Rozpis
plánu pestovnej činnosti na rok 2018
Vychádzajúc z úloh plánu pestovnej činnosti UPS Povrazník na roky 2010 až 2019 na
zabezpečenie zákona o lesoch pre trvalo udržateľný rozvoj starostlivosti o mladé porasty sa
ošetrovateľská činnosť vypúšťa už v porastoch 5801/b,c, a na rok 2018 rozpisujem
nasledovné čerpanie výdavkov z vytvorenej rezervy:
Skutoč.
1/ Zalesňovanie – JPRL
a/ opakované sadenie
- dielec 5803
: o výmere 0,05 ha : bk 200 ks
b/ prvé zalesňovanie
- dielec 5804
: o výmere 0,05 ha : sm 100 ks
- dielec 5804
-“0,05 ha : bk 100 ks
Zalesňovanie spolu :
400 ks
Cena sadeníc 400 ks á 0,225 Eur
=
90,00 Eur
Cena práce
400 ks á 0,200 Eur
=
80,00 Eur
2/ Uhadz. haluziny po ťažbe cca 150 m3 á 1,33, na ploche 0,5 ha =

200,00 €

3/ Starostlivosť o 8 ks lapačov hmyzu (umiestnenie, vyprázdň.) =
6 mes. x 70,00 €
4/ Výrub nežiadúcich drevín a krovín 1,1 ha á 225 Eur/ha
=
v porastoch 5801/0,7 ha, 5803/0,4 ha,
5/ Vyžínanie mladých porastov 3,10 ha á 205 Eur/ha
=
z toho: 0,70 ha v poraste 5801/a1, 0,10 ha v poraste 5803/1 Et
2,10 ha v por. 5803 1 Et, 0,20 ha v por. 5804
6/ Ochrana mladých porastov náterom 3,10 ha á 80 Eur/ha
=

420,00 Eur

7/ Ochranný náter Cervakol na mladý porast 25 kg á 5,60 Eur

=

140,00 Eur

8/ 16 ks návnady do 8 ks lapačov hmyzu

=

95,00 Eur

9/ Benzín, olej, ochranné pomôcky a ost. materiál

=

240,00 Eur

10/ Odvody do soc. a zdrav. poisť z ceny práce 2000,-x 25,0%

=

500,00 Eur

Výdavky spolu :

250,00 Eur
635,00 Eur
250,00 Eur

2 900,00 Eur

Plán čerpania rezervy na pestovnú činnosť na rok 2017 bol vo výške 2 400,- Eur.
V roku 2017 boli skutočné náklady na PČ vo výške 2 473,14 Eur. Vyžínanie mladých
porastov nebolo potrebné vykonať v plnom rozsahu, taktiež v minulom roku nebolo potrebné
vykonať uhadzovanie haluziny. Na základe skutočných nákladov bolo vykonané rozpustenie
časti rezervy o 4 026,86 Eur, čím bolo dosiahnuté celkové čerpanie rezervy na PČ vo výške
6 500,-Eur.
Plánované výdavky na rok 2018 pokrývajú náklady starostlivosti o lesné porasty pre trvalo
udržateľný rozvoj mladých lesných celkov.
V Povrazníku, dňa 18.3.2018
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