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Správa výboru LS, PS Vyšná Slaná 

o činnosti a výsledkoch hospodárenia v roku 2021 a podnikateľský zámer na rok 2022. 

 

Vážené vlastníčky, vážení vlastníci! 

 

Som si vedomý toho, že zasadnutie zhromaždenia vlastníkov podielov riadnou formou, t. j. fyzickou 

účasťou sa nedá nahradiť, najmä v tom slova zmysle, že si môžeme podať ruky, vidieť sa, porozprávať sa, ale 

hlavne v tom, že odpadá možnosť bezprostrednej reakcie počas diskusie k predmetu, t. j. obsahu rokovania. 

Na druhej strane sú tu nepopierateľné zmeny v informatizácii, ktoré si myslím perspektívne ovládnu celú 

spoločnosť. Možno, že už v blízkej budúcnosti sa zasadnutie vlastníkov uskutoční tak, že budeme sedieť pri 

počítačoch, tabletoch a podobne. Korešpondenčná forma má zase tú výhodu, že informácie sa dostanú ku 

každému vlastníkovi, pravda, ak má v evidencii vlastníkov zadanú správnu adresu. Výbor LS, PS sa na 

januárovom zasadnutí zaoberal otázkou, akou formou uskutočniť zhromaždenie vlastníkov. Vychádzali sme 

z dvoch zákonných možností: 

1. Riadne zasadnutie vlastníkov 

2. Korešpondenčné zasadnutie 

Po zvážení rizík a podmienok vyplývajúcich z pandémie COVID-19 sme sa rozhodli pre korešpondenčné 

zasadnutie, ktoré je síce prácnejšie, ale je na istotu. Možnosť požiadať o odklad na podanie daňového priznania 

a tým vytvoriť časový priestor uskutočniť zasadnutie v neskoršom termíne sa nám javila ako neistá. Pri 

praktickej realizácii korešpondenčného zasadnutia vlastníkov podielov sme sa rozhodli použiť postup 

z minulého roka, ktorý sa nám po praktickej stránke osvedčil. Správu výboru pripraví predseda LS, PS; správu 

o ekonomických výsledkoch a cenách - ekonómka LS, PS; správu o kontrolnej činnosti - predseda dozornej 

rady; návrh na uznesenie - tajomník LS, PS. Funkciu mandátovej a návrhovej komisie odporúčame zveriť 

členom dozornej rady v tomto zložení: 

1.) Ing. Ján Hric Kováč, predseda, bydlisko Vyšná Slaná č.31 

2.) Ondrej Hric, člen, bydlisko Vyšná Slaná č.220 

3.) Andrej Benedikty, člen, bydlisko Vyšná Slaná č.23 

Úlohou tejto komisie je vyhodnotiť účasť na VZ a uznesenia z VZ (VZ = zhromaždenie vlastníkov). Za 

zapisovateľa odporúčame tajomníka LS, PS Ing. Vladimíra Lukáča, bydlisko Vyšná Slaná č.154. Za 

overovateľov zápisnice: 

1.) Ondrej Benedikty, bydlisko Vyšná Slaná č.10 

2.) Ján Vido, bydlisko Vyšná Slaná č. 170 

3.) Alena Valko Krišťáková, bydlisko Vyšná Slaná č. 171 
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Informácia o minuloročnom VZ. 

    Zhromaždenie vlastníkov podielov sa konalo k dátumu 09.03.2021 korešpondenčnou formou. 

K uvedenému dátumu sa na adresu LS, PS vrátilo 256 hlasovacích lístkov (ešte raz sa ospravedlňujeme za 

chybne uvedený dátum v záhlaví hlasovacieho lístka), hlasovacie lístky po tomto dátume sa nebrali do počtu. 

Z 256 hlasovacích lístkov bolo platných 251, t. j. 68,83% hlasov podľa počtu podielov, čo znamená uznášania 

schopnosť zhromaždenia vlastníkov podielov. Na základe správ a predložených materiálov sme na 

hlasovacom lístku predložili na posúdenie 10 uznesení, ktoré boli všetky schválené viac ako 95% podielom 

hlasov. Je na škodu veci, že tí vlastníci, ktorí sa zdržali hlasovania, resp. nesúhlasili, neuviedli dôvod, pretože 

to mohlo byť na zlepšenie, alebo aspoň poučenie do budúcna. Pri niektorých hlasovacích lístkoch boli 

pripojené stanoviská, otázky a poďakovanie za publikáciu LS, PS. Túto prácu naviac urobili PhDr. Eva 

