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Urbár Námestovo, pozemkové spoločenstvo
Mlynská 640/47, 029 01 Námestovo
........................................................................................................................................................................................................................................

Výpis zo zápisnice z 5. rokovania výboru dňa 30.10.2018 – v teréne.
Zápisnica v úplnom znení je pre členov spoločenstva k nahliadnutiu v kancelárii Urbáru.
Prítomní

- za výbor:
- za DR:

Bolek, Hollá, Chudiak, Jankuliak, Šurin, Uhliarik
Adamiková, Sečová, Viluda

Program:
1 Voľba overovateľov zápisnice.
Obhliadka lesných porastov s dôrazom na preverenie včasnosti odstraňovania kôrovcovej kalamity a výskyt
2
nespracovanej kôrovcovej kalamity.
3 Obhliadka hotových prác na rekonštrukcii ciest a skladov vykonaných v priebehu roka 2018.
Výkon inventarizácie dreva na skladoch inventarizačnou komisiou (menovanou 2.10.2018), ktorá vyhotoví
4
o inventarizácii dreva samostatnú správu.

K bodu 1
Voľba overovateľov zápisnice.
Výbor schválil (Prítomní: 6, ZA: 6) - p. Šurina a p. Hollú za overovateľov zápisnice.

K bodu 2,3,4
Zúčastnení navštívili postupne sklady Capová jama, sklady na Magurke a pri Sv. Jáne. Následne pešo prešli
celú trasu zrekonštruovanej cesty od Sv. Jána smerom na Podnáčinku, aj porast 216a, v ktorom je hlavnou
drevinou borovica, smrek je iba ako prímes v menšom objeme. V poraste sa dodnes nachádzajú staršie (1-2
ročne) smrekové kôrovčiare v neveľkom počte z dôvodu, že cesta bola v lete pre hlboké koľaje prechádzajúce
močiarmi v celej trase neprejazdná a v zime tiež pre vysoký zamrznutý stred cesty. Preto po schválení výborom
bola začiatkom leta celá trasa zrovnaná a odvodnená. V záujme udržania cesty v dobrom stave čakáme na
mrazy, počas ktorých ťažbári dajú porast do poriadku. V lete plánujeme cestu šetriť a využívať ju iba
výnimočne.
Už počas pochôdzky porastom 216a začal fúkať silný vietor a z viacerých strán sme počuli padať
stromy. Po zvážení situácie sme sa rozhodli, že prejdeme aspoň okruh okolo Námestova cez Jasenicu, Riečku
a Belkovku.
Následne sme navštívili sklad na Skalke pri topoľoch (pri Rybárskom dome), ktorý bol až do leta vo
veľmi zlom stave s vyjazdenými hlbokými koľajami plnými vody. Dnes je to odvodnená pekná rovná spevnená
plocha. Predseda prítomných informoval, že pozemky urbáru nepatria a sklad doteraz užívali ŠL. Pozemky sme
si od vlastníkov (podielnikov urbáru) prenajali a následne sme sklad i časť prístupovej cesty až po hranicu
urbárskych pozemkov odvodnili, splanírovali, vysypali hrubým kamenivom a zhutnili ťažkým valcom. Aj
strmý výjazd na hlavnú cestu bol zmiernený navezením kameniva a zhutnený.
Pokračovali sme smerom do Belkovky, avšak za Oravskou Jasenicou už bola cesta neprejazdná
(zavalená veľkým množstvom stromov) a tak sme sa rozhodli kvôli bezpečnosti prácu predčasne ukončiť.

Zapísal: Mgr. Milan Uhliarik
Overovatelia: Šurin .............................................

Výpis vypracoval: Ing. Kaššay

Hollá ...................................................

