
 

SPRÁVA O ČINNOSTI ZDRUŽENIA ZA ROK 2017 

SÚKROMNÍ VLASTNÍCI MARIAŠIHO LESA SEDLICE  

Vážení členovia združenia  ! 

 

               Dovoľte mi, aby som Vás ako vlastníkov- podielnikov združenia Súkromní 

vlastníci Mariašiho lesa Sedlice, /ďalej len SVML/ oboznámil s činnosťou 

a hospodárením za rok 2017 

SVML Sedlice aj v roku 2017, tak ako v minulom období pracovali pod vedením 
jeho výboru v doterajšom  zložení: predseda - Imrich Krajňák, podpredseda- 
Pavol Fedor, pokladníčka- Vlasta Šoltésová, pomocný hospodár- Anton 
Petrenčák, člen- Tomáš Sýkora a  
Dozornej rady v zložení:  Ing. Anna Martonová, Anton Timko a Jozef Makara.  
 

Výbor SVML zasadal nepravidelne, aj individuálne predseda s príslušným členom 
výboru, resp. odborným lesným hospodárom, podľa aktuálnej potreby k riešeniu 
úloh a organizačnému zabezpečeniu riadneho chodu spoločnosti v súlade 
s platným hospodárskym plánom  /LHP/. Pre rok 2017 spracoval OLH Ing. Imrich 
presný rozpis záväzných úloh podľa schváleného PSoL, ktorý sme sa spoločne aj 
so spolupracujúcimi firmami a brigádnikmi z nášho regiónu snažili aj naplniť. Sú 
to tieto úlohy:  

- ťažba guľatiny a palivového dreva v súlade s PSoL 
- čistenie vyrúbaných plôch od ťažbových zbytkov 
- zalesňovanie prirodzeným zmladením 
- ochrana proti burine ručným vyžínaním 
- ochrana proti odhryzu lesnej zveri  náterom sadeníc   
- kosenie Poľani  
- oprava priepustov, ciest a skládok 

Plánované činnosti v lese sú organizované a riadené pomocným hospodárom 
Antonom Petrenčákom, ktorý  zodpovedá za realizáciu jednotlivých úloh od OLH 
Ing. Imricha podľa PSoL. Zároveň spolu s OLH vyznačuje ťažbu a vedie evidenciu 
vyťaženého dreva. 
Všetky následné práce sa uskutočňujú dodávateľským spôsobom. 
Jednotlivé množstvá činností sú uvedené v správe OLH  Ing. Imrich – príloha č. 2 

V roku 2017 bolo spolu vyťažené 250 m3 dreva, 230 m3 obnovná ťažba /135m3 

ihličnatá a 95m3 list./ a 20m3 výchovná ťažba/bk/. Ťažobné práce boli 

zrealizované dodávateľským v dobrej kvalite.    V malej miere   bola vykonaná aj 



samovýroba palivového dreva z prebierok a zo zbytkov po ťažbe. Odbyt dreva 

bol zabezpečovaný prostredníctvom  firmy LESPRO wood s.r.o. a malými 

odberateľmi – vlastníkmi.  Poľovnícka činnosť na lesných pozemkoch SVML 

Sedlice  bola vykonávaná na základe zmluvy Poľovníckym združením Sopotnica. 

Skládka a lesné cesty boli využívané okrem nášho združenia aj Lesným 

pozemkovým spoločenstvom Sopotnica.  

       Aj v tomto roku sme zabezpečovali  prostredníctvom počítačového programu 

„Profievidencia“- spoločnosti SOFTART prehľadnú evidenciu vlastníkov, 

vychádzajúcu automaticky z údajov z katastra nehnuteľností, s pravidelnou 

ročnou aktualizáciou vlastníkov, nadväzujúcu  na automatické spracovanie 

potrebných  dokumentov. Nakoľko výsledok finančného hospodárenia za r.   

2017 + 1561,89 €, automatickým prepočtom prostredníctvom tohto programu 

vychádza /iba/ 0,00347 € na 1 m2, z  dôvodu nehospodárnosti tento výsledok 

nebol rozpočítaný, ani zasielaný všetkým členom SVML.     Presné vyhodnotenie 

finančného hospodárenia SVML Sedlice je vyčíslené v samostatnej prílohe č. 1. 

Pokračujúcim problémom SVML na ktorý upozorňujeme, je nedostatočné 

usporiadanie vlastníckych vzťahov, ktoré je v súčasnosti na hranici 55 %. 

        Na záver tejto správy sa chcem všetkým aktívnym členom spoločnosti a jeho 

výboru, ako aj   odbornému lesnému hospodárovi p. Ing. Imrichovi poďakovať,  

za ich prácu v prospech všetkých podielníkov. Zároveň sa chcem poďakovať za 

dobrú spoluprácu aj firmám a spoločnostiam a to: Firme LESPRO, Softart, 

Poľovníckémumu združeniu Sopotnica, Urbárskej spoločnosti Sedlice a ťažbárovi 

p. Chomjakovi s kolektívom. 

 

Do ďalšieho roku Vám všetkým prajem veľa zdravia a síl v našej spoločnej práci. 

 

 

 

                                                                                                 Imrich Krajňák  v.r. 

                                                                                            predseda SVML Sedlice     



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