Kristianová, Mgr. Elena Ďurmanová, Viera Grendelová, Mgr. Mária Golianová, rod. Kasperová, Mária 

Hutníková, rod. Tešlárová, Ľuba Škodronová a sprostredkovane Milan Rogos. Touto cestou im všetkým 

ďakujeme. Po uzavretí výsledkov korešpondenčného zhromaždenia sme obdržali k výsledkom za rok 2020 

list od Ing. S. Lukáča, CSc. Obsah listu sme prejednali na zasadnutí výboru LS, PS a aktuálne 

pripomienky čiastočne aplikovali ( prestali sme poskytovať sponzorské príspevky ), mzdy funkcionárov 

a odborných pracovníkov ostali na predchádzajúcej úrovni. Návrh znížiť počet členov výboru na 3 ponecháme 

na rozhodnutie vlastníkov podielov na nasledujúce volebné obdobie. 

 

Práca výboru v roku 2021. 

Výbor pracoval v tomto zložení: 

1. Ing. Ján Hric, predseda, Vyšná Slaná 

2. Ondrej Benedikty, podpredseda, Vyšná Slaná  

3. Ing. Vladimír Lukáč, tajomník, Vyšná Slaná 

4. Milan Kasper, člen, Vyšná Slaná 

5. Slavomír Lukáč, člen, Vyšná Slaná 

Administratíva: 

1. Bc. Miroslava Fifiková, ekonóm-účtovník, Vyšná Slaná 

2. Oľga Kasperová, fakturant-pokladník, Vyšná Slaná 

Odborný lesný hospodár (OLH): 

Michal Teraj ml., Betliar 

Výbor je výkonným a štatutárnym orgánom LS, PS. Pri svojej práci sa riadi Zákonom č. 97 z roku 2013, 

stanovami LS, PS a plánom práce orgánov LS, PS, podľa ktorého má zasadnúť minimálne 6x ročne. V roku 

2021 si výbor túto povinnosť splnil. Účasť na zasadnutiach sa pohybovala od 80 do 100%. Výbor prijal 79 

uznesení súvisiacich s poslaním a prácou LS, PS. Z nich bolo splnených 75. Nesplnené sú uznesenia: 

č. 187/2021 – zabezpečiť revíziu plynového zariadenia, meranie bolo urobené, zápis o revízii zatiaľ nie 
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č. 183/2021 – ponúknuť odpredaj pozemkov pod cestou na Kliny (od mostíka v Doline po odbočku k domu 

č. 75) a pred domom Jozefa Kalinu predkladáme na toto korešpondenčné VZ 

č. 205/2021 – prejednať na VZ počet členov výboru, DR, sponzorské dary, ceny dreva a nájomné zmluvy 

(počet členov výboru a DR riešiť pre nasledujúce volebné obdobie, sponzorské dary, ceny dreva a nájomné 

zmluvy riešiť na aktuálnom) 

č. 218/2021 – zabezpečenie prístupu do elektronickej schránky (pre Bc. M. Fifikovú, ekonómku LS, PS), 

proces vybavovania nie je ukončený. Na zasadnutiach výboru sa zúčastňujú aj odborní pracovníci, členovia 

DR a OLH, ktorí podávajú odborné informácie podľa spravovanej agendy. Ich účasť na zasadnutiach je 

potrebná. 

 

Stav členskej základne k 31.12.2021. 

Podľa „Zoznamu podielnikov“, ktorý pre LS, PS vedie Profievidencia, s. r. o., je k 31.12.2021 

evidovaných 589 vlastníkov podielov s výmerou 7 403 052,32 m2. Priemerná výmera podielu na 1 

evidovaného vlastníka je 12 568,85 m2. Z celkového počtu vlastníkov podielov je aktívnych 

(identifikovaných, žijúcich) 379, 50 je identifikovaných (zomreli, prebieha dedičské konanie; už prebehlo 

dedičské konanie, ale nebolo všetko prepísané), 168 nemá kompletné údaje, podľa ktorých by sa dali 

identifikovať. Očakávali sme, že po informovaní aktívnych vlastníkov podielov prostredníctvom zoznamu 

v knihe „ Vlastníci lesov “, bude väčší záujem o usporiadanie majetku z posledne uvedenej skupiny. Uvítali 

by sme od vlastníkov oznamovanie zmien vo vlastníctve podielov, zmeny adresy, zmeny v číslach účtov, 

pretože sa stáva, že nám pošta vráti zásielku, že je adresát neznámy, alebo banka, že účet neexistuje. 

