ZVL VEĽKÁ CHOCHOLNÁ
04. 11. 2018 – Kontrola celého subjektu, kvôli výskytu suchárov. Kontrola porastov kde sa
v tomto roku vykonávala ťažba a kde ešte prebieha. Robil sa maloplošný clonný rub, náhodná
ťažba (sucháre) a výrub. Prebierky sú vyznačené modrou farbou, sucháre bielou. V poraste
381A je potrebné v jednej časti douhadzovať haluzinu po ťažbe (PNN), tomto poraste boli
identifikované sucháre, ktoré sa v čo najkratšom čase vyrúbu. V poraste 380B sa robilo
presvetlenie a náhodná ťažba (sucháre). Je potrebné dokončiť práce, nakoľko sa pilčíci kvôli
zlým poveternostným podmienkam presunuli do iného subjektu. V subjekte bol robený
v minulom roku priepust a spevnená cesta kvôli prístupu do terénu, ktorý bol cez potok.
V poraste 379A prebieha ťažba, presvetlenie a jednotlivý výber. V tomto poraste je zvýšený
výskyt suchárov, ktoré boli priebežne v tomto roku spracovávané. V tomto subjekte sa
nachádzajú záchyty pitnej vody obce Látky. Významné miesta a chaty v okolí neboli počas
ťažby poškodené. V ostatných častiach subjektu nebola spozorovaná nelegálna aktivita. Od
posledného auditu neboli identifikované žiadne nové stanovišťa chránených druhov,
nepribudli žiadne významné miesta. V subjekte nebola v tomto roku žiadna sťažnosť z tretích
strán.

Na fotkách je zachytený priepust, nedokončené práce v 382B, presvetlenie v 381A, označenie
ťažby modrou farbou, ponechaný štomp pre vtáky, mladé ihličnaté a listnaté porasty. Na
posledných štyroch fotkách je zachytený výrub v 379A, studnička a obecný záchyt pitnej
vody v poraste 379A v blízkosti ťažby.

31. 03. 2019 – Kontrola všetkých porastov v subjekte, kontrola výskytu suchárov pred
plánovanou ťažbou v tomto roku a kontrola výskytu vývratov po silnom vetre zo začiatku
marca. V subjekte boli počas kontroly identifikované miesta so suchými stromami a s
vývratmi. V tomto subjekte je tých vývratov menej ale výskyt suchárov je vyšší ako v urbáre
Bykovo, ktorý je situovaný na kopci oproti. Pri najbližšej ťažbe v subjekte sa ako prvé
spracujú napadnuté stromy kôrovcom a vývraty, haluzina sa zo subjektu odstráni formou
štiepkovania, nebude sa páliť, výskyt suchárov sa bude kontrolovať počas leta pravidelne
a napadnuté stromy sa budú prioritne spracovávať. V tomto roku sa plánuje pričlenenie cca 42
hektárov k spoločnosti. Porasty z minulého roka, ktoré bolo treba dočistiť a nebola v nich
počas posledného auditu dokončená ťažba sú spracované. Žiadna PNN nebola vznesená. Od
posledného auditu neboli identifikované žiadne nové stanovišťa chránených druhov,
nepribudli žiadne významné miesta. V subjekte nebola žiadna nelegálna ťažba, krádež,
sťažnosť z tretích strán.
Na fotkách sú zachytené vývraty, sucháre, ukončená ťažba a uhádzaná haluzina v porastoch
po ťažbe z minulého roka.

LUPS LÁTKY BYKOVO
04. 11. 2018 – Kontrola náhodných porastov v subjekte, kontrola výskytu suchárov. Kontrola
porastov 399, 406C kde prebieha ťažba, najmä smrekovca opadavého. Na ťažbu sa využíva
LKT a kôň, práce vykonáva firma Ján Segeč. V porastoch nebola spozorovaná žiadna škoda
spôsobená ťažbou. Haluzina je sústreďovaná k ceste, odkiaľ bude spracovaná do štiepky, časť
ostáva v porastoch na uhnitie. Subjekt je v dobrej kondícii. Počas kontroly bol zaznamenaný
výskyt medveďa hnedého, v blízkosti skladu sa nachádza spoločensky významné miesto,
pomník lesníkovi, nepoškodený. Počas kontroly boli identifikované sucháre, ktoré sa v čo
najkratšom čase vyrúbu, nakoľko sú v blízkosti porastu v ktorom aktuálne prebieha ťažba.
Žiadna PNN nebola vznesená. Cesty a sklady sú udržiavané. Počas roka neboli identifikované
žiadne nové stanovišťa chránených druhov, nepribudli žiadne významné miesta. V subjekte
nebola od posledného auditu žiadna nelegálna ťažba, krádež, sťažnosť z tretích strán.

