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Výpis zo zápisnice z činností dozornej rady z 28.06.2020
Zápisnica v úplnom znení je k nahliadnutiu členom spoločenstva v kancelárii Urbáru.
Zúčastnení členovia:

PaedDr. Vladimír Viluda
Marta Adamiková
Ing. Etela Sečová

Kontrola: stav drevnej hmoty na jednotlivých skládkach v lokalite Námestovské Pilsko.
Sklad Skalisko
Na sklade sa nachádzala drevná hmota v množstve približne cca 105 m3, prevažne sucháre. Časť
z toho bola zmanipulovaná na dĺžku 2,5 m, menšie množstvo tenkej hmoty nezmanipulovanej
a palivové drevo. Odpad z manipulácie bol presunutý do paliva.
Plocha skladu bola pomerne suchá, len miestami boli hlbšie koľaje z nákladných áut a traktorov.
Na sklade neboli nedostatky, na ktoré by bolo treba poukázať.
Sklad Jamky
Na sklade sa nachádzala v prevažnej miere suchá drevná hmota cca 120 m3, ktorá bola v dobrom
stave. Na sklade sme zistili, že rigoly upravované v minulom roku boli zanesené haluzinou, čo
považujeme za nedostatok. Navrhujeme rigoly čistiť priebežne počas ťažby.
Sklad Limír
Na sklade sa nachádzalo veľké množstvo drevnej hmoty, na niekoľkých hromadách (cca 300 až 320
m3). Prevládala tenká hmota z prebierok, časť z toho bola zmanipulovaná na dĺžku 2,5 m, ale väčšia
časť bola nezmanipulovaná. Ďalej sa na sklade nachádzala hromada hrubšej žrďoviny
a nezmanipulovaná hrubá drevná hmota, vhodná na predaj v celých dĺžkach. Tiež sa na sklade
nachádzalo veľa nezmanipulovaného palivového dreva. Ani na tomto sklade sme nezistili žiadne
nedostatky.
Sklad Za vrch
Na sklade sa nachádzalo menšie množstvo hrubšej drevnej hmoty zmanipulovanej na dĺžku 2,5 m.
Ďalej sa na sklade nachádzala nezmanipulovaná hrubšia žrďovina, tenká hmota a palivové drevo.
Celkové skladované množstvo sme odhadli na cca 50 m3. Sklad bol suchý, voda stekala cez odrážky.
Sklad Pláň
Na sklade sa nachádzalo väčšie množstvo prevažne hrubej nezmanipulovanej drevnej hmoty. Malé
množstvo bolo zmanipulované na dĺžku 2,5 m. Celkové skladované množstvo odhadujeme na cca 180
m3. Ani na tomto sklade sme nezistili nedostatky okrem skutočnosti, že vedľa skladu je už dlhú dobu
vyhodená veľká pneumatika z traktora a oceľové laná. Zistili sme, že za uvedené zodpovedajú
pracovníci vykonávajúci ťažbu v danej lokalite.
Sklad Pod vlekom
Na sklade sa nachádzalo najväčšie množstvo drevnej hmoty počas vykonanej kontroly – cca 330 m3.
Drevo bolo skladované v rôzne veľkých hromadách a rôznej kvality. (Prevládalo drevo
zmanipulované na 2,5 m dĺžku). Pri každej hromade zmanipulovaného dreva bolo aj veľké množstvo
odpadu presunutého do paliva. V čase kontroly nedostatky zistené neboli.
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Návrh na opatrenie:
1. Zabezpečiť pravidelné čistenie príjazdových ciest a rigolov od drevných zbytkov počas ťažobných
prác a hlavne po ich ukončení.
2. Urýchlene odstrániť pneumatiku a laná nachádzajúce sa v blízkosti skladovacej plochy Pláň.
Zodpovedný: predseda Urbáru
V Námestove 28.06.2020

Termín: v texte

