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Výpis zo zápisnice z činnosti DR v dňoch 16.07.2019 a 25.07.2019
Zápisnica v úplnom znení je pre členov spoločenstva k dispozícii v kancelárii Urbáru.
Zúčastnení členovia:

PaedDr. Vladimír Viluda
Marta Adamiková
Ing. Etela Sečová

Kontrola stavu zalesňovania porastov z roku 2019 v Námestovskej oblasti a v lokalite Pilsko.
Námestovská oblasť
Lokalita Magurka
Kontrola vykonaná v poraste 62c, Mlačno – porast zalesnený sadenicami smreka, javora a jedle.
Sadenice smreka na niektorých otvorených stanovištiach nezakorenili v množstve cca 30%, javor
a jedľa veľmi dobre zakorenené. Zaznamenávame aj veľké množstvo náletových stromov. V poraste
62e smrek pekne zakorenený, raší. Sadenice buka a jedličky v spodnej časti porastu, tiež zakorenené.
Lokalita Belkovka
Cestou k porastu na skládke Spolno registrujeme palivové drevo a tenkú hmotu v menšom množstve.
Na ceste uložené drevo horšej kvality /palivo, KPZ/ z porastu 243b, cca 40m3, a vo vrchnej časti
Belkovky z lokality Spálená z porastu 243a cca 5 – 6 m3 úžitkového dreva.
V poraste 246 – Spolno sa nachádza vetrová kalamita z roku 2017, kde je plánovaná jesenná výsadba.
Časť holiny je zalesnená minuloročnou sadbou jedľou, bukom, smrekom a ujatosť je veľmi dobrá.
Hrubošov potok
V poraste 228a sme kontrolovali holinu z roku 2017, ktorá bola vysadená v roku 2018, ujatosť
borovice bola veľmi nízka. V roku 2019 bolo robené vylepšovanie jedľou. Konštatujeme, že ujatosť je
veľmi dobrá. Vo vrchnej časti porastu evidujeme vznik novej holiny, prítomné vývraty smreka,
borovice staré cca 1-2 týždne. Po obhliadke OLH zaradí do zamerania na zalesnenie na jeseň 2019.

Lokalita Pilsko
Skládka Za Vrch
Na skládke sa nachádza t.č. úžitkové drevo v množstve cca 20m3. V poraste 2333 prebiehajú pilčícke
práce – spracovanie kalamity.
V poraste 2310b je zalesnená plocha z roku 2019 – holina zameraná v roku 2018 a v roku 2016.
Zalesňovanie prevedené bukom, jedľou a smrekom. Ujatosť stromčekov je veľmi dobrá, veľmi dobre
a citlivo je prevedené vyžínanie.
V poraste 2312c je potrebné doplniť stromčeky viacerých druhov. Plocha o výmere cca 0,02 ha ostala
z roku 2018 nezasadená.
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Pláň
Na skládke Pláň evidujeme čerstvo navozené úžitkové drevo hrubej aj tenkej hmoty v odhadovaných
množstvách tenká hmota cca 30m3, hrubá hmota cca 80 m3. Skladované je aj palivové drevo
zmanipulované 12 prm.
V poraste 2343 o rozlohe cca 0,5 ha sa vykonali sadovnícke práce v roku 2019. Plocha je zalesnená
smrekom, bukom, jedľou, javorom a smrekovcom. Ujatosť sadby je veľmi dobrá, veľmi citlivo je
vykonané aj vyžínanie. V staršej kultúre, najmä v malinových častiach je potrebné doplniť stromčeky
– buk, smrek.
Sklady Limír, Jamky, Skalisko sú zaplnené veľkým množstvom dreva, našim odhadom cca 500 – 600
m3. V čase našej kontroly na sklade Skalisko sa pracovalo na uhadzovaní dreva na LKT.
Záver
Po kontrole porastov konštatujeme, že zalesňovanie holín prebehlo podľa plánu OLH, vyfakturované
práce sú aj reálne vykonané.
Odporúčame vykonať vylepšovanie na okrajových častiach a otvorených stanovištiach porastu 62c,
ďalej v poraste 2312c vysadiť nevysadnú plochu z roku 2018 a v poraste 2343 doplniť stromčeky
v nevysadených častiach (malinčiská).
Návrh na opatrenia
Vykonať vylepšenie porastu 62c, vysadiť nevysadenú plochu v porastoch 2312c a 2343.
Zodpovedný: predseda.
V Námestove 25.07.2019