Na fotkách je zachytená ťažba v poraste 399, medvedia stopa v blate, pomník lesníkovi.
24. 03. 2019 – Kontrola všetkých porastov v subjekte, kontrola výskytu suchárov a vývratov
pred začatím ťažby v tomto roku. V subjekte bolo počas kontroly identifikovaných niekoľko
stromov napadnutých kôrovcom, tieto budú počas ťažby spracované prioritne, aby sa
zabránilo šíreniu kôrovca. Haluzina z napadnutých stromov bude čím skôr spracovaná formou
štiepky. Počas kontroly bolo nájdených niekoľko vývratov, ktoré vznikli následkom silného
vetra v tomto mesiaci najmä na oslabených stromoch. Odhadom je množstvo spadnutých
a zlomených stromov nasledovné v porastoch 400 – 15m3,401 – 30m3, 389 – 25m3, 386a –
15m3. Cesty v subjekte sú udržiavané. V celom subjekte je na preriedených miestach vidieť
prirodzené zmladenie z náletu. Žiadna PNN nebola vznesená počas kontroly, nebola
spozorovaná nepovolená aktivita. Od posledného auditu neboli identifikované žiadne nové
stanovišťa chránených druhov, nepribudli žiadne významné miesta. V subjekte nebola počas
roku zaznamenaná žiadna nelegálna ťažba, krádež, sťažnosť z tretích strán.
Na fotkách sú zachytené vývraty v LUPS Látky - Bykovo.

JASE, LC MÁLINEC
04. 11. 2018 – Monitoring celého subjektu. V poraste sa v tomto roku nevykonávala žiadna
ťažba. Dorub v minulom roku bol vyznačovaný modrou farbou. Pre jednoduchšiu orientáciu
počas prác sa stromy, ktoré ostávali v poraste označovali modrým krúžkom z oboch strán.
V porastoch kde prebiehala prvá fáza dorubu v minulom roku je viditeľné prirodzené
zmladenie, po zemi je viditeľná bukva, nie však v takom množstve ako v minulom roku.
Zmladenie je čiastočne poškodené zverou. V subjekte je umiestnený posed, pri ktorom sa na
podnet majiteľa už nezakrmuje, takže poškodenie mladiny zverou je menšie ako v minulom
roku. Je potrebné v niektorých častiach vyžínať trávu a černice. Počas kontroly bola zistená
nelegálna aktivita v subjekte. Zo subjektu bol odcudzený železný priepust. ktorý bol
umiestnený cez cestu, kadiaľ pretekal potok. Je tu tiež podozrenie z odcudzenia drevnej
hmoty. Ukradnutých bolo cca 5 kusov stromov (1 buk, 4 smreky), nebola privolaná polícia,
nakoľko tento subjekt je ťažšie dostupný, nechodí sa sem často na pochôdzky a nevieme určiť
kedy boli škody spôsobené. Žiadna nová sťažnosť z tretích strán. Žiadna PNN nebola
vznesená. Od posledného auditu neboli identifikované žiadne nové stanovišťa chránených
druhov, nepribudli žiadne významné miesta.

25. 05. 2019 – Monitoring celého subjektu. V poraste sa v tomto roku nevykonávala žiadna
ťažba, plánuje sa prebierka v objeme 350 m3. V porastoch kde prebiehala prvá fáza dorubu je
viditeľné prirodzené zmladenie. Dňa 21. 01. 2019 došlo v tomto subjekte ku krádeži drevnej
hmoty o objeme 25,93m3 – UZNESENIE ČVS:ORP-65/HR-ZV-2019 k nahliadnutiu. Nebola
žiadna nová sťažnosť z tretích strán. Žiadna PNN nebola vznesená. Od posledného auditu
neboli identifikované žiadne nové stanovišťa chránených druhov, nepribudli žiadne významné
miesta. Na fotkách je zachytené prirodzené zmladenie, peň po krádeži, ponechaný štomp.

