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Výpis zo zápisnice z 3. rokovania výboru dňa 8. 10. 2019 – v teréne
Zápisnica v úplnom znení je pre členov spoločenstva k nahliadnutiu v kancelárii Urbáru.
Prítomní

- za výbor:
- za DR:
- ďalší:

Bolek, Hollá, Jankuliak, Šurin, Uhliarik
Adamiková, Sečová, Viluda
lesníci - Briššák, Lukačovič

Program:
1
2
3
4
5

Voľba overovateľov zápisnice.
Obhliadka prerezávok v lokalite Belkovka.
Kontrola stavu ciest, ich údržby a stavu porastov v oblasti Námestova.
Kontrola stavu zásob dreva na skladoch v Pilsku.
Kontrola stavu ciest, ich údržby a stavu porastov v oblasti Pilska.

K bodu 1
Voľba overovateľov zápisnice.
Výbor schválil (Prítomní: 5, ZA: 5) p. Jankuliaka a p. Boleka za overovateľov zápisnice.

K bodu 2
Obhliadka prerezávok v lokalite Belkovka.
V Belkovke výbor sprevádzaný lesníkom Ing. Briššákom navštívil porasty 23530, 23620, 23310,
v ktorých sa vykonávali prerezávky (niektoré už boli ukončené).
Lesník zdôraznil dôležitosť kvalitného a včasného výkonu prerezávok pre budúcnosť porastov.
Následne uviedol skutočnosti, v dôsledku ktorých budú ceny prerezávok pomerne vysoké:
- značnú a veľmi rozšírenú prehustenosť porastov v dôsledku silného zahustenia vysadených sadeníc
náletom najmä smreka, brezy a rakyty,
- absenciu výkonu plecieho rubu náletových drevín od času zalesnenia plôch, čím došlo k výraznému
výškovému prerasteniu náletových drevín (5-6 m brezy a rakyty) nad (2-3 m vysoký) smrek, jedľu a buk, čím
dochádza k poškodzovaniu ich terminálnych výhonkov vetvami vyšších listnáčov a teda k ich
znehodnocovaniu,
- oneskorený výkon prerezávok – dnes sa síce vykonávajú v súlade s platným PSL (plánom
starostlivosti o les), ale boli do neho zaradené preto, že neboli vykonané počas platnosti predošlého PSL.
V dôsledku toho sú už niektoré porasty preštíhlené, čo spôsobuje ich nestabilitu a v prípade nepriaznivých
poveternostných podmienok (veľké množstvo snehu, silný vietor alebo oba súčasne) môže byť príčinou ich
značného poškodenia.
Počas presunu medzi porastami prítomní kontrolovali zalesnenie holín a ujatosť sadeníc.
Výbor:
- vyjadril spokojnosť s urobenými prerezávkami a stavom vychovávaných porastov 23530, 23620, 23310,
- zobral na vedomie informáciu o očakávaných pomerne vysokých cenách za prerezávky,
- odsúhlasil v poraste 23310 výkon prerezávky na celej ploche porastu (11 ha), i keď podľa PSL je
predpísaná iba na ploche 7,92 ha,
- vyjadril pochvalu lesníkovi Ing. Briššákovi za jeho snahu a aktívny prístup v pestovaní lesa a kvalitu
vykonaných prác.

K bodu 3
Kontrola stavu ciest, ich údržby a stavu porastov v oblasti Námestova.
Počas presunu Za Vahanov cez Belkovku a Brestovku prítomní venovali pozornosť stavu ciest a
porastov (hlavne či sa v porastoch nenachádza stará nespracovaná kalamita). Za Vahanovom si prezreli stav
rekonštruovaných približovacích ciest v poraste 276, z ktorých jedna (začínajúca priamo zo skladu) je po
položení geotextílie krátko pred dokončením návozu kameniva (ostáva ešte asi 80 m z 230 m). Druhá cesta
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o niečo vyššie od nej bude navezená kamenivom iba na takom úseku, na ktorý zostane kamenivo a dokončená
bude pravdepodobne v budúcom roku.
Výbor vyjadril spokojnosť so stavom ciest, priepustov, odvodňovacích priekop okolo ciest i s prebiehajúcou
rekonštrukciou približovacích ciest v poraste 276 a tiež so stavom všetkých porastov okolo prejdenej trasy,
v ktorých sa nenachádza nespracovaná stará kalamita, iba ojedinelé nové kôrovčiare, z ktorých kôrovec do
začiatku leta nevyletí a teda na ich spracovanie je dostatok času.

