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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č.__/2022
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
prebytočnosť hnuteľného majetku mesta Žilina, a to drevnej hmoty z náhodnej
kalamitnej ťažby, ktorá bude vykonaná v lesných porastoch Lesoparku Chrasť 23,
24, 26, 27, 29, 30, 32, 33, na lesných pozemkoch 4952/1, 4953/1, 4954/1,
4954/3, 4955/4, 4958/1, 4959/1, 4959/6, k. ú. Žilina, v množstve 213.44 m3
v hodnote 10.429,17 € 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.
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.
Predmetom rozhodnutia o prebytočnosti je drevná hmota z kalamitnej ťažby, vyznačenej
podľa Vyhlášky č. 232/2006 Z. z. o vyznačovaní ťažby dreva, označovaní vyťaženého dreva
a dokladoch o pôvode dreva. Drevo je ešte „na pni“ a bude vyťažené po vystavení súhlasu na
ťažbu dreva odborným lesným hospodárom. Drevná hmota pochádza z kalamitnej ťažby, ktorá
vznikla pôsobením škodlivých činiteľov. Jedná sa prevažne dreviny smrek, poškodené najmä
suchom, následne podkôrnym hmyzom – lykožrútom a hubou václavka smreková.
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. 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
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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 a kvalitu dreva na výrub. Výrazným faktorom na vznik kalamity je
dlhotrvajúce sucho. Pri suchých stromoch je zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru viď
správa z kontroly:
„Správa z kontroly stavu bezpečnosti a ochrany zdravia a ochrany pred požiarmi
zo dňa 11.08.2022, za účasti autorizovaného bezpečnostného technika, technika PO Mesta
Žilina, špecialistu PO Mesta Žilina a veliteľa DHZM Žilina, číslo zápisu PPK LK 01
2022:
Zápis 07: Vyšší počet vyschnutých stromov /suchárov/, ktoré svojim pádom ohrozujú
návštevníkov lesoparku – rozpor s § 5 zákona č. 124/2006 Z.z.
OPATRENIE: zabezpečiť výrez vyschnutých stromov a následne ich odvoz.
Materiál bol prerokovaný v nasledovných komisiách:
Komisia finančná a majetková – odporúča MZ schváliť,
Komisia životného prostredia – odporúča MZ schváliť.
Materiál je v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.
dopad na rozpočet mesta Žilina.
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Materiál má pozitívny

MATERIÁL
Zámer schváliť prebytočnosť majetku mesta – sortimentov surového dreva v zmysle
čl. 3 ods. 7 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Žilina.
Majetok mesta :
-

Sortimenty surového dreva ihličnaté výrezy III.C, vláknina, palivo.

V zmysle Znaleckého posudku za drevo v množstve 253,44 m3 boli sortimenty ocenené na
sumu 15.229,17 €. Z uvedeného množstva 40 m3 je spracovateľných v rámci činnosti
stolárskej dielne Mestského úradu v Žiline. Jedná sa o sortimenty „III.C piliarske výrezy“,
podľa ZP v hodnote 4.800,- €. Drevo bude použiteľné napr. na výstavbu altánkov, na rezivo
pri opravách a údržbách, pri údržbe detských ihrísk a pod.

Trieda akosti dreva
Spolu
III.C
V.
VI.
SM objem v m3
49,00 149,44
46,55 244,99
47,00
40,00
cena v €/m3 120,00
5880,00 7023,68 1862,00 14765,68
cena v €
BO, VJ objem v m3
2,03
4,82
1,61
8,45
85,00
47,00
40,00
cena v €/m3
172,55 226,54
64,40 463,49
cena v €
6052,55 7250,22 1926,40 15229,17
Spolu
cena v €
Drevina
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