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Mesto Podolínec 
 

Na zasadnutie   

Mestského zastupiteľstva  

 

V Podolínci 

 

K bodu rokovania číslo: 5 

Dňa : 9.10.2014  

 

Názov materiálu: 

 

Prehľad štruktúry realizovanej produkcie 

dreva osobitne samovýroby, podľa drevín 

jednotlivých lesných obvodov 

a kvalitových tried, v zmysle platnej STN, 

v m3 a priemerných realizačných cien 

podľa sortimentov surového dreva za 

obdobie 1-6/2014. 

 

 

 

Predkladá: Návrh na uznesenie: 

 

MsZ berie na vedomie: 

 

Prehľad štruktúry realizovanej produkcie 

dreva osobitne samovýroby, podľa drevín 

jednotlivých lesných obvodov 

a kvalitových tried, v zmysle platnej STN, 

v m3 a priemerných realizačných cien 

podľa sortimentov surového dreva za 

obdobie 1-6/2014. 

 
 

Mgr. Michal Marhefka 

 

Spracoval: 

Mgr. Michal Marhefka 

Jozef Reznický 

František Reľovský 

Ján Birošík 

Ing. Marián Beňo 

Materiál obsahuje: 

Súhrn LO Javor 

Súhrn LO Plontana 

Súhrn LO Skalná 

 

 

Prizvaný: 

 

 

 
Dôvodová správa: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Podolínci  na svojom zasadnutí 11. septembra 2014 na 

poslanecký návrh Ing. Jána Marhefku schválilo predloženie prehľadu produkcie dreva 

podľa drevín, lesných obvodov a kvalitových tried a priemerných realizačných cien podľa 

sortimentov surového dreva za obdobie január – jún 2014.  

 

LO Javor 

Na tomto lesnom obvode bola v prvom polroku 2014 produkcia dreva v objeme 1027,62 

m3, ktoré bolo zhodnotené sumou 51 923,92 €. Priemerná cena za m3 je 50,53 €. Na 

tomto LO bola uskutočnená samovýroba v objeme 117 m3. 

 

LO Plontana 

Produkcia dreva bola v objeme 728,92 m3. Priemerná realizačná cena je 46,10 € a drevo 

bolo zhodnotené sumou 33 604,94 €.  

Samovýroba bola zrealizovaná v objeme 75 m3. 
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LO Skalná 

Na LO skalná bola v 1. polroku produkcia nižšia ako v predchádzajúcich dvoch LO. Spolu 

za 1. polrok je to 94,14 m3 palivového dreva v priemernej cene 31,07 €. Tržby: 2 924,82 

€. Samovýroba je v objeme 18 m3. 

 

LO Veľká Lesná 

Na LO-01 Veľká Lesná bola v mesiaci jún 2014 zrealizovaná výchovná úmyselná ťažba 

dreva. Bolo vyprodukovaných 21,98 m3 výrezov. Išlo o drevinu Smrek - surové kmene 

priblížené na odvozné miesto 01 a následne zmanipulované na rôzne dlhé výrezy. Výrezy 

sa zatrieďujú do sortimentov surového dreva podľa kvality v zmysle platnej STN až pri 

nakládke pred odvozom z odvozného miesta a evidujú sa na liste o pôvode dreva, resp. v 

množstvovom číselníku tohoto dokladu, ktorý sa pri odvoze vypisuje. 

Odvoz dreva z OM01 Veľká lesná v mesiaci jún realizovaný nebol, tak ako ani v 

mesiacoch január až máj. Samovýroba palivovej haluziny a palivového hrúbia nebola v 

mesiacoch január až jún realizovaná. 


