
Správa za 3. štvrťrok 2017 Zvsl obce Oščadnica, p.s.

Prehľad o činnosti ZVSL obce Oščadnica, p.s. v oblasti ťažby:

– Sivov Novina – 299,03 m3 vyťaženej drevnej hmoty, ťažbár Jozef Vojtuš, tŕžba za vyťaženú 
drevnú hmotu je 16 199,00 Eur

– Janelov – 20,19 m3 vyťaženej drevnej hmoty, ťažbár Jozef Vojtuš, tŕžba za vyťaženú drevnú
hmotu je 494,66 Eur

– Svancari – 200,29 m3 vyťaženej drevnej hmoty, ťažbár, J. Grochal, tržba za vyťaženú 
drevnú hmotu je 9 618,00 Eur

– Šulganov – 293,07 m3 vyťaženej drevnej hmoty, ťažbár  Hard Forest Lopušné Pažitie, tržba 
za vyťaženú drevnú hmotu je 12 941 Eur, zo zárubku bolo odvezené 115,70 m3 štiepky v 
sume 1 735,50 Eur

– Pazderov Vyšný – 66,91 m3 vyťaženej drevnej hmoty, ťažbár Pegarez s.r.o. Krásno n/K.
– Lušňákov – 87,67 m3 vyťaženej drevnej hmoty, ťažbár P. Kopačka, tržba za vyťaženú 

drevnú hmotu je 4 836,00 Eur
– Kozov  - 6,44 m3 vyťaženej drevnej hmoty, ťažbár J. Gavlák, tržba 367,00 Eur
– Komanovky E.-KN 8009 – 157,77 m3 vyťaženej drevnej hmoty, ťažbár P. Kopačka, tržba za

vyťaženú drevnú hmotu je 7 573,00 Eur
– Komanovky -KN 8010 – 68,73 m3 vyťaženej drevnej hmoty, tržba za vyťaženú drevnú 

hmotu je 3 299,00 Eur
– Knapov – 32,79 m3 vyťaženej drevnej hmoty, ťažbár J. Gavlák, tržba za vyťaženú drevnú 

hmotu je 1 869,00 Eur
– Dirgasov – 97,80 m3 vyťaženej drevnej hmoty, ťažbár P. Kopačka, tržba za vyťaženú drevnú

hmotu 5 180,00 Eur
– Fefkov – 31,05 m3 vyťaženej drevnej hmoty, ťažbár J. Gavlák tržba za vyťaženú drevnú 

hmotu je 1 820,00 Eur
– Chlastakov – 126,92 m3 vyťaženej drevnej hmoty, ťažbár M. Smolka, tržba za vyťaženú 

drevnú hmotu je 6 134,00 Eur
– Jendrišákov – 79,15 m3 vyťaženej drevnej hmoty, ťažbár P. Kopačka, tržba za vyťaženú 

drevnú hmotu 4 402,00 Eur
– Kubušov Javorské – 50,14 m3 vyťaženej drevnej hmoty , ťažbár J. Haladej, tržba za 

vyťaženú drevnú hmotu 2 531,00 Eur
– Mosorov – 359,13 m3 vyťaženej drevnej hmoty, ťažbár J. Gavlák, tržba za vyťaženú drevnú 

hmotu je 20 470,00 Eur
– Margušov – 235,09 m3 vyťaženej drevnej hmoty, ťažbár M. Smolka, tržba za vyťaženú 

drevnú hmotu je 13 118,00 Eur 
– Lysov – 113,30 m3 vyťaženej drevnej hmoty, ťažbár P. Kopačka, tržba za vyťaženú drevnú- 

hmotu je 6 539,00 Eur
– za uvedený štvrťrok sa vyťažilo 2 470,62 m3 drevnej hmoty, vrátane biomasy

Asanácia zvyškov po ťažbe:
– v zárubku Dirgasov Furmanec, Jurčagov, Kubinov, Lysov  čistenie po ťažbe vykonával 

Dušan Bátorek
– v zárubku  Komanovky, E-KN 8009, 8010, čistenie po ťažbe vykonáva Milan Kubjatko
– v zárubku Mosorov Javorské čistenie po ťažbe vykonáva Anna Gavláková

Vyžínanie
            -     v zárubku Dirgasov vyžívanie vykonával M. Kubulek

Výseky nežiadúcich drevín
            -     v zárubku Bátorov, Lysov  výseky vykonával D. Bátorek
            -     v zárubku Vojtušov výseky na ploche 8,44 ha vykonával M. Kubulek 
 
Prerezávky
            -     v zárubku Majákov prerezávku vykonával M. Kubulek      