V minulom roku prijal výbor LS, PS uznesenie, že pri úmrtí člena, si jeho pamiatku uctíme zakúpením venca. 

Praktická realizácia je jednoduchá, keď je to občan Vyšnej Slanej, v prípade, že mal člen bydlisko mimo nej, 

navrhujeme poskytnúť príspevok na úhradu pohrebných výdajov vo výške 40 €, t. j. približne hodnota venca 

dedičovi, po predložení rozhodnutia o dedičstve. V minulom roku podľa informácií, ktoré sme získali, zomreli 

títo členovia: 

1. Ondrej Hric, posledne bytom Vyšná Slaná, vo veku 86 rokov 

2. Ján Nemec, posledne bytom Vyšná Slaná, vo veku 68 rokov 

3. Ján Krupár, posledne bytom Vyšná Slaná, vo veku 63 rokov 

4. Mária Omastová, posledne bytom Poprad, vo veku 87 rokov 

5. Ján Zabrel, posledne bytom Vyšná Slaná, vo veku 70 rokov 

6. Emília Klajná, posledne bytom Vyšná Slaná, vo veku 90 rokov 

Kto ste ich poznali, venujte im spomienku. Výbor LS, PS pozostalým aj touto cestou vyjadruje úprimnú 

sústrasť. 
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Plnenie plánu ťažby a distribúcie drevnej hmoty v roku 2021. 

Ťažbu a spracovanie dreva, zásobovanie vlastníkov a lesné práce zabezpečujeme dodávateľským 

spôsobom. Pre rok 2021 sme mali túto činnosť zmluvne dohodnutú s podnikateľom p. Marekom Antalom, 

bydlisko Vyšná Slaná. Ťažba, spracovanie a distribúcia dreva bola zabezpečená pre všetkých vlastníkov, ktorí 

si uplatnili objednávky v termíne do konca augusta. Napriek tomu to bol v posledných rokoch najťažší rok, 

z dôvodu fluktuácie pracovníkov vykonávajúcich manipuláciu a spracovanie drevnej hmoty na metrové 

palivové drevo. Zabezpečenie náhradných pracovníkov na štiepanie dreva sa prejavilo zvýšením nákladov 

najmä na cestovné výdavky na dopravu do a z Dobšinej. Medzi vlastníkmi z Vyšnej Slanej stúpol záujem 

o samovýrobu palivového dreva na zarastených TTP. Samovýroba na týchto plochách podlieha samostatnému 

povoľovaciemu konaniu. Výrub na týchto plochách je podmienený viacerými podmienkami, ktoré 

v konečnom dôsledku vyvolávajú zvýšenie nákladov a tie sa prenášajú do ceny za samovýrobu. Pre ilustráciu 

uvediem niektoré z nich: 

1. Výrub stromu sa musí uskutočniť na úrovni pôdy. 

2. Konáre sa musia po výrube odstrániť. 

3. Vyrúbaná plocha sa musí 4 roky využívať, alebo ošetrovať. 

4. Musí sa zabezpečiť náhradná výsadba na verejných plochách. 

Plnenie 1. podmienky je na realizátoroch samovýroby. Čo sa týka bodu č. 2, túto podmienku chceme 

zabezpečiť nákupom štiepkovača a bod č. 3 riešiť buď prenájmom pôdy ma 4 roky pre subjekty zaoberajúce 

sa poľnohospodárskou výrobou, alebo svojpomocou. Bod č. 4 - náhradnú výsadbu certifikovaných sadeníc 

budeme riešiť vo vlastnej réžii. 

V roku 2021 stúpol zo strany vlastníkov záujem aj o smrekovú vlákninu (sucháre), čo pravdepodobne 

súvisí s používaním splynovacích kotlov na kúrenie. Vzhľadom k úbytku ihličnatých lesov po kôrovcovej 

kalamite bude náročné nielen v našom k.ú., ale aj v širšom okolí tento sortiment palivového dreva zabezpečiť. 

Východiskom by mohlo byť využitie zbytkov po ťažbe, resp. štiepkovaní. Perspektívne zrejme budeme 

musieť pre emisné kvóty hľadať iné alternatívy zdrojov energie na vykurovanie. 

