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Výpis zo zápisnice zo 4. zasadnutia výboru dňa 6.9.2016
Zápisnica v úplnom znení je pre členov spoločenstva k nahliadnutiu v kancelárii Urbáru.
Prítomní:
Výbor:
Mgr. M. Uhliarik, A. Bernaťák, F. Bolek, M. Florek, V. Chudiak, M. Jankuliak, Š. Laštík
Dozorná rada: M. Adamiková, Ing. E. Sečová, Ing. M. Kaššay

Neprítomní z výboru:
1 Voľba overovateľov zápisnice.
Žiadosť mesta o súhlas s rozšírením a vyasfaltovaním cesty od Skočíka po Sumegu (aj na pozemkoch
2
urbáru).
3 Žiadosť SSE-D o vybudovanie NN prípojky elektriny do Capovej jamy.
4 Žiadosť člena PS p. V. Koľadu o sponzorstvo na vydanie brožúrky o významnom Námestovčanovi
(podielnikovi) pátrovi Bardysovi.
5 Závory - výroba (Za Vahanov, Belkovka...).
6 Info o stave internetovej stránky.

K bodu 1
Voľba overovateľov zápisnice

Predseda navrhol p. Chudiaka a Laštíka.
Výbor
A/ Schválil (Prítomní: 6, ZA: 6).

K bodu 2
Žiadosť mesta o súhlas s rozšírením a vyasfaltovaním cesty od Skočíka po Sumegu (aj na pozemkoch urbáru).

Predseda informoval o zámere mesta vyasfaltovať cestu smerom k Capovej jame od mesta až po dom p.
Sumegu, pričom časť cesty ide cez pozemky urbáru. Spolu s pozvánkou na stretnutie k danej veci mesto dodalo
i kópiu geometrického plánu zámeru a informovalo, že peniaze na túto akciu má vyčlenené už v rozpočte na
tento rok.
Členovia výboru sa zhodli, že takéto správanie predstaviteľov mesta považujú za nekorektné – keď si
bez vedomia a predchádzajúcej konzultácie s výlučným vlastníkom naplánujú na jeho pozemkoch nejaký
zámer, rok vopred si naň schvália peniaze a vlastníka postavia pred hotovú vec a žiadajú od neho, len aby im to
podpísal.
Za normálne a slušné by výbor považoval, keby predstavitelia mesta oslovili vopred vlastníkov
pozemkov a hľadali spolu riešenie vyhovujúce všetkým stranám. Za urbár sa stretnutia s mestom zúčastnil člen
výboru p. M. Florek, ktorý informoval mesto aj o tom, že zákon o Pozemkových Spoločenstvách urbáru
zakazuje pozemky spoločnej nehnuteľnosti predávať.
Výbor
A/ Berie na vedomie
Informácie o zámere mesta rozšíriť a vyasfaltovať cestu od mesta smerom k Capovej jame po dom p. Sumegu
a konštatuje, že je otvorený hľadať dohodu s mestom.

K bodu 3
Žiadosť SSE-D o vybudovanie NN prípojky elektriny do Capovej jamy.

Predseda informoval o žiadosti SSE na zriadenie prípojky elektriky do Capovej jamy, ktorú doručila
rodina Tomovčíková. Nebol však doručený kompletný projekt prípojky a v náčrte bola informácia, že trasu
prípojky je potrebné viesť okrajom komunikácie, nakoľko sa uvažuje s rozšírením cesty. Z dôvodu tejto
informácie výbor zamietol túto požiadavku, nakoľko rozšírením cesty (o ktoré urbár nikto do dnes nežiadal) by
došlo ešte k väčšiemu znehodnoteniu pozemku, ktorý je už dnes starou a následne vybudovanou aj ďalšou
cestou rozdelený na tri časti. Rozšírenie cesty by, podľa poznámky, malo opäť ubrať z najväčšej (najmenej
znehodnotenej) časti pozemku, s čím výbor nesúhlasí a navyše takéto trvalé zásahy do vlastníckych práv môže
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schváliť iba zhromaždenie – nie výbor. Z dodaných informácií nie je jasné, ani aké vecné bremeno by sa na
prípojku vzťahovalo.
Výbor
A/ Neschválil (Prítomní: 6, PROTI: 6).
Žiadosť SSE o vybudovanie NN prípojky elektriny do Capovej jamy.
B/ Odporučil
Trasu elektrickej prípojky viesť starou cestou, ktorá je vo vlastníctve štátu, čím nedôjde k ďalšiemu
znehodnoteniu pozemku urbáru.

K bodu 4
Žiadosť člena PS p. V. Koľadu o sponzorstvo na vydanie brožúrky o významnom Námestovčanovi (podielnikovi) pátrovi
Bardysovi.

Na zasadnutie výboru sa dostavil člen urbáru p. V. Koľada, ktorý predtým na urbár doručil žiadosť
o sponzorský príspevok.
Vysvetlil, že dôvodom vydania je jubileum pátra Jána Chryzostoma Bardysa. Informoval aj o tom, že
bol členom nášho urbáru a že tento páter mal byť v minulosti blahorečený, čo znemožnil nástup komunizmu na
Slovensku po vojne. Táto brožúrka by mala prispieť k obnoveniu jeho blahorečenia. Náklad by mal byť 1500ks
a cena jedného výtlačku 35 centov. Brožúrky budú rozdávané bezplatne v kostole v Námestove.
Výbor
A/ Schválil (Prítomní: 6, ZA: 6).
Sponzorstvo na vydanie brožúrky o bývalom členovi urbáru – významnom Námestovčanovi pátrovi Jánovi
Chryzostomovi Bardysovi v hodnote 350 Eur.

K bodu 5
Závory - výroba (Za Vahanov, Belkovka...).

Predseda informoval o potrebe vyrobenia a osadenia závor:
- v Belkovke z dôvodu prekopania cesty obcou Oravská Jasenica, ktorá súhlasí so sprejazdnením cesty pod
podmienkou osadenia závory a platenia za používanie cesty, čo v minulosti bol problém dosiahnuť hlavne
u súkromných vlastníkov lesov,
- pri vjazde na pozemky urbáru Za Vahanovom - dohoda s urbárom Klin z dôvodu zamedzenia krádežiam
dreva. Urbár Klin osadí závoru na vstupe na lesné pozemky zo strany od Oravského Veselého.
Výbor
A/ Schvaľuje (Prítomní: 6, ZA: 6).
Dať vyrobiť závory v počte podľa potreby, ale predtým vyžaduje vypracovanie aspoň 2-3 cenových ponúk
a výrobu zadať tomu, kto dá výhodnejšiu ponuku.

K bodu 6
Info o stave internetovej stránky.

Predseda informoval o prácach prebiehajúcich na novej internetovej stránke.
Výbor
A/ Schvaľuje (Prítomní: 6, ZA: 6).
Počkať so zverejnením informácií až na novej stránke.

Zapísal: M. Uhliarik
Overovatelia: Chudiak

.........................................

Výpis vypracoval: M. Uhliarik

Laštík .................................................

