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Vážení podielnici urbárskeho spolku obce Nižná Boca,
dovoľte mi aby som Vás oboznámil o spôsobe hospodárenia v spoločenstve doteraz
netypickou písomnou formou. Je určite na škodu veci, že ako členovia sa nemôžeme
kvôli pandemickej situácii stretnúť a diskutovať o momentálnom dianí v spoločenstve.
Pokúsim sa v stručnosti zhrnúť fakty, ktoré sa udiali v priebehu roku 2019.
Ťažba dreva
Aj napriek rôznym teóriám o alternatívach financovania lesného hospodárstva,
najdôležitejším zdrojom príjmov boli a myslím že ešte dlhú dobu budú tržby získané z predaja
drevnej hmoty. To platí pre majiteľov malých lesných statkov a urbárov dvojnásobne. Treba
si uvedomiť, že výnosy z takéhoto predaja tvoria až 90% celkových výnosov spoločenstva,
a bohužiaľ bez výkonu ťažbovej činnosti nie je možné zabezpečiť normálny chod
a fungovanie urbárnej spoločnosti.
Jednou z úloh novovzniknutého výboru bolo zefektívnenie predaja drevnej hmoty
a maximalizácia zisku. Výbor odstúpil od zmluvných odberateľov drevnej hmoty a dal sa
náročnejšou cestou verejných dražieb po realizácii ťažby priamo z odvozných miest. Predaj
sme realizovali čo najskôr po ukončení ťažby z dôvodu možného znehodnotenia vplyvom
počasia a technických škodcov. Oslovení boli vždy viacerí odberatelia, ktorí predkladali svoje
finančné ponuky. Predmetom predaja boli SKM(surové kmene v celých dĺžkach) čím sme
odbúrali nákladovú položku manipulácie na sortimenty. S víťazným uchádzačom (najvyššia
cena za m3) bola podpísaná zmluva, a po uhradení celkovej sumy na účet US došlo k odvozu
drevnej hmoty z ES. Z dôvodu možného rozvoja podkôrneho hmyzu, bola doba odvozu pre
odberateľa stanovená na maximálne 14 dní. I keď začiatok aukcií padol do obdobia kedy bol
prebytok dreva na trhu nielen na Slovensku, ale i v Európe podarilo sa nám takýmto
spôsobom predať 1332,56 m3 v priemernej cene 44,90 €/m3. Podotýkam, že sme sa zamerali
výlučne na spracovanie kalamitnej hmoty a bilancované úlohy vo výchovných ťažbách do 50
rokov, ktoré sme povinní vykonať zo zákona. V uvedenom trende predaja chceme pokračovať
aj do budúcna.
Dodávateľom v ťažbovej činnosti pre rok 2019 bola firma Radoslav Petrulák. Uvedený
dodávateľ na našom území pôsobí dlhodobo, zamestnáva miestne obyvateľstvo, disponuje
širokou škálou strojného vybavenia a hlavne dostatkom koní, ktoré sú pri spracovaní kalamít
v našich náročných svahovitých terénoch nenahraditeľné a väčšina iných dodávateľov s nimi
momentálne nedisponuje alebo len okrajovo. Taktiež prínos vidíme pri využití
viacoperačného stroja ktorý odvetvovanie vykonáva priamo na odvoznom mieste, s tým že
hmota zo zvyškov po ťažbe(haluzina) sa následne štiepkuje. Jednotkové ceny pre jednotlivé
porasty sú vypočítané na základe taríf a metodiky Lesov SR š.p. , tieto sú následne ošetrené
zmluvou o vykonaní diela.
Pestovná činnosť
Pestovná činnosť je ako aj po minulé roky významnou nákladovou položkou urbárskeho
spoločenstva. Príprava plôch na zalesňovanie, samotná umelá obnova, ako aj následná
starostlivosť o mlade lesné porasty v technologicky náročných podmienkach bez
dostatočného sprístupnenia lesnou dopravnou sieťou, kladú vysoké nároky na zabezpečenie
daných výkonov. V poslednom období záujem o práce v lesnom hospodárstve výrazne klesá
z dôvodu nedostatku pracovných síl ako aj kvôli náročnosti prác. Rok 2019 bol posledným
rokom, v ktorom prebiehali práce v pestovnej činnosti financované projektom EÚ. Plánované
práce sa nám podarilo v časovom horizonte splniť, následne boli tieto práce schválené
kontrolnou komisiou a došlo k vyplateniu finančných prostriedkov z úrovne PPA. Práce

vykonávala firma Tatragreen, ktorá túto činnosť zabezpečovala počas celej dĺžky trvania
projektu a máme s ňou dobré skúsenosti.
Výkony rok 2019
Umelá obnova
Prečistky
Ochrana MLP-zver
Ochrana MLP-burina
Uhadzovanie zvyškov
po ťažbe

40.000 sadeníc
11,43 ha
10,34 ha
247,07 ha
141,03 ha
10,95 ha

Z uvedených výkonov bola realizácia zalesňovacích povinností prvou sadbou vykonaná na
ploche 11,08 ha, opakované zalesnenie 0,35 ha. V novozaložených porastoch sa snažíme
zachovať druhovú pestrosť kde popri hlavných drevinách smrek, smrekovec pracujeme aj
s prímesou drevín ako buk, jedľa, javor ktoré by mali do budúcna zabezpečiť lepšiu stabilitu
následných porastov.
Opravy a údržby
V oblasti opráv a údržieb sme realizovali bežné nevyhnutné opravy hlavne na lesnej cestnej
sieti, údržbe a čistení odrážok, zabezpečení korýt miestnych tokov po prívalových dažďoch
ako aj úprave približovacích liniek. Na ochranu lesného pôdneho fondu sa zrealizovala oprava
a sfunkčnenie rámp v lokalite Chopec, Červená voda ako aj hlavná rampa na dolinovej ceste.
Ciele
-zvýšenie starostlivosti o TTP vo vlastníctve US
-včasné a efektívne spracovanie náhodných ťažieb v prípade ich výskytu
-maximalizácia zisku z predaja drevnej hmoty
-zabezpečenie starostlivosti o MLP