Ťažba drevnej hmoty a zabezpečenie vlastníkov palivovým drevom je našou prioritou, ale hospodárenie 

v lesoch znamená aj starostlivosť o les. Tú upravuje Zákon o lesoch a Zákon o ochrane prírody, obidva 

precízne. Každá minca má dve strany, druhou stranou tejto mince je financovanie všetkých úkonov, ktoré 

z týchto zákonov vyplývajú. Poľnohospodár dostáva podporu na každý hektár obhospodarovanej pôdy, prečo 

ju nedostávajú aj lesohospodári? Naša práca sa sústreďuje na odstraňovanie zvyškov po ťažbe (tzv. 

uhadzovka), obnovu lesa, pri ktorej vo vhodných lokalitách uprednostňujeme prirodzenú obnovu zo semien 

a výchovné zásahy, t. j. prečistky a prebierky. Snažíme sa udržiavať lesné cesty, najmä v lokalitách, kde 

prebieha ťažba a tiež k týmto lokalitám prislúchajúce odvozné miesta. Vykonávanie preventívnych 

ochranných opatrení spočíva v umiestňovaní lapačov škodlivého hmyzu, ostatné sú závislé od finančných 

zdrojov (proti ohryzu zveri). Problematické je aj odstraňovanie jednotlivo padnutých stromov, ako 

nákladného, aj prakticky realizovateľného úkonu vzhľadom k poškodeniu lesa. Nezanedbateľnou súčasťou je 

aj využívanie lesov verejnosťou, prechádzky, turistika, prípadne zber lesných plodov v rámci príslušných 

noriem k tomu patrí. Musím pripomenúť, že do lesa a všeobecne do prírody nepatria odpadky, ani zbytky po 

pobyte v nej. To platí aj o vodných tokoch, nevynímajúc rieku Slaná. Konkrétne údaje charakterizujúce 

vykonané práce uvádzame v tabuľkovej forme. 
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Ťažba dreva, distribúcia dreva v roku 2021 

plán skutočnosť % plnenia plán skutočnosť % plnenia

Buk lesný 520,00 507,28 97,55 520,00 507,28 97,55

Smrek obyčajný 200,00 392,49 196,25 200,00 392,49 196,25

Smrek obyčajný, TTP - 301,10 - - 301,10 -

Samovýroba 88,50 265,50 300,00 88,50 265,50 300,00

SPOLU: 808,50 1466,37 181,37 808,50 1466,37 181,37

Drevina
Ťažba v m

3
Distribúcia v m

3

 

     Ako vidieť v tabuľke, plán ťažby a následne aj distribúcie bol prekročený o 81,37%. Podstatnou mierou je 

to dôsledok tzv. náhodnej – kalamitnej ťažby smreka obyčajného - stromov, ktoré boli vyschnuté, alebo 

poškodené v prevažnej väčšine kôrovcom, ktorý sa lokálne v porastoch smreka vyskytuje stále. Dopomohol 

k tomu zvýšený záujem o samovýrobu palivového dreva v poraste Brezina na bývalom pasienku na viac ako 

dvojnásobok oproti roku 2020. Pravdepodobne k tomu prispelo aj drevinové zloženie v tomto poraste, pretože 

v porastoch smreka na TTP záujem o samovýrobu metrovice nebol. 

 

Lesné práce v roku 2021 

Úkon Plán v ha Skutočnosť v ha %

Zalesňovanie výsadbou - - -

Prirodzená obnova 5,00 3,11 62,20

Uhadzovanie haluziny 5,00 1,18 23,60

Vyžínanie - - -

Prebierka 2,48 - -

Výsek nežiadúcich drevín 1,22 0,37 30,33

Náter proti ohryzu - - -

Lapače škodlivého hmyzu 2 ks 2 ks 100,00  

     Zalesňovanie výsadbou sadeníc sme neplánovali, pretože na plochách, ktoré vznikli po ťažbe je predpoklad 

prirodzenej obnovy porastu zo semien. Na výsadbu sadeníc nadväzuje úkon vyžínanie, preto nebol plánovaný. 

Rozsah prác v prebierke a výseku nežiadúcich drevín pre časovú tieseň na konci roka bol urobený čiastočne, 

neurobené úkony sa presúvajú na rok 2022, časový limit na ich realizáciu je do roku 2024. Tiež sme 

neplánovali náter terminálnych výhonkov sadeníc vysadených v predchádzajúcich rokoch, lebo v KÚ nie je 

premnožená raticová zver, ktorá takéto škody spôsobuje. 

