Správa o činnosti Lesopôdohospodárskeho pozemkového spoločenstva v Matiašovciach
za uplynulé obdobie.
V hospodárskej a administratívnej činnosti LPPS vMatiašovciach v minulom období
k prioritám patrili:
1.Zabezpečiť preregistráciu nášho subjektu podľa nového zákona č.97/2013.Pre splnenie tejto
úlohy bol vypracovaný návrh zmluvy pozemkového spoločenstva,návrh stanov,zoznam
členov a ďalšie doplňujúce požadované písomné dokumenty.Návrhy týchto materiálov boli
predložené na dvoch zhromaždeniach vlastníkov lesov v termínoch-15.12.2013
a 26.1.2014.Nadpolovičnou väčšinou prítomných boli tieto doklady schválené.Všetky tieto
dokumenty môžu byť priebežne doplňované na zhromaždeniach vlastníkov lesov podľa
návrhov vlastníkov lesov vychádzajúcich z praktických skúsenosti a činností,ktoré budú
schválené nadpolovičnou väčšinou.Všetky záležitosti boli predložené do určeného termínu
Okresnému úradu, odbor pozemkový a lesný v Kežmarku a následne 17.06.2014 bolo naše
spoločenstvo vlastníkov preregistrované.
2.Začiatkom roku 2014 bol vypracovaný plán lesnej pestovnej činnosti súčasne so žiadosťou
o nenávratný finančný príspevok z prostriedkov EÚ a zo štátneho rozpočtu.Obidvadokumenty
boli predložené v apríli 2014 Pôdohospodárskej platobnej agentúre v Bratislave.Potvrdenie
o registrácii našej žiadosti nám bolo doručené 28.júla 2014.V máji toho roku bolo písomne
oznámené,že z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov táto žiadosť nebola schválená.
3.Dôležitou úlohou bolo spracovať vzniknutú kalamitu a riešiť jej dôsledky.Najviac kalamity
následkom silných vetrov sa vyskytlo v týchto lokalitách:Gojnica-422-283m3,424-27m3,Nad
Piekelky-110m3,Piekelky
392-393 230m3,394a
240m3
Harmaňoky-397b71m3,Suchýles.Celkový objem ťažby v minulom roku bol 940 m3.Následkom kalamity
vznikli menšie holiny,napr.v Gojnici cca 50 árov,ktorá bola hneď zalesnená v minulom
roku.Pritom v súvislosti s uvedenou kalamitou je potrebné uviesť skutočnosť,že na ťažbe
kalamitnej drevnej hmoty sa podieľali viacerí vlastníci lesov,ktorým boli vydané súhlasy na
ťažbu,ale boli aj prípady uskutočnenej ťažby bez súhlasu - NELEGÁLNA ŤAŽBA. Pre
získavanie palivového dreva z vlastnej parcely bolo vydaných 75 súhlasov na ťažbu. Vyskytli
sa nasledovné nedostatky individuálnej ťažby:
-nedodržanie hraníc parciel,resp. výrub mimo vlastnej parcely
-prekročenie objemového množstva
-výrub nepalivového dreva/surová a hrubšia hmota,
-nesplnenie povinnosti po ťažbe/uhádzanie haluziny
Je nevyhnutné a povinnosťou každého vlastníka vo vlastnom záujme dodržiavať
dohodnuté zásady,pretože len tak bude požadovaný poriadok v lesoch.Množstvo drevnej
hmoty,vyťaženej súkromne v roku 2014 bolo cca330m3.
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Ťažba:
-guľatina- 238,97 m3
- vláknina – 557,28 m3
- palivo – 135,21 m3
Dôvody ťažby:
– výskyt kalamity a povinnosť jej spracovania
– vykonanie prebierok
- poškodenie hnilobou,resp. suché jedince
- nadrozmerné kmene jedle
- vznik tzv.prstencov na jedliach/vznik zlomov a stagnácia stromov
Pred ťažbou bol vydaný súhlas OLH a drevná hmota bola vyznačená.
V roku 2014 bolo schválených 7 žiadosti na výrub úžitkového dreva z vlastnej parcely
v objeme cca 150 m3.
V mesiaci septembri minulého roku vykonali taxáciu lesov nášho katastrataxatori
vyššieho územného celku za účelom posúdenia stavu našich lesov a stanovenie úloh na ďalšie
obdobie do roku 2024.Táto odborná práca je pokladom na vypracovanie LHP,ktorý je
základným dokumentom pre hospodársku činnosť počas uvedeného obdobia. Jeho provizórna
forma je k dispozícii.Pozoruhodné je,že tento plán nám ukladá zalesniť 2,08 ha holín.
Pre zvýšenie a skvalitnenie ochrany našich lesov a hľadiska dodržiavania zásad
získavania drevnej hmoty zainteresovanými bola zriadená lesná stráž v počte dvoch
členov,ktorá bola menovaná OÚ v Kežmarku.
Pestovné práce v roku 2014:-príprava na zalesňovanie-1,30 ha
-zalesnenie- 75 árov
- výsek nežiaducich drevín -1,45 ha
Poľovnícke združenie zorganizovalo dve brigády na zalesňovacie práce a na čistenie lesov po
ťažbe.
Výbor konkrétne úlohy riešil na 5.výborových schôdzach v roku 2014 o čom sú zápisnice.
V tomto roku očakávame kontrolu plnenia LHP za posledných päť rokov.Je potrebné plniť
úlohy vo výkone prerezávok.Nevyhnutné je tiež dokončiť ťažbu po kalamite v minulom
období a takto získanú drevnú hmotu bude možné poskytnúť ako palivo členom LPPS.

