
 

Správa  výboru  Urbárskej  spoločnosti , pozemkové  spoločenstvo  Spišské 

Hanušovce  za  roky  2020 a 2021 

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

                         Vážení  členovia Urbárskej  spoločnosti , vážení  hostia. 

         Naposledy sme sa takto zišli 21. júna 2020 tu v Kultúrnom dome . Už termín konania 

tohto  Zhromaždenie bolo posunutý o dva mesiace neskôr oproti termínu , ktorý nám  ukladá 

Zákon o pozemkových spoločenstvách. Dôvodom bol  - covid 19. Začala sa doba nariadení, 

zákazov zhromažďovania , čiže doba na ktorú si neradi spomíname a ktorú by sme čím skôr 

vymazali z pamätí. Z tohto dôvodu bol aj dnešný termín posunutý a v roku 2021 sa 

zhromaždenie nekonalo vôbec. No aj napriek neľahkej situácií a za prísnych opatrení sa 

Výbor schádzal 4 krát do roka a pracovalo sa podľa plánu.    

                    Vážení členovia Urbárskej spoločnosti , vážení hostia. 

      Predošlé dva roky boli pokračovaním platnosti Programu starostlivosti o les, platného na 

roky 2015 až 2024 .V roku 2018 bolo p. Tomaľovi Ľubomírovi a spol. odovzdaných 1,34 ha 

lesa v dielci 440A a v roku 2021 p. Tomičkovi Františkovi a spol. 5,86 ha - dielec 429 - Majkuv 

les. Išlo o súkromné pozemky , ktoré nedopatrením nám odovzdali štátne lesy. Takže k 

1.1.2022 hospodári Urbárska spoločnosť  na výmere 459,27 ha lesnej pôdy.      Chcel by som 

vás pri tejto príležitosti oboznámiť s hospodárením za roky  2020 a 2021. Ťažba dreva 

predstavovala  v roku 2020 spolu 713 m3. Z toho kalamita činila 451 m3 a úmyselná ťažba 

262 m3. U kalamity išlo o spracovanie vetrovej kalamity v množstve 385 m3 a kôrovcovej 

kalamite v množstve 66 m3 . Ťažba v roku 2021 predstavovala 632 m3 , z toho kalamita činila 

57 m3 a úmyselná ťažba 575 m3 . U kalamity išlo o 36 m3 kôrovcovej kalamity a 21 m3 

vetrovej kalamity .Uvedeným druhom kalamity sa nevyhneme ani do budúcna. Kôrovcovú  a 

vetrovú kalamitu spracúvame ihneď po jej nájdení , čím zabránime jej momentálnemu 

šíreniu. Úmyslená   ťažba bola vykonaná v členení obnovná úmyselná a výchovná úmyselná 

pri dodržaní predpisov Programu starostlivosti o les. V pestovnej činnosti sme v roku 2020 

zalesňovali na ploche 1,85 ha , z toho prvé zalesňovanie predstavovalo 0,55 ha a opakované 

zalesňovanie 1,30 ha. Zo sadeníc sme vysadili smrek v množstve 2000 ks, jedľu 1800 ks, 

smrekovec v množstve 1850 ks  a buk 3000 ks. Spolu 8650 ks sadeníc. Uhadzovanie haluziny 

bolo vykonané na ploche 0,55 ha , ochrana proti zveri na ploche 4,60 ha a prečistka na 

ploche 6,28 ha. V pestovnej činnosti v roku 2021 sme zalesňovali na ploche 1,55 ha , z toho 

prvé zalesňovanie predstavovalo 0,60 ha a opakované zalesňovanie na ploche 0,5 ha. 

Zo sadeníc sme sadili  smrek v množstve 1200 ks , jedľu 600 ks , smrekovec 700 ks a buk 6500 

ks. Spolu 9000 ks sadeníc. Uhadzovanie haluziny bolo vykonané na ploche 0,60 ha, ochrana 

proti zveri na ploche 3,45 ha a výrub nežiadúcich drevín na ploche 5,15 ha. Pri výrube 

nežiadúcich drevín sme sa pohybovali v oblasti Bufarku a Rištociek. 



 

Z vykonanej ťažby v roku 2020 čo bolo 713 m3, tak odberateľom bolo predaných 577 m3 v 

priemernej cene 48 €, čo bolo ešte pred zdražovaním dreva. ZŠ sme darovali 6 m3 guľatiny 

na rekonštrukciu učební. Podielnikom sa predalo 203 prm paliva t.j. 130 m3. Predávalo sa 

taktiež v starej cene po 9 a po 14 €.  

V roku 2021 vzrástol dopyt po dreve a tým aj jeho ena. Celkovo za minulý rok sme vyťažili 

632 m3, z toho odberateľom bolo predaných 458 m3 v priemernej cene  61 € za m3. 

Podielnikom sa vydalo 21 m3 gu+atiny po 20 € za m3 a 236 prm paliva čo činí 151 m3. 

Palivové drevo sa predávalo vo vyššej cenovej relácii a po novom, t.j. po 15 € za každý začatý 

ha výmery každýrok. Dopyt po palivovom dreve je vysoký, snažíme sa všetkých uspokojiť. aj 

ked´niekedy máte námietky voči kvalite paliva. Ale je to predsa palivové drevo,, ktoré má 

plniť svoj účel.  

        Čo dodať na záver . Aj v tejto hektickej dobe sme sa snažili , aby bol náš les  

zveľaďovaný. 

       Ďakujem za pozornosť a prajem vám všetko dobré hlave pevné zdravie. 

 

                                                                                                                        Peter Baka  

                                                                                                                       predseda US 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Návrh  plánu  činnosti  na  rok  2022 

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

           Vážení  členovia Urbárskej spoločnosti , vážení hostia. 

       Tak ako v predchádzajúcich rokoch navrhujeme ťažiť na tento rok  maximálne 800 m3. 

Priebežne budeme  spracovávať  pomiestnu kalamitu a pri príprave palivového dreva by sme 

ťažbárov presunuli do prebierok.   

      V  pestovnej  činnosti  plánujeme  zalesňovanie na ploche 1,60 ha , z toho prvé 

zalesňovanie na ploche 0,40 ha , opakované na ploche 1,20 ha. Potrebujeme na to dreviny : 

smrek 1600 ks , jedľu 900 ks, smrekovec 1500 ks  a buk 3600 ks . Spolu 7600 ks . Pri cene 

0,23 EUR/ks to činí 1748 EUR. Za sadenie zaplatíme 1520 EUR, čo činí 0,20 EUR/ks. 

Uhadzovanie haluziny je naplánované na ploche 0,65 ha, pri celkovej cene 585,0 EUR. 

Ochrana proti burine je plánovaná na ploche 4,66 ha , čo odpovedá mzde 1071,8 EUR. 

Ochrana proti zveri na ploche 3,50 ha , mzda 350,0 EUR ,Cervakol  190,8 EUR , spolu 540,8 

EUR. Výrub nežiadúcich drevín 0,70 ha , pri mzdových nákladoch 224,0 EUR.  Celkom na 

pestovnú činnosť potrebujeme  5689,6 EUR.   

 

  Ďakujem  za  pozornosť                                                         Ing. František Babiar 

                                                                                                     Odborný  lesný  hospodár 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