 

Plán ťažby, distribúcie a lesných prác na rok 2022. 

     Pri tvorbe plánu na rok 2022 sme vychádzali z platného 10 ročného plánu starostlivosti o lesy, 

predpokladaných požiadaviek vlastníkov na objednávky palivového dreva, našich finančných pomerov 

a zámeru hospodáriť tak, aby do konca platnosti PSoL (PSoL = plán starostlivosti o lesy) neklesol stav 

disponibilných finančných prostriedkov pod 50 tisíc eur. V roku 2022 budeme hospodáriť na výmere 740,33 

ha, z toho lesné plochy predstavujú 456,50 ha, t. j. 61,66%. Z lesných plôch sú 330,81 ha hospodárske lesy 

a 125,69 ha ochranné lesy, v ktorých je bežná lesná hospodárska činnosť obmedzená. Berúc do úvahy, že je 
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to viac ako ¼ výmery hospodárskych lesov, je pri pohľade do budúcnosti potrebné hospodárske lesy využívať 

racionálne, z dôvodu, že les potrebuje na obnovu cca 100 rokov, t.j. 100 rokov starostlivosti a jej financovanie. 

Zbytok – 283,80 ha sú lúky, pasienky, cesty a zamokrené plochy. Z nich podstatnú časť má prenajatú PD 

Vyšná Slaná. Poľovnícke združenie Vyšná Slaná ako poľovný revír má prenajatú takmer celú plochu na dobu 

15 rokov. 

 

Plán ťažby a distribúcie dreva na rok 2022 

Drevina Plán ťažby v m
3

Distribúcia v m
3

Buk lesný 520,00 520,00

Smrek obyčajný 50,00 50,00

Smrek obyčajný, TTP 200,00 200,00

Samovýroba 213,50 213,50

SPOLU: 983,50 983,50  

     Pri plánovaní lesných prác sme ako východisko brali doteraz vykonané práce a PSoL. Pri zalesňovaní dáme 

prednosť prirodzenej obnove, uhadzovka kopíruje vyťaženú plochu + nedorobky z roku 2021. Prebierka 

vyplýva z PSoL a výsek podľa stavu v poraste. Priebežne budeme udržiavať odrážky na lesných cestách 

Brezina, Veršok, Zaskala, Šingrejtlová, Kliny, Tag a Háj. Na ceste Šingrejtlová – Štítnická dolinka plánujeme 

odstránenie zárastu a zosvahovanie bočnej cesty v poraste Háj. 

 

Lesné práce - plán na rok 2022 

Úkon Plán

Zalesňovanie plôch výsadbou 0,00 ha

Prirodzená obnova 1,60 ha

Uhadzovanie haluziny 2,94 ha

Vyžínanie 0,00 ha

Prebierka 6,00 ha

Výsek nežiadúcich drevín 6,25 ha

Náter proti ohryzu 0,00 ha

Lapače škodlivého hmyzu 0 ks

Oprava cesty - Šingrejtlová - Št. dolinka 0,50 km

Oprava cesty Háj 0,20 km

Odrážky 70 ks

Obnova hraničných kopcov - Veršok, Zaradzim 2 ks

Obnova značenia podľa potreby  

 

     Uhadzovku, prebierku a výsek máme zmluvne dohodnutú s firmou ŠINLES s.r.o., ostatné práce – opravu 

ciest dodávateľsky a údržbu ciest na dohodu o vykonaní práce vlastníkmi. 
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Základné prostriedky k 31.12.2021 

Nadobúdacia Zostatková

Administratívna budova Vyšná Slaná 167 8 884,00 € 0,33 €

Lesná cesta Šingrejtlová - Peterbeng 29 819,00 € 0,00 €

Plechová garáž, Vyšná Slaná 167 - nádvorie 1 162,00 €

SPOLU: 39 865,00 € 0,33 €

Názov základného prostriedku
Cena

 

     V roku 2021 nám ZP nepribudli ani neubudli.  

