džípy a štvorkolky, ktoré okrem ticha za ktorým 
do lesa chodíme ničia niektoré cesty viac, ako lesné traktory. 
 



 
Poľovníci z PS Kolibiská 1. mája v rámci brigády čistili les od odpadu. Upratovalo sa v  lokalitách Kolibiská, Tokáreň, 

Mišov potok, Závršie, Furmanec a Potok. A bolo čo zvážať. 

 

Pripravil: Ladislav Kulla, foto P. Beleš 
 

 

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:  
Ing. Ivan Feik (odborný lesný hospodár): 0904 182170; Ing. Andrej Hlaváč (odbyt a služby): 0911 236440; Anton 
Kulla: (kancelária LPS): 0948 525542 
www.lpssvrcinovec.sk   

 


