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NÁVRH NA UZNESENIE 
 

Uznesenie č.__/2022 

 

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu   v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. schváliť   

                  prebytočnosť  hnuteľného  majetku  mesta  Žilina,  a to  drevnej hmoty z náhodnej  

                  kalamitnej ťažby, vykonanej   v lesných porastoch Lesoparku Chrasť 23, 24, 25, 26,  

                  27, 28, 29, 32, 33 v období marec 2022,  v množstve 206.86 m3 v hodnote 8 528.37€  

                  v  rámci   ťažbovej   činnosti,   spojenej    s  hospodárením   v  lese    podľa   zákona 

                  č. 326/2005 Z.z. o lesoch.  

 

 

 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

        Tento materiál sa predkladá Mestskému zastupiteľstvu v Žiline  v súlade so zákonom č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí a Zásadami  hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina, 

schválených dňa 29.6.2021 v znení zmeny schválenej dňa 13.12.2021.       

     

        O prebytočnosti hnuteľnej veci v zostatkovej hodnote nad 3.500,-€ rozhoduje mestské 

zastupiteľstvo.  Následne o predaji  hnuteľných vecí podliehajúcich rýchlej skaze alebo rýchlo 

strácajúcich na hodnote, najmä o predaji  sortimentov surového dreva, bez ohľadu na hodnotu 

rozhoduje primátor mesta.  Sortimenty surového dreva nie sú spracovateľné v rámci činnosti 

stolárskej dielne Mestského úradu v Žiline ani spoločností s podielom mesta. 

 

        Ceny dreva – triedy akosti  v zmysle Znaleckého posudku č. 2/2022 zo dňa 6.5.2022 :  

Ihličnaté – smrek, borovica-  guľatina III.C, vláknina V, palivo VI, spolu 132.00m3 v hodnote 

5020.67 € 

Listnaté – jaseň, javor, jelša, dub, osika, breza, vŕba - guľatina III.C, vláknina V, palivo VI, 

spolu 74.86m3 v hodnote 3507.70 € 

 

Znalecký posudok vypracoval znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov 

a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR, v odbore Lesníctvo, odvetví 

Odhad hodnoty lesov a odvetví Hospodárska úprava lesov, pestovanie lesov, spracovanie 

dreva, pod evidenčným číslom 915365. 

 

       Materiál je v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.    Materiál má pozitívny 

dopad na rozpočet mesta Žilina.     
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MATERIÁL 

 

         Predmetom rozhodnutia o prebytočnosti  je drevná hmota z kalamitnej ťažby vykonanej  

v lesných porastoch, vyznačenej podľa Vyhlášky č. 232/2006 Z. z. o vyznačovaní ťažby dreva, 

označovaní vyťaženého dreva a dokladoch o pôvode dreva.  Drevo je uložené na dočasnej  

skládke dreva  pri lesoparku  na hromadách, ktoré obsahujú  výrezy 4m a 5m, roztriedené podľa 

drevín a kvalitatívnych tried. Skládkované drevo je prevažne z drevín jaseň a smrek.  Drevná 

hmota  pochádza z kalamitnej ťažby, ktorá vznikla  pôsobením škodlivých činiteľov. Jedná sa 

prevažne o poškodenie  parazitickými hubami (jaseň), podkôrnym  hmyzom – lykožrútom 

(smrek) a časť stromov bolo vyvrátených silným vetrom.   Vyťažené drevo je vhodné na 

mechanické aj chemické spracovanie a aj ako palivové drevo. V zmysle lesníckej legislatívy sa 

vyznačené stromy na výrub vedú v predpísanej  evidencii vyznačených stromov  a objem dreva 

sa vykonáva prepočtom z kubíkovacích tabuliek na základe zmeranej hrúbky a výšky stromu. 

 

         Predpokladom pre zaradenie surového dreva do kvalitatívnych tried a určenie jeho 

hodnoty je zistenie jeho rozmerov a objemu.  Zisťovanie  dĺžok dreva sa vykonáva  priamym 

meraním jednotlivých kusov a  u dreva uloženého na hromady premeraním dostupných 

vrchných kusov. Zisťovanie hrúbok dreva sa vykonáva priamym meraním stredovej hrúbky 

a následne zaradením do hrúbkových tried a u dreva uloženého  na hromady premeraním 

stredovej hrúbky dostupných vrchných kusov a prislúchajúcej hrúbky na hrubšom konci. Takto 

sa odvodí koeficient prepočtu hrúbky na hrubšom konci výrezu na stredovú hrúbku pre 

jednotlivé dreviny. Následne sa jednotlivé kusy zaradia  do hrúbkových tried 10 – 19, 20 – 29, 

30 – 39, 40 – 49. Výpočet objemu dreva sa vykonáva podľa STN 48 0009/Z3 – Tabuľky objemu 

guľatiny bez kôry podľa stredovej hrúbky meranej v kôre. Presnosť zistenia je vzhľadom na 

spôsob zisťovania vstupných veličín +-10%.  Zaradenie do kvalitatívnych tried sa vykonáva 

podľa STN 48 0055 – Kvalitatívne triedenie ihličnatej guľatiny a STN 48 0056 Kvalitatívne 

triedenie listnatej guľatiny. Na zaradenie  podľa triedy akosti  je rozhodujúce posúdenie 

poškodenia dreva hubami, hmyzom, mechanické poškodenie, trhliny a ďalšie.  Hodnota drevnej 

hmoty sa  určuje  na základe dreviny a kvality dreva.  Pre ocenenie jednotlivých drevín 

a sortimentov sa používajú platné cenníky  tak, aby   najaktuálnejšie zohľadňovali pohyb cien 

surového dreva na trhu.  

 

          Ako obhospodarovateľ lesa nevieme  úplne  zabrániť výskytu kalamitnej ťažby v lese. 

Ťažba musí byť v lesných porastoch zabezpečená plynule a následne musí byť drevná hmota 

operatívne vyvezená na odvozné miesto alebo  sklad dreva. Spracovanie kalamity sa vykonáva 

na zamedzenie aktivity biologických škodcov, ktorí môžu   spôsobovať poškodzovanie drevnej 

hmoty a zároveň sa môžu začať rozširovať  aj na stojace stromy v lesoparku.  Jedná  o 

nebezpečné a rizikové stromy , ktoré by mohli reálne ohroziť návštevníkov lesoparku. Nie vždy 

sa dá pri rizikových faktoroch, najmä abiotických ako je vietor,  dopredu kvalifikovane určiť  a 

vypočítať množstvo dreva na výrub. Týmto sa menia  množstvo   a kvalitatívne triedy drevnej 

hmoty,  určenej na predaj. 

 

 