Stav ZP je nasledovný:  

 

     Administratívna budova sa využíva na kancelárske priestory. Po oprave zadnej steny sa ustálilo praskanie 

múrov. Lesná cesta Šingrejtlová – Peterbeng v dôsledku nepoužívania zarastá náletovými drevinami, ktoré 

z nej plánujeme v tomto roku odstrániť a udržať ju v prejazdnom stave. Plechová garáž je v dobrom stave, 

v súčasnosti slúži ako príručný sklad. V roku 2022 plánujeme zakúpiť štiepkovač na odstraňovanie zbytkov 

po ťažbe na TTP, čo je jedna z podmienok na udelenie súhlasu na túto ťažbu. Predpokladaná cena je 4000 – 

5000 €. V prípade, že sa nám podarí zabezpečiť vhodný štiepkovač, ako hnací stroj nám prisľúbil Obecný 

úrad Vyšná Slaná poskytnúť za úplatu traktor aj s vodičom. Po odsúhlasení VZ bude zakúpený štiepkovač 

zaradený ako ZP. 

Zmluvy: 

     Chod – výrobný proces Lesnej spoločnosti je závislý od dodávateľov prác a služieb. Pre nás najdôležitejším 

partnerom je dodávateľ – vykonávateľ lesných prác, ktoré sú vymedzené ťažbou a prvotným spracovateľom 

dreva. Na tento účel každoročne uzatvárame zmluvu na dobu určitú s oprávneným podnikateľským 

subjektom. V minulom roku nám na základe zmluvy zabezpečoval podnikateľ p. Marek Antal z Vyšnej Slanej. 

Výhodou bolo, že poznal chotár a vlastníkov. Pre fluktuáciu spolupracovníkov túto činnosť prestal vykonávať. 

Pre rok 2022 sa nám  po mesačnom hľadaní podarilo nájsť dodávateľa, ktorý pristúpil na naše požiadavky na 

ťažbu dreva, spracovanie dreva na metrovicu a dovoz dreva zo skladu k vlastníkom s miernym zvýšením ceny. 

Je to podnikateľský subjekt ŠINLES s.r.o. so sídlom v Rožňave.  

     Do 31.12.2022 máme uzavretú aj ďalšiu dôležitú zmluvu s OLH ( odborný lesný hospodár ) s p. Michalom 

Terajom ml. Okrem týchto dvoch najdôležitejších zmlúv máme uzavreté tieto ďalšie zmluvy dôležité pre 

riadnu činnosť LS, PS: 

Meno alebo názov podnikateľa Predmet zmluvy

Michal Gallo, Vyšná Slaná č.23 Servis počítačovej siete

Profievidencia, Podhradie 208 informačný systém vlastníckych podielov

VSE a.s., Košice elektrina

Innogy Slovensko s.r.o., Košice dodávka plynu

Slovak Telecom a.s. Telefón, internet

UNION, Praha poistenie administratívnej budovy

Juraj Rochfaluši, Rožňava BOZP a PO  
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Zmluvy o prenájme: 

Meno alebo názov podnikateľa Predmet zmluvy

Slovak Telekom a.s., Bratislava prenájom pozemku pod rozvodňou

Poľnohospodárske družstvo Vyšná Slaná prenájom trvale trávnych porastov

Vojtech Eltschläger, Vyšná Slaná prenájom pozemkov počas lyžiarskej sezóny

PZ Radzim Vyšná Slaná prenájom pozemkov na poľovný revír

PZ Radzim Vyšná Slaná prenájom časti pozemku na poľovnícku nehnuteľnosť

Ladislav Paulík, Vyšná Slaná prenájom pozemku na včelnicu  

     Okrem týchto zmlúv uzatvárame dohody na vykonanie prác menšieho rozsahu s fyzickými osobami na 

údržbárske a nepredpokladané práce. Cena poskytovaných služieb vychádza z cenníkov. Ak nie je cenník, 

cena je tvorená dohodou zmluvných strán. Vzhľadom na dĺžku trvania zmluvy s PD Vyšná Slaná je potrebné 

aktualizovať použiteľnosť využitia pozemkov na poľnohospodársku výrobu. Na prenájom na 

poľnohospodársku výrobu navrhujeme ponúknuť aj pozemok TTP po skončení ťažby – samovýroby na 

výmere cca. 4 ha na dobu minimálne 4 roky.  