UAPPS POHORELÁ
06. 11. 2018 – Monitoring porastov kde bolo vykonávané zalesňovanie na jar v tomto roku,
sadenice sú ošetrené cervakolom proti ohryzu. Práce boli vykonávané na dohodu. Neboli
spozorované žiadne nedostatky. Evidencia sadeníc je vedená, doklad o kúpe a pôvode sadeníc
k dispozícií. Kontrola subjektu a náhodných porastov kde prebieha ťažba. V subjekte je 90%
ťažby kôrovcova kalamita. Počas monitoringu sa pracovalo v jednom poraste číslo 193a.
Kontrola porastu 193a, 194a kde prebieha náhodná ťažba – sucháre. Počas kontroly neboli
zistené nedostatky a škody spôsobené ťažbou, je tu sústredené väčšie množstvo odpadovej
hmoty, ktorá bude spracovaná do štiepky a menšie kusy budú uhádzané do kôp, aby sa na jar
mohla holina zalesniť. V týchto porastoch bola urobená nová prístupová cesta a zvážnica pre
zlepšenie prístupu. Práce sa vykonávajú pomocou UKT. Sucháre sú vyznačené bielou farbou.
OOPP v poriadku, nástroje na odstránenie znečistenia na mieste. Kontrola porastu 422b
v ktorom prebieha prebierka do 50 rokov. Škody spôsobené ťažbou nespozorované. Do
porastu je dobrý prístup, neprechádza sa cez potok. Kontrola porastu 481 kde sa ukončuje
náhodná ťažba, škody spôsobené ťažbou nespozorované. Haluzina je uhádzaná a porast je
pripravený na zalesňovanie, ktoré je plánované v budúcom roku. Časť odpadovej hmoty bola
spracovaná do štiepky, zvyšok ostáva v porastoch na uhnitie. V kalamitných porastoch vidno
aj prirodzené zmladenie, ostatné miesta sa zalesňujú. Na holinách sú umiestnené lapače.
V niekoľkých porastoch v subjekte je výskyt suchárov, ktoré sa priebežne spracovávajú,
niektoré sa vyskytujú v ťažko prístupných terénoch, čo sťažuje spracovanie kalamity. Počas
kontroly neboli spozorované nelegálne aktivity alebo nedostatky, kalamita sa spracováva
prioritne aby sa zabránilo jej šíreniu.
Na fotkách je zachytená náhodná ťažba v poraste 193a, sucháre, nová cesta a zvážnica,
sadenice ošetrené cervakolom, uhádzaný porast 481, prebierku do 50 rokov v poraste 422b.

22. 03. 2019 – Monitoring porastov v ktorých prebiehala ťažba koncom minulého roka
a v tomto roku. Aktuálne je ešte sťažený prístup do porastov, nakoľko v subjekte je ešte veľa
snehu a nedá sa dostať do niektorých častí. Kontrola porastu 500a, koncom minulého roka sa
tu spracovávala kôrovcova kalamita. Prácu vykonával miestny dodávateľ prác Datko Milan
pomocou LKT. Práce v tejto časti sú už ukončené, porast je vyčistený, odpadová hmota je
uhádzaná a porast je pripravený na zalesňovanie, ktoré sa bude na vzniknutej holine robiť
v tomto roku. Ťažbový zásah bol vyznačený bielou farbou - kríže. Na holine ostali stáť
listnaté stromy a zdravé smreky. Neboli spozorované škody spôsobené ťažbou. Kontrola
porastu 194 v ktorom sa vykonávala náhodná ťažba, sucháre. Ťažbu vykonával miestny
dodávateľ prác Krešák Jozef pomocou UKT. Hmota bola približovaná na odvozné miesto
a odtiaľ vyvážaná na sklad. Časť hmoty je ešte na odvoznom mieste, počas vyvážania sa
začalo z roztápajúceho snehu tvoriť blato, ukončilo sa vyvážanie, aby sa nevytvárali koľaje.
Neboli spozorované škody spôsobené vyvážaním dreva. Sklad dreva je označený ako skládka
certifikovaného dreva. Ťažba v poraste 194 bola vyznačená bielou farbou – biele kríže. Neboli
spozorované škody spôsobené ťažbou, práce ešte nie sú ukončené. Je tu vidno prirodzené
zmladenie z náletu, porast sa bude aj zalesňovať. V subjekte sa robí ochrana proti ohryzu
zverou cervakolom, dodávateľ je firma PRO SILVA. Na jar sa plánuje zalesňovanie holín
vzniknutých po náhodnej ťažbe, v minulom roku bolo vysadených 9 000ks smreka a 1 000ks
smrekovca. V subjekte je 90% ťažby kôrovcova kalamita – sucháre. Neeviduje sa sťažnosť
z tretích strán. Žiadna PNN počas kontroly nebola vznesená. Od posledného auditu nepribudli
žiadne významné miesta. Bol identifikovaný výskyt niektorých chránených druhov na území
urbáru na základe konzultácie s tretími stranami – list číslo NAPANT/169-001/2019,
vybavuje p. Škorňa.

Na fotkách je zachytená ťažba v porastoch 194 a 500a, ochrana proti ohryzu a odvozné
miesto.