K bodu 4
Kontrola stavu zásob dreva na skladoch v Pilsku.
Vzhľadom na problémy s odbitom dreva v posledných mesiacoch sa výbor zameral na stav zásob dreva
na skladoch v Pilsku (Skalisko, Jamky, Limír, Za vrch, Pláň). Od skladu Limír ich už sprevádzal aj lesník Ing.
Lukačovič. Ten v skratke informoval o problémoch s odvozom dreva od začiatku leta a aj o dobrom priebehu
výkonu prerezávok predpísaných PSL, ktoré predpokladá, že by mohli byť ukončené do konca mesiaca október
(samozrejme závisí to aj od počasia).
Predseda vyjadril spokojnosť so zlepšením predaja dreva za posledný mesiac, čo sa podarilo zásluhou
priblížením (znížením) predajnej ceny aktuálnym cenám dreva na trhu. Vzhľadom na súčasnú situáciu sa však
stále podarilo udržať ako tak dobrú cenu. Za posledný mesiac sa podarilo zásobu dreva v Pilsku znížiť takmer
o polovicu a aj na druhú polovicu je dohodnutý odber. Veľmi pomohlo aj zastavenie všetkých ťažieb od
začiatku septembra kvôli výkonu prerezávok všetkými našimi stálymi aj ďalšími externými partiami a tak nám
na skladoch nepribúda žiadne ďalšie drevo. Vyjadril sa, že urobí všetko pre to, aby sa do konca októbra (do
inventúr zásob dreva na skladoch) podarilo predať čo najviac dreva tak, že ak bude ostávať na skladoch nejaké
drevo, aby zostalo na čo najmenej skladoch a aby čo najviac skladov bolo úplne prázdnych, aby bolo možné
urobiť inventúry čo najjednoduchšie a najpresnejšie. Ak na niektorých skladoch zostane zásoba dreva
v objeme, ktorý by bolo ťažké odhadnúť, inventúra na nich by sa urobila dodatočne v neskoršom termíne (napr.
ku koncu novembra).
Predseda prítomným ukázal aj zvýšený počet chemických lapačov kôrovca na skladoch dreva, ktoré
lesníci v záujme eliminácie škôd rozmiestnili, aby zachytili čo najviac kôrovca, ktorý by z dreva, ktoré sa
nepodarilo vyviesť včas vyletel do okolitých porastov.
Výbor vyjadril spokojnosť so znížením stavu zásob dreva na skladoch v Pilsku za posledný mesiac.

K bodu 5
Kontrola stavu ciest, ich údržby a stavu porastov v oblasti Pilska.
Prítomní si prezreli opravený (odvodnený, čiastočne vydyľovaný a kamenivom navezený) úsek cesty
na Malej pláni (v poraste 2311a) i upravenú (prerovnanú a odvodnenú) približovaciu cestu k nemu od skladu na
Pláni, opravený priepust nad skladom Za Vrch, odvodnený a kamenivom navezený úsek približovacej cesty
v Jamkách dlhý cca 40 m vedúci cez močiare v poraste 2345a.
Predseda tiež informoval, že plánované a DR-ou odporúčané opravy na približovacích cestách cez prebierkové
porasty 2336 a 2337 boli vzhľadom na nepriaznivé počasie počas leta a aj v dôsledku aktuálneho vývoja
hospodárskeho výsledku odložene na inokedy.
Pozornosť venovali aj zlému stavu vozovky hlavnej odvoznej cesty vedúcej Pilskom, na ktorej miestami už
asfalt úplne chýba (zo Skaliska smerom na Jamky), miestami sú pomerne početné výtlky (z Jamiek smerom na
Limír) a inde (z Limíra smerom k jazierku) sú vyjazdené pomerne hlboké koľaje s vytlačeným stredom
vozovky. Cesta je väčšinou dostatočne tvrdá a dobre odvodnená, ale do budúcna sa bude potrebné zamyslieť
nad jej rozsiahlejšou opravou.
Lesník informoval, že v niektorých porastoch ešte nebola celkom spracovaná roztrúsená kôrovcová kalamita
z jari, nakoľko sme počas celého leta pracovali na odstraňovaní vrcholcovej kalamity, ktorú spôsobilo veľké
množstvo snehu počas zimy, ktorý polámal veľké množstvo vrcholcov mladých (tenkých) stromov. Táto ťažba
sa robila väčšinou s koňmi a bola dosť zdĺhavá, ale celú kalamitu sa nám už podarilo spracovať. Spracovanie
roztrúsenej kalamity plánuje začať ihneď po ukončení prerezávok začiatkom novembra.
Výbor vyjadril spokojnosť s vykonanými opravami a stavom ciest, priepustov, odvodňovacích priekop okolo
ciest, so stavom porastov pozdĺž prejdenej trasy i