 

Ochrana majetku, BOZP, Požiarna ochrana 

     Majetok LS, PS predstavuje administratívna budova, lesná cesta, garáž, neevidovaná kôlňa na drevo, DKP 

a peniaze. Okrem toho do tejto sféry spadajú pozemky a porasty vlastníkov. Lesná spoločnosť nemá lesnú 

stráž a teda ani ich priamu ochranu. Ochranu majetku zabezpečujú funkcionári podľa kompetencií a dozorná 

rada kontrolnou činnosťou. Na spravovanie finančnej hotovosti máme uzavretú hmotnú zodpovednosť. Na 

lokálnu ochranu máme zabezpečené technické zariadenie. Aj keď podstatná časť občanov je už na takej 

hmotnej a inteligenčnej úrovni že nekradne, ojedinele sa vyskytnú prípady krádeže. Takmer neriešiteľná 

v pomeroch Slovenska je krádež dreva niektorými našimi spoluobčanmi. Napriek tomu ju tu spomeniem ako 

pretrvávajúcu a devastujúcu les „ Za skalou “, ktorý v juhozápadnej časti čelí nepovolenému výrubu už 

niekoľko desiatok rokov. Bez merania si trúfam tvrdiť, že celý prírastok hmotnosti tejto časti lesa pohltia 

nepovolené výruby. Perspektíva tomu zabrániť je mizivá. Spolupráca s políciou je ale bez výraznejších 

úspechov. Skúsime požiadať o spoluprácu pri ochrane aj ŠOP. BOZP a PO zabezpečuje zmluvne         p. Juraj 

Rochfaluši. V roku 2021 sme nezaznamenali žiadny pracovný úraz ani požiar. Preventívne v období sucha 

zabezpečujú funkcionári LS, PS protipožiarnu hliadkovú činnosť.  

 

Spolupráca v obci 

     V obci Vyšná Slaná ma miestnu pôsobnosť 9 podnikateľských a verejných subjektov a asi                           8 

záujmových subjektov. Ďalšie podnikateľské subjekty pôsobia mimo obce. 

Podnikateľské subjekty: Obec Vyšná Slaná, PD Vyšná Slaná, COOP Jednota Vyšná Slaná, Evanjelická cirkev 

Vyšná Slaná , Penzión Vyšná Slaná, Nákladná autodoprava Dušan Liptai, SHR Janka Biziková, SHR Milan 

Fifik, LS, PS Vyšná Slaná. 

 Záujmové subjekty: Futbalový klub Vyšná Slaná, Folklórny súbor Vyšná Slaná, Spevácky zbor Vyšná Slaná, 

Jednota dôchodcov Vyšná Slaná, Zväz protifašistických bojovníkov Vyšná Slaná, Poľovnícke združenie 

Vyšná Slaná, Matica Slovenska MO Vyšná Slaná. 
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     Z týchto subjektov máme užšiu spoluprácu s Obecným úradom Vyšná Slaná, PD Vyšná Slaná, Dušan 

Liptai ml. Vyšná Slaná, Poľovníckym združením Vyšná Slaná. S SHR Milanom Fifikom sme spolupracovali 

v súvislosti s prejazdom cez pozemky ktoré užíva, pri ťažbe „ Za skalou “. Podobná situácia vznikne pri ťažbe 

ihličnatých suchárov v „ Herbe “. Doteraz sme našli stále spoločné východisko. Za spoluprácu im aj touto 

cestou ďakujem. 

 

 

Vážené vlastníčky, vážení vlastníci! 

 

 Som si vedomý toho, že táto správa nie je odpočtom každého kroku našej činnosti. Každý vlastník má 

právo v prípade záujmu o detaily navštíviť príslušného zodpovedného pracovníka a o údajoch, ktoré ho 

zaujímajú sa informovať. 

 Na záver ďakujem zmluvným partnerom – p. M. Antalovi, p. M. Terajovi, spoločnosti Lesopartner 

s.r.o. za spoluprácu, členom výboru LS, PS, členom dozornej rady LS, PS a odborným pracovníčkam za 

vykonanú prácu v roku 2021. Všetkým Vám želám dobré zdravie, zbavenie sa pandémie COVID-19 a verím, 

že na budúcoročnom Valnom zhromaždení, ktoré bude zároveň začiatkom nového volebného obdobia v 30 

ročnej histórii Lesnej spoločnosti ( 14.09.1991 bola ustanovujúca schôdza LS ) sa stretneme osobne 

v kultúrnom dome vo Vyšnej Slanej. 

 

                       

Vo Vyšnej Slanej dňa: 18.02.2022                        Ing. Ján Hric 

               Predseda LS, PS Vyšná Slaná 

 

 

 

 

 

 