UAPPS KOKAVA NAD RIMAVICOU
12. 11. 2018 - Kontrola porastov kde v tomto roku prebiehala ťažba, prečistka, výsek
inváznych drevín, uhadzovanie haluziny. V poraste 498a prebiehala prečistka inváznych
drevín, vybrali sa dreviny lieska, osika, breza. Ponechávali sa žiadúce dreviny smrek, buk,
dub. Prerezaná hmota ostala v poraste na uhnitie. Kontrola porastov 494, 490a v ktorých sa
v tomto roku uhadzovala haluzina po ťažba. V poraste 487a prebiehala v tomto roku náhodná

ťažba, firma JASE, s. r. o., bol ponechaný bukový základ, ktorý sa pod suchármi nachádzal.
Celkovo v subjekte po vyťažení suchých smrekov napadnutých kôrovcom ostávajú
v porastoch bukové zmladenia, tam kde nie je zmladenie sa vysádza prevažne buk,
smrekovec. V kontrolovanom poraste, ešte nie je uhádzaná haluzina na celej ploche, iba určitá
časť. V poraste 488 a1 sa v tomto roku ešte bude robiť prečistka nežiaducich drevín, kontrola
náhodnej ťažby, ktorá prebiehala v tomto poraste 488a2. Porast nie je úplne vyčistený, treba
ešte douhadzovať haluzinu a spracovať hrubšie kusy. Neboli spozorované škody spôsobené
ťažbou. Cesty sú udržiavané, v tomto roku sa upravila časť lesných ciest v subjekte, boli
umiestnené priepusty z tvrdeného plastu, robili sa zarážky na odtok vody, spevňovala sa cesta
makadamom a šotolinou. Žiadna PNN nebola vznesená. Neboli identifikované žiadne nové
stanovišťa chránených druhov, nepribudli žiadne významné miesta. V subjekte nebola žiadna
nelegálna ťažba, krádež, sťažnosť z tretích strán.
Na fotkách je zachytená uhádzaná haluzina v kopách, náhodná ťažba s bukovým zmladením,
prečistky.

08. 03. 2018 – Kontrola zadávacích a preberacích protokolov. Zadávacie protokoly sú
vypisované spolu so súhlasom na ťažbu, následne sa odovzdávajú ťažbárom do terénu aj
s mapkou, kde je zakreslená ťažba – smer stínky, smer približovania, približovacia trasa,
odvozné miesto, stromy na dožitie. Tento rok sa začala v subjekte ťažba v porastoch 366 1/1
a 374. Ťažobné práce a iné lesné činnosti (zalesňovanie,vyžínanie) vykonáva v subjekte
niekoľko miestnych živnostníkov. V poraste 366 1/1 sa robil dorub podrastným spôsobom
v dvoch pásoch – vyznačené modrou farbou. Počas kontroly sa nepracovalo. Porast je

zabezpečený prirodzeným zmladením, na niektorých miestach sa bude musieť zalesniť,
doplniť prázdne miesta, plánuje sa aj vyžínanie. Ťažba ešte nie je ukončená, v poraste je ešte
hmota, ktorú treba spracovať. Odpadová hmota sa spracuje formou samovýroby a tenšina
bude uhádzaná do kôp a ponechaná na uhnite. V poraste ostáva mŕtve drevo a pne sú
ponechávané. Stromy na dožitie boli ponechané, tiež štompy. V poraste 374 sa robí
presvetľovací rub, ťažba je vyznačená modrou farbou. Z porastu sa prednostne vyberali
nežiaduce dreviny ako osika a breza. Haluzina je v poraste, nakoľko ťažba ešte nie je
ukončená a je potrebné spracovať hrubšie kusy, tenšina ostane v poraste. Počas kontroly
neboli spozorované škody spôsobené ťažbou. Cesta a sklady sú bez hlbokých koľají, ktoré by
mohli spôsobiť eróziu pôdy. Žiadna PNN nebola vznesená. Počas minulého roka bol
identifikovaný výskyt chráneného druhu – rys ostrovid v poraste 474. Nepribudli žiadne
významné miesta. V subjekte nebola žiadna nelegálna ťažba, krádež, sťažnosť z tretích strán.
Na fotkách je zachytené mŕtve drevo – peň, dorub v poraste 366 1/1, stromy na dožitie,
značenie ťažby modrou farbou, presvetľovací rub a sklad.

