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Výbor Pozemkového spoločenstva Bahno a Pasienky Timoradza pracoval 

a zabezpečoval prácu   v roku 2021 i napriek covidovým opatreniam a vyhláseným núdzovým 

stavom, no do 1.5.2021 sa nestretával a všetko sa vybavovalo telefonicky.  

V roku 2021 výbor pracoval v zložení predseda – Jozef Ďurčo a členovia Martin 

Sokolík, Jozef Záprt, Peter Hruška a Vincent Mikuš, ktorý na zasadnutí výboru dňa 10.7.2021 

požiadal o uvoľnenie z funkcie člena výboru zo zdravotných dôvodov a následne po ňom 

nastúpila do výboru ako náhradník  JUDr. Marta Ottová (schválená na valnom zhromaždení 

dňa 1.3.2020). 

 

Následne v roku 2021 sa uskutočnilo do konca roka 7.  zasadnutí výboru a to v dňoch 

1.5.2021, 18.6.2021, 2.7.2021, 10.7.2021, 28.8.2021, 18.9.2021 a 11.11.2021. 

 

Výbor v mesiaci marec – apríl organizoval brigádu na výsadbu stromkov a prerezávku 

prvej mladiny v Bukovine ako aj opravu oplotku na Vrtloch a čistenie v oplotku od 

nežiadúcich drevín. Týchto brigád sa zúčastňovali členovia Poľovníckeho združenia Podhoran 

a členovia výboru nášho výboru, za čo im veľmi pekne ďakujeme. 

  

V apríli sme vybavovali žiadosti na Okresnom úrade, pozemkový a lesný odbor 

v Bánovciach nad Bebravou, ktoré boli potrebné pre podanie žiadosti o dotáciu na 5. stupeň 

ochrany. Žiadosť o dotáciu bola na Pôdohospodársku platobnú agentúru Trenčín  podaná 

10.5.2021. 

 

Okrem vyššie uvedených prác sa tiež obnovil náter hraníc nášho spoločenstva. Dňa 

9.6.2021 prišli pracovníci zo Zvolena (taxatori) na kontrolu porastov (zmapovanie 

a vyhodnotenie ťažieb) a vytvorenie plánu ťažby na budúce 10 ročné obdobie, teda na roky 

2022 – 2032. Na základe tohto sa bude spoločnosť ďalej riadiť. 

 

V mesiaci júl sme dostali súhlas na ťažbu smreka pozdĺž cesty za Hornou lúkou – 

porast 114, 115 ako aj rubnú ťažbu v poraste 111a Bukovina. Ťažbu smreka previedol p. 

Bučko Marek (10 € + DPH 2 €). Bolo vyťažených 96,73 m
3
 smreka a 0,90 m

3
 borovice. 

 

Výberovým konaním na odpredaj smreka vyhrala firma Stonwood, s.r.o. Oslany, ktorá 

ponúkla najvýhodnejšiu cenu – guľatina 67,53 m
3
 po 130,-- €, vláknina 29,30 m

3
 po 35,-- €, 

borovica 0,90 m
3
 po 60,-- €. Celková čiastka za odpredaj činila 9.854,90 €. 

 



Dňa 28.9.2021 som sa ako predseda zúčastnil jednania spolu s odborným lesným 

hospodárom (ďalej len OLH) v Čiernej Lehote na odsúhlasenie 10-ročného hospodárskeho 

plánu s lesníkom zo Zvolena. 

 

Výbor spoločenstva dal vypracovať smernice Požiarnej ochrany pre Bahno a Pasienky, 

ktoré treba obnovovať každé 2 roky. 

 

Keďže opätovne bolo potrebné opraviť cestu pred Kamennou, táto bola opravená. 

 

V mesiaci október bol vyznačený deputát pre výbor vo Veľkej Garajeke, porast 131 

v objeme 21,26 m
3
 za rok 2019 a zvyšok po ťažbe v Bukovine. 

 

V mesiaci november sa uskutočnila brigáda na ochranu sadeníc proti ohryzu zverou, 

ktorej brigády sa z výboru zúčastnili p. Sokolík a Ďurčo a 7 členov Poľovného združenia. 

 

V decembri bola uskutočnená ťažba na 111a v Bukovine, kde bolo vyťažených 402,41 

m
3
 dreva. Túto ťažbu previedol p. Bučko Marek za 10,-- € za m

3
 + DPH 2,-- €. Toto drevo sa 

predáva v roku 2022 podielníkom, ktorí boli zapísaný v poradovníku, okrem guľatiny 

v objeme 150,11 m
3
 a bôre v objeme 13,61 m

3
. 

Tieto odber dreva budú zahrnuté následne do správy výboru Pozemkového spoločenstva za 

rok 2022. 

 

 

 

V Timoradzi dňa 26.2.2022 

 

 

       Predkladá: Jozef Ďurčo 

              Predseda PS  za výbor 


