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Vážení členovia LPS Svrčinovec  
V nadchádzajúcom roku 2022 nás čakajú nové úlohy a výzvy. Okrem každoročného zhromaždenia 
vlastníkov sa uskutočnia aj voľby členov výboru a dozornej rady. Veľmi radi by sme v roku 2022 urobili 
valné zhromaždenia vlastníkov v klasickej forme v kultúrnom dome.  
Od 25.11.2021 je vyhlásený núdzový stav na 90 dní, zákaz vychádzania, ale aj zákaz zhromažďovania, a 
tento náš úmysel môže byť ohrozený. To, či sa bude konať valné zhromaždenie ako by sme chceli, alebo sa 
bude musieť uplatniť článok V bod 4 Zmluvy o LPS, a zhromaždenie sa vykoná korešpondenčnou formou, 
dnes ešte nevieme. Bližšie informácie k tejto téme budeme zverejňovať na začiatkom budúceho roka na našej 
webovej stránke www.lpssvrcinovec.sk, na vývesných tabuliach a prostredníctvom zárubkárov. Rozhodnutie 
výboru bude závisieť od aktuálnej pandemickej situácie a platných obmedzení. 
Na záver dovoľte malé želanie. Na konci decembra nás čakajú Vianoce. Prežite toto  obdobie radosti, pokoja 
a lásky v kruhu najbližších a najmä buďte zdraví.       
                                                                                                                                 Katarína Belešová 

 
Čo je nové vo svrčinovských lesoch? 

 Kalamita tento rok naše lesy netrápila tak ako minulé roky. Vyťažilo sa menej dreva ako nám 
umožňuje program starostlivosti na tento rok. 

 Ceny dreva sa po vlaňajšej mizérii podstatne zdvihli. Stúpli aj náklady výroby, cenníky na práce 
v lese sme museli dvihnúť o cca 20%. Hospodársky výsledok LPS však bude lepší ako vlani.  

 Na pozíciu dozoru pre odbyt a služby nastúpila od septembra Ivana Chovaniaková. Osvedčila sa pri 
prácach v lese, je zárubkárka, a svoj záujem o lesy prejavuje aj ďiaľkovým štúdiom na lesníckej 
fakulte vo Zvolene. Dostupná je na služobnom telefónnom čísle LPS.  

 Konzorcium D3 dodržalo slovo, a tesne pred dokončením je nová lesná cesta v Matiaškovom 
potoku. O to smutnejšie je, že sa pri nej okamžite objavila skládka odpadu. Svrčinovský podpis? 

 Veľké šelmy sa ukázali aj tento rok. Na Kolibiskách stretli medveďa, na Berkovom grúni fotopasca 
zachytila vlka. Netreba sa ich báť, sú plaché a pred človekom utekajú. Stačí dať o sebe vedieť, a 
vyhnúť sa odľahlým húštinám hlavne skoro ráno a neskoro večer.     
         Ladislav Kulla 

 
      
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Buďme prosím všímavejší 
Pri prechádzke po lese akosi čoraz častejšie natrafíme na voľne pohodenú plastovú fľašu, plechovku alebo 
vrece plné odpadu. Pohľad na malé smetisko v lese, pri rieke, či potoku nás však už nemôže nechať 
ľahostajnými. Čo hovorí legislatíva na úseku odpadového hospodárstva? Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 
zakazuje uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom. Ten kto tak urobí sa 



dopustí priestupku, kde hrozí pokuta do 1 500 EUR. Oznámiť nelegálne umiestnenie odpadu môže 
akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba príslušnému orgánu štátnej správy odpadového 
hospodárstva alebo obci, v ktorej územnom obvode sa dotknutý pozemok nachádza.  
LPS Svrčinovec pracuje s myšlienkou ochrany majetku vlastníkov obmedzením vjazdu na niektoré úseky 
lesných ciest a tiež posilnením kamerového systému. Stále však platí, že najúčinnejšou zbraňou proti 
takýmto ,,milovníkom prírody“ je ľudská všímavosť.              

Peter 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; Ivana Chovaniaková (odbyt a služby): 0911 236440; Anton 
Kulla: (kancelária LPS): 0948 525542 
www.lpssvrcinovec.sk   
 


