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VáŽení Členovia a členky lesného družstva, váženíhostia, predkladám Vám
zhodnotenie činnosti Lesného družstva v Papradne za rok 2O2O.
V roku 2020 sme zalesnili 8,75 ha, kde sme vysadili celkom 30.8OO,- kusov sadeníc.
Smrek sme vysadili na ploche5,87 ha vpočte 17.900 kusov, Buk na ploche 2,L2ha vpočte
12.900 kusov.

Previedlisme nátery proti ohryzu zverinou na výmere 68,74 ha, uhadzovanie haluziny
po ťažbe6.587,33 m3, vyžínaniena výmere 16,99 ha.
V súlade s programom starostlivostio les sme v roku 2O2Ovyíažili9826,43 m3 drevnej
hmoty, z toho obnovnej úmyselnej ťažby 6.795,6L m3, výchovnej úmyselnej ťažby- prebierky
254,83 m3, rubnej náhodnejťažby- kalamity 2.189,94 m3, predrubnej náhodnejťažby 576,95

m3.

vyťaženéhodreva bolo členom družstva predané ako palivo zo skládky v množstve
807 m3, z toho 704 m3 listnatého dreva a 103 m3 ihličnatéhodreva.
Z

Náklady na ťažbuboli 39.369,05 Eur, približovanie dreva koňmi 10,568,- Eur,
pribliŽovanie dreva traktormi 84.52L,I7 Eur, uhadzovanie a pálenie haluziny 2L.7L2,- Eur,
sluŽbyOLH 13.200,-Eur, zalesňovanie7.7OO,- Eur, nátersadeníc 6.LO7,- Eur, ochrana ožínaním
3.228,- Eur.
Priemerná cena nákladov za kalendárny rok na 1 m3 je: v ťažbe4,13 Eura, približovanie
koňom 8,27 Eura a traktorom 8,86 Eura.
Náklady na nákup sadeníc predstavovali 6.03].,- Eur, farba a vrecká do lapačov t.t37,44
Eur, náter cervakol 3.700,- Eura.
Tržba z predaja úžitkovéhodreva odberatelom bola 4O7.5O6,7O Eur,
TrŽba z predaja palivového dreva zo skládky členom družstva bola 22.190,09 Eur,
TrŽba z predaja palivového dreva za samovýrobu členom družstva bola L.243,26 Eur

Tržba z predaja vianočných stromčekov bola 15,- Eur.

Priemerné speňaženie vyťaženejdrevnej hmoty pre odberatelov bolo: smrek 56,74
Eur, smrek kalamita 33,76 Eur, jedl'a 50.26 Eur, bór 3L,O7 Eura a smrek vláknina 2L,63 Eura za
1 m3 formou súťažes vyhodnotením najlepšie ponúknutej ceny za 1 m3 dreva.

Lesné druŽstvo Papradno obhospodaruje výmeru 3.081 ha a zamestnáva 5
pracovníkov: na plný Úvázok predsedu, 2 lesníkov a 2 ekonomickoadministratívne
pracovníČky,z toho t na polovičný úvázok. Odborný lesný hospodár pracuje na základe
živnosti. Ťažobnéa pestovné práce zabezpečujú živnostníci.

Na záver sa chcem pod'akovať členom predstavenstva, pracovníkom a živnostníkom,
ktorí sa v priebehu minulého roka podiel'ali na zabezpečeníprác v lesných porastoch.
Zároveň d'akujem i Vám všetkým, ktorí ste mali s nami trpezlivosť a porozumenie.
Ďakujem za pozornosť.

V Papradne dňa 1.8.2021.

Ján Dzurjaník, predseda LD Papradno

