
4. Správa  výboru  Urbárskej  spoločnosti , pozemkové  spoločenstvo  Spišské 

Hanušovce  za  rok  2019 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   

Rok ubehol ako voda a my sa tu už tradične schádzame na Zhromaždení  našej Urbárskej 

spoločnosti  pozemkové spoločenstvo Spišské Hanušovce . Nastal čas  znova  bilancovať, čo 

sa za  uplynulé obdobie urobilo a čo sa nestihlo. Z časového hľadiska sa stretávame o čosi 

neskôr, pôvodný 22. marec sme museli odložiť na neskôr kôli vydaným opatreniam 

zamedzujúcim šírenie koronavírusu. 

Vážení členovia Urbárskej spoločnosti , vážení hostia. 

      Minulý rok bol pokračovaním platnosti Programu starostlivosti o les, platného na roky 

2015 až 2024. Dňa 30.8.2019 nám boli odovzdané ešte lesy na ploche 16,17 ha , takže 

celkovo hospodárime na výmere 466,47 ha lesnej pôdy. Chcel by som vás pri tejto príležitosti 

oboznámiť s hospodárením za rok 2019. Ťažba dreva predstavovala  spolu 752 m3. Z toho 

náhodná  ťažba činila 325 m3 a úmyselná ťažba 427 m3. U náhodnej  ťažby išlo o spracovanie 

vetrovej kalamity v množstve 207 m3 a kôrovcovej kalamite v množstve 118 m3 . Uvedeným 

druhom kalamity sa nevyhneme ani do budúcna. Kôrovcovu kalamitu spracúvame ihneď po 

jej nájdení , čím zabránime jej momentálnemu šíreniu.  Obnovná úmyslená  ťažba bola 

vykonaná v množstve  362 m3 , výchovná úmyslená v množstve 65 m3  na  ploche 2,97 ha. V 

pestovnej činnosti sme zalesňovali na ploche 1,86 ha , z toho prvé zalesňovanie 

predstavovalo 1,46 ha a opakované zalesňovanie 0,40 ha. Zo sadeníc sme vysadili smrek v 

množstve 2400 ks, jedľu 2100 ks, smrekovec v množstve 1000 ks  a buk 4100 ks. Spolu 9600 

ks sadeníc. Uhadzovanie haluziny bolo vykonané na ploche 1,51 ha , ochrana proti zveri na 

ploche 4,10 ha a prezávky  na ploche 2,80 ha a výrub ND na ploche 1,40 ha.  

        Z celkového množstva ťažby 752 m3 bolo odberateľom predaných 629 m3 guľatiny za 

26 452 €, čo predstavuje v priemere 42,12 €/m3. Oproti minulému roku je to pokles o 7,50 

€/m3. Táto situácia nastala v dôsledku nižšieho dopytu a poklesu ceny za drevo. Ťažbu sme 

prispôsobili tejto situácii, ale na druhej strane sme museli robiť aj pestovnú činnosť, ktorú 

sme museli z niečoho hradiť.  Palivového dreva sa predalo 179 prm, čo predstavuje 115 m3 

za 2 056 €. Priemerne sa predal 1 prm za 11,50 € a v prepočte 1 m3 za 17,90 €, pričom ťažba 

z prebierok, kde sa robí väčšinou palivové drevo nás vyjde na 20 € za m3. To znamená, že 

predaj paliva je pre nás stratový, pričom dopyt po palivovom dreve je z radov členov veľký, 

preto cenu a spôsob predaja musíme upraviť. 

    Z mimoťažbovej činnosti sme urobili úpravu lesnej cesty v lokalitách Giblík a Cong. 

K 31.12.2019 sme mali 194 členov s výmerou 227 ha, čo je 57 %, nebohých za posledné 

obdobie sú 4 % a neznámych je 39 %. Od začiatku tohto roka k dnešnému dňu sa tieto 

percentá  upravili o niečo k lepšiemu. Chcem apelovať na tých, ktorých predkovia sú stále na 



listoch vlastníctva č. 1100, 1099, 1088, 1089, 123, 677 a 678, aby si vo vlastnom záujme  

vysporiadali majetkové pomery. V prípade otázok a nejasnosti sme Vám kedykoľvek 

k dispozícií a to telefonicky, e-mailom alebo osobne v stredu, kedy máme stránkový deň 

v čase od 9,00 do 13,00 hod. v priestoroch bývalého Klubu Karlína. 

    

       Čo dodať na záver? Minulý rok sa nelíšil od rokov predchádzajúcich. Ale tento rok nás 

ešte čaká kontrola z Lesného úradu po ďalších piatich rokoch hospodárenia podľa platného 

Plánu starostlivosti o les. 

       Vážení členovia Urbárskej spoločnosti, vážení hostia. Chcem sa  vám poďakovať  za účasť 

na dnešnom Zhromaždení aj keď za prísnych hygienických podmienok. Prajem Vám, aby sme 

sa v zdraví a bez akýchkoľvek obmedzení mohli stretnúť aj na budúci rok v riadnom termíne. 

Dovtedy Vám želám  všetko dobré. 

 

 

 

                                                                                                                        Peter Baka  

                                                                                                                       predseda US 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


