Návrh plánu hlavných úloh na rok 2022
Vážení

členovia

pozemkového

spoločenstva,

výbor

pozemkového

spoločenstva vychádzal pri tvorbe návrhu plánu hlavných úloh z reálnych potrieb
spoločenstva, kde sú základnými prioritami úlohy súvisiace s lesopestovnou činnosťou
a ochranou lesa. Výbor pozemkového spoločenstva navrhuje pre rok 2022 nasledovný
plán hlavných úloh:
1. Ťažba drevnej hmoty
• Spracovať prípade vydania a právoplatnosti rozhodnutia, za predpokladu
dostačujúcej kvality drevnej hmoty nespracovanú kalamitu z roku 2020
objeme - 1.500 m3 (náklady cca 36.000EUR)
• Predpokladaný objem kalamity za rok 2022 – 2.000 m3 (náklady cca
48.000 EUR)
• Výchovné zásahy a ťažba kalamitnej hmoty biele plochy Lazy v objeme
500 m3 (náklady cca 12.000 EUR)
2. Lesopestovná činnosť (náklady 97.950 EUR)
Jednotka

Výkon
Príprava na umelú obnovu lesa
Umelá obnova lesa
Ochrana kultúr proti burine
Ochrana kultúr proti zveri
Prerezávky

Objem

m3
ks
ha
ha
ha

Celková cena (EUR)

5000
23100
260
200
20

Spolu

15000
17950
39000
18000
8000
97950

3. Dokončiť realizáciu projektu „Zlepšovanie stavu druhov a biotopov
európskeho významu v lesných ekosystémoch vybratých chránených
území“ a zabezpečiť refundáciu nákladov za vykonanie lesopestovných
činností s nim súvisiacich v roku 2021 a aktivít v roku 2022.
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4. Pokračovať v poskytovaní právnej pomoci pri riešení majetkových
nezrovnalostí podielnikov pozemkového spoločenstva.
5. Zabezpečiť

uhradenie

obhospodarovania

na

náhrady
lesnom

za

pozemku

obmedzenie
v

dôsledku

bežného
nepovolenia

spracovania kalamitného dreva spôsobeného podkôrnym hmyzom v roku
2020-2021.
6. V prípade vydania rozhodnutia a nadobudnutia jeho právoplatnosti
zabezpečiť uhradenie náhrady za zníženie kvality dreva v prípade
kalamitnej hmoty, pri ktorej nebolo povolené jej spracovanie v roku 2020.
7. Údržba a opravy lesných ciest a skladov dreva (spolu cca 10.000 EUR)
a) Rekonštrukcia strhnutého úseku lesnej cesty Račková dolina v časti
Prostredné (cca 4.000 EUR)
b) Oprava odvozom poškodených úsekov lesných ciest – podľa aktuálnej
situácie (cca 1.500 EUR)
c) Úpravy skladov dreva podľa aktuálnej potreby (cca 500 EUR)
d) Vyčistenie pozdĺžnych odvodňovacích žľabov a výsek náletových drevín na
násype lesnej cesty Krivuľa a Jama v celkovej dĺžke 2.500 m (cca. 4.000
EUR)
8. Pozemkové spoločenstvo zapojiť do vhodných projektových výziev pre
získanie dotácií – Protikôrovcové opatrenia, Lesné cesty, Lesopestovná
činnosť.
V Pribyline, dňa 22.2.2022

_________________________
Ing. Michal Králik
Predseda PSBU obce Pribylina
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