LAPS VÁPENNÁ, PS ; US OSTRÁ LÚKA
14. 11. 2018 – Kontrola porastov kde sa vykonáva ťažba v tomto roku. Presvetľovací
maloplošný clonný rub a prebierka. Neboli spozorované žiadne škody spôsobené ťažbou,
haluzina je uhádzaná v kopách a ponechaná na uhnitie. Hrubšie kusy sa v spoločnostiach
spracúvajú samovýrobou. Opravovala sa cesta pomocou Katterpillar, zarovnanie cesty.
Kontorola náhodných porastov v spoločnostiach. Na miestach kde vznikli holiny po veternej
kalamite je 99% prirodzené zmladenie. Vzorové podrastné hospodárenie. Subjekty sú dobre
obhospodarované, cesty a sklady sú udržiavané. Žiadna PNN nebola vznesená. Neboli
identifikované žiadne nové významné miesta, chránené druhy.

Na fotkách je zachytené prirodzené zmladenie buka na holinách po veternej kalamite, takéto
zmladenie je v oboch spoločnostiach na miestach, kde sú mladiny. Na ďalších fotkách sú
zachytené staršie mladiny po prerezávkach, ktoré v počiatkoch vyzerali rovnako ako tie na
prvých štyroch fotkách.

Na fotkách sú zachytené porasty kde v tomto roku prebiehala ťažba . Cesta upravená v tomto
roku- zarovnanie, hustá mladina z prirodzeného zmladenia pripravená na prerezávku.
11. 03. 2019 – Kontrola susediacich porastov v LAPS Vápenná a US Ostrá Lúka, kde v tomto
roku prebiehal maloplošný clonný rub v novo získaných porastoch, ktoré budú do PSL
zaradené v tomto roku pri obnove PSL. V týchto porastoch sa vyskytujú prevažne dreviny
buk, cér, borovica a agát. Ťažbu vykonával živnostník, Adam Ponický, zmluvy číslo 1/2019.
Ťažba sa vykonávala v mesiacoch január/február, keď ešte mrzlo pomocou LKT. Približovala
sa na OM cez TTP, žiadne poškodenie priľahlých pozemkov nebolo spozorované, po
približovaní neostali žiadne koľaje. Pred ťažbou bol zásah vyznačený modrou farbou, modrou
farbou boli označené aj stromy na výrub. Práce nie sú úplne ukončené. V porastoch je ťažba
ukončená ale je potrebné spracovať „odpadovú hmotu“, ktorá bude spracovaná formou
„samovýroby“, zvyšok sa uhádže do kôp a ostane v porastoch na pohnojenie. Škody
spôsobené ťažbou neboli spozorované, nevidno poškodené cesty ani koľaje. Počas dohľadu sa
v subjekte už nepracovalo. Časť dreva je ešte na skladoch, ktoré sa nepodarilo vyviezť počas
vyhovujúceho počasia. Subjekty sú dobre udržiavané a spravované. V tomto roku sú

v subjektoch plánované prebierky. Ťažba je prednostne orientovaná na mesiace počas ktorých
mrzne alebo je sucho. Škody na prirodzenom zmladení spôsobuje zver, ktorá sa pasie
a okolitých lúkach, porasty sú na odplašenie zvery zabezpečené. Žiadna PNN nebola
vznesená. Od posledného auditu neboli identifikované žiadne nové stanovišťa chránených
druhov, nepribudli žiadne významné miesta. V subjekte nebola žiadna nelegálna ťažba,
krádež, sťažnosť z tretích strán. V oboch subjektoch sa v tomto roku končia platnosti PSL, pri
obnove PSL pribudne nová plocha do oboch subjektov.
Na fotkách sú zachytené porasty po ťažbe v tomto roku – MCR, vyznačenie ťažobného
zásahu – pásu modrou farbou.

LSZV TAKOLLES PS, LS BRIEŽKY, LS SKALICA KALINOVO PS
16. 11. 2018 – Kontrola porastov, kde v tomto roku prebiehala ťažba. Počas kontroly sa
v subjektoch už nepracovalo. Robil sa maloplošný holorub, dorub, prebierka do 50 rokov,
presvetlenie. V LS Briežky sa robila kontrola porastov kde sa robila v tomto roku ťažba
v budúcom sa bude pokračovať, ťažba bola vyznačená modrou farbou - presvetlenie 418B
(90m3) a maloplošný holorub 409E na mieste kde rástla drevina lieska (49m3). Hrubšia
odpadová hmota bola spracovaná formou samovýroby, tenšie kusy sú uhadzané v kopách
a ponechané na uhnitie. Neboli spozorované žiadne škody spôsobené ťažbou. Hmota je
odpredaná, na skladoch nie sú žiadne zásoby. Cesty v subjekte nie sú poškodené. Počas
minulého roka neboli identifikované žiadne nové stanovišťa chránených druhov, nepribudli
žiadne významné miesta. Počas kontroly nebola spozorovaná žiadna nelegálna aktivita.
Porasty sú v dobrej kondícii. LSZV Takolles PS, kontrola porastov, kde sa v tomto roku
robila ťažba. Žiadne škody spôsobené ťažbou neboli spozorované. Zvyšky po ťažbe ostávajú
v porastoch na uhnitie, hrubšie kusy sa spracovali samovýrobou. Cesty v subjekte sú
udržiavané. LS Skalica Kalinovo PS, kontrola porastou 407C kde sa robila prebierka do 50
rokov na ploche 1,54ha. Ťažila sa prevažne drevina borovica a breza, jelša, hrab. Škody
spôsobené ťažbou neboli spozorované. V poraste 417B sa robilo presvetlenie v 6 pásoch
(urobené sú 4 pásy). Odpadová hmota po ťažbe bola spracovaná samovýrobou a tenšie kusy
sú uhádzané v kopách a ponechané na uhnitie. Hmota z ťažby sa odváža na približovací sklad,
momentálne je všetka hmota odpredaná odberateľovi a neevidujú sa žiadne zásoby. Škody
spôsobené ťažbou neboli spozorované. V tomto roku sa v tejto spoločnosti zalesňovalo
(0,20ha - 1 626ks – dub). Robil sa výsek/prerezávky v mladinách na ploche 5,34 ha. Sklady
a cesty sú udržiavané. Žiadna PNN nebola vznesená. Od posledného auditu neboli
identifikované žiadne nové stanovišťa chránených druhov, nepribudli žiadne významné
miesta. V subjekte nebola žiadna nelegálna ťažba, krádež, sťažnosť z tretích strán.

Na fotkách ja zachytené presvetlenie v LS Briežky, vyznačená ťažba modrou farbou.
Prebierka v LS Skalica Kalinovo PS, haluzina uhádzaná v kopách a presvetlenie, označenie
modrou farbou na pni.
21. 03. 2019 – Kontrola subjektov. Ťažbu v subjektoch vykonávajú miestny dodávatelia prác
Marián Babic alebo Radúz Farkaš pomocou LKT a UKT, odborný lesný hospodár je
Ľuboslav Sanislo. Počas kontroly sa v subjektoch nepracovalo. V LS Briežky sa v tomto roku
robila prebierka nad 50 rokov v poraste 421B, ťažba pri pni – metre cca 58m3. V poraste
nebola spozorovaná škoda spôsobená ťažbou, v poraste ostáva dostatok hmoty na uhnitie,
hrubšie kusy budú ešte spracované samovýrobou. Ťažba bola vyznačená modrou farbou.
Cesty sú udržiavané a v dobrom stave. Žiadna PNN nebola vznesená. Plán ťažby na tento rok
je cca 130m3. V LS Skalica PS sa v tomto roku robil dorub v troch pásoch v poraste 419A.
Ťažba ešte nie je ukončená, bola vyznačená modrou farbou v pásoch. V porastoch ostali
stromy na dožitie situované na okraj porastov. Porast ešte nie je dočistený, hrubšia odpadová
hmota bude spracovaná formou samovýroby ako palivové drevo pre podielnikov, tenšina
ostane v poraste na uhnitie. Porast je zabezpečený prirodzeným zmladením. V tomto poraste

bolo vyťažených zatiaľ cca 500m3, prevažne dreviny dub. Cesty a sklady sú udržiavané. Plán
ťažby v spoločnosti na tento rok je cca 1200m3 z toho cca 50m3 ihličnatá drevina - borovica.
V ZVL Takolles sa v tomto roku ešte ťažba nerobila. Kontrola náhodných porastov. Neboli
spozorované žiadne škody a nelegálna ťažba. V tomto roku plánujú ťažbu cca 200m3. Od
posledného auditu neboli identifikované žiadne nové stanovišťa chránených druhov,
v minulom roku bol identifikovaný jeden chránený druh, hniezdovka hlistová, nepribudli
žiadne významné miesta. V subjekte nebola žiadna nelegálna ťažba, krádež, sťažnosť z tretích
strán. Na fotkách je zachytený dorub a prebierka do 50 rokov.

UPS CINOBAŇA
20. 11. 2018 – V tomto roku sa v spoločnosti na jar robil dorub v poraste 14. V spoločnosti sa
v tomto období robia prebierky do 50 rokov. Ťažba sa robí a bude robiť v porastoch 1665,
1667A, 1667B aktuálne prebieha v poraste 1666. Ťažba sa robí pomocou LKT a konským
poťahom, prebierka je vyznačená modrou farbou. Odpad po ťažbe sa spracúva pomocou
samovýroby - metre, tenšina ostáva v porastoch na uhnitie. Nevyužívajú spracovanie
odpadovej hmoty formou štiepky. V týchto porastoch bola pred ťažbou zarovnaná a spevnená
cesta kameňom (firma Zemprad). Cesty sú v celej spoločnosti dobre udržiavané. Žiadne
škody spôsobené ťažbou neboli spozorované. V poraste sa počas kontroly nepracovalo.
Nebola vznesená žiadna PNN. Drevo z ťažby je sústredené na sklade, pripravené pre
odberateľa. Koncom apríla sa v subjekte zalesňovalo v porastoch 27/4, 1668/1 – 3000ks
sadeníc (BK, DB, SMC). V novembri sa plánuje ošetrenie sadeníc cervakolom, proti ohryzu.
V spoločnosti sa robili prečistky na 10ha a vyžínanie na 6ha. V subjekte v období od
posledného auditu nepribudlo žiadne významné miesto, chráený druh/územie. Nebola žiadna
nelegálna ťažba, krádež, sťažnosť z tretích strán.

Na fotkách je zachytené značenie modrou farbou, metre nachystané podielnikom, upravá
zvážnica a cesta v tomto roku, prebierka do 50 rokov v poraste 1666.
05. 03. 2019 – Kontrola porastov 8,9 kde v tomto roku prebieha dorub na ploche do 3ha,
počas kontroly sa nepracovalo, fúkal silný vietor. Stromy na dožitie boli vybraté na okrajoch
a budú ponechané, štompy v poraste boli identifikované a ponechané na dožitie. Pás na dorub
je vyznačený modrou farbou. V poraste ostáva dostatočné množstvo tenšiny, mŕtve drevo sa
nevyťahuje. Časť vyťaženej hmoty bude spracovaná do metrov, palivové drevo pre
podielnikov, tenšina ostáva v poraste na uhnitie v menších kopách. Nie sú viditeľné žiadne
väčšie škody spôsobené ťažbou. V poraste vidno prirodzené zmladenie. V subjekte je
plánovaná ťažba v tomto roku ešte v poraste 27, prebierka do 50 rokov. Žiadna PNN nebola
vznesená. Cesty a sklady sú udržiavané. Počas minulého roka neboli identifikované žiadne
nové stanovišťa chránených druhov, nepribudli žiadne významné miesta. V subjekte nebola
žiadna nelegálna ťažba, krádež, sťažnosť z tretích strán. Na fotkách je zachytená ťažba
v porastoch 9 a 8, ponechaný štomp, mŕtve drevo, ktoré sa počas ťažby nevyťahuje, ostáva na
uhnitie.

ULS ROVŇANY
28. 11. 2018 – Kontrola porastu v ktorom prebieha ťažba. Porast patrí medzi TTP. Spoločnosť
má povolenie na výrub od OÚ Rovňany. Číslo povolenia je 44/2018-116/Bč. V súhlase na
výrub stromov na TTP je uvedený počet kusov stromov, drevina a obvod stromov, ktoré je
povolené vyrúbať. V súlade so zákonom o ochrane prírody a krajiny určil orgán ochrany
prírody a krajiny podrobnejšie podmienky vykonávania výrubu dreviny zabezpečujúce
ochranu prírody a krajiny a zároveň obmedzujúce ich časovú platnosť. Ťažba sa musí robiť
mimo vegetačného obdobia atď. Hranica so susediacim majetkom štátnych lesov je
vyznačená oranžovou farbou. Ťažba sa vykonáva pomocou LKT, ešte nie je ukončená, počas
kontroly sa nepracovalo. Tenšina po ťažbe ostáva v poraste na uhnitie, hrubšia hmota sa
spracováva formou samovýroby – metre. Škody spôsobené ťažbou neboli spozorované,
žiadna PNN nebola vznesená. V tomto roku sa robili prečistky na ploche cca 12 ha, mladina
vznikla prirodzeným zmladením, porasty 267, 272. Subjekt je dobre spravovaný, má sklady
dreva na vlastných pozemkoch. Cesty a sklady sú udržiavané, bez koľají. Počas roka neboli
identifikované žiadne nové stanovišťa chránených druhov, nepribudli žiadne významné
miesta. V subjekte nebola od posledného auditu žiadna nelegálna ťažba, krádež, sťažnosť
z tretích strán.
Na fotkách je zachytená ťažba na TTP, samovýroba – metre, označenie hranice oranžovou
farbou, hmota z ťažby sústredená na sklade, po ťažbe neostávajú koľaje.

12. 03. 2019 – V subjekte sa prirodzene vyskytujú najmä dreviny hrab, buk, dub a cér.
Kontrola porastov v ktorých sa v tomto roku vykonávala ťažba. Subjekt sa delí na dva lesné

celky, LC Málinec (platnosť PSL 2013-2022) a LC Kalinovo (platnosť PSL 2015-2024).
Plánovaný objem ťažby na tento rok je 650 m3. V poraste 276A sa robil presvetľovací rub
v tomto roku, prevažne drevina cér, súhlas na ťažbu číslo 5/1/19. V budúcom roku by sa mal
robiť dorub. V poraste sú tri čerešne, ktoré budú ponechané pri dorube ako stromy na dožitie.
Škody spôsobené ťažbou neboli spozorované. Po ťažbe neostávajú koľaje. Je ponechané
dostatočné množstvo hmoty na uhnitie. Kontrola porastu 785a, súhlas na ťažbu číslo 7/1/19,
kde sa robila výchovná ťažba, ťažba je už ukončená, nie sú spôsobené žiadne škody
v porastoch, odpadová hmota bude spracovaná do metrov ako palivové drevo pre podielnikov,
tenšina ostane na uhnitie, cesty nepoškodené. V tomto poraste je výskyt chránených druhov –
muchotrávka cisárska, hríb kráľovský, zapísané v OF1. V poraste 269/1, súhlas na ťažbu číslo
4/1/19, sa robí presvetľovací rub. Práce ešte nie sú ukončené, počas kontroly sa nepracovalo,
partia najatá na ťažbu má v oprave LKT – Milan Babic. V porastoch nie sú viditeľné škody
spôsobené ťažbou, aj tu ostáva dostatočné množstvo tenšiny na uhnitie, práce ešte nie sú
ukončené. V celom subjekte sa hmota sa spracováva do dĺžok. Zvyšok, hrubšie časti, sa
pripravuje do metrov na palivo pre podielnikov, zvyšok ostáva v porastoch na uhnitie.
V subjekte je viditeľné prirodzené zmladenie a je dobre obhospodarovaný. Cesty sú
udržiavané, bez koľají, ťažba sa orientuje na obdobie keď mrzne, neťaží sa vo vegetačnom
období. V tomto roku by sa už nemalo ťažiť, keď sa dokončia tieto práce, je plánovaná ťažba
v poraste 784, tá sa už pravdepodobne robiť v tomto roku nebude. Počas roka neboli
identifikované žiadne nové stanovišťa chránených druhov, nepribudli žiadne významné
miesta. V subjekte nebola od posledného auditu žiadna nelegálna ťažba, krádež, sťažnosť
z tretích strán.
Na fotkách sú zachytené všetky spomenuté porasty, ťažba v prebiehajúca v tomto roku.

JASE, LC OČOVÁ
28. 03. 2019 – Kontrola stavu subjektu. V subjekte sa naposledy ťažilo v roku 2017,
vykonával sa dorub a prerezávky. V minulom roku sa nerobila žiadna ťažba v tomto subjekte.
V subjekte je viditeľné prirodzené zmladenie na miestach po dorube. Žiadne zmeny
v subjekte od posledného auditu neboli spozorované. Nebola žiadna nová sťažnosť z tretích
strán. Nebola spozorovaná nelegálna aktivita, krádež. Žiadna PNN nebola vznesená. Od
posledného auditu neboli identifikované žiadne nové stanovišťa chránených druhov,
nepribudli žiadne významné miesta. V tomto roku bolo na základe komunikácie s tretími
stranami, ktorá prebieha každoročne, zistené od Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky,
resp. správy CHKO Poľana, že územie patrí do chráneného vtáčieho územia Poľana
(SKCHVU022).
Na fotkách je zachytené zmladenie v poraste, zmladenie duba, prerezávka a porasty.

US STOŽOK PS
28. 03. 2019 – Kontrola stavu subjektu. V subjekte sa naposledy ťažilo v minulom roku vo
februári, vykonával sa dorub v porastoch 16a, 15a. Fotodokumentácia z ťažby je v internom
dohľade 2017. Plánovaná ťažba v tomto roku je na mesiace október/november. V subjekte je
viditeľné prirodzené zmladenie na miestach po dorube. V tomto mesiaci v subjekte vznikla
pomiestna veterná kalamita – vývraty a zlomy, ktoré budú v čo najkratšom čase spracované.
V subjekte nebola žiadna nová sťažnosť z tretích strán. Nebola spozorovaná nelegálna
aktivita, krádež. Žiadna PNN nebola vznesená. Od posledného auditu neboli identifikované
žiadne nové stanovišťa chránených druhov, nepribudli žiadne významné miesta.
Na fotkách je zachytené prirodzené zmladenie a vývraty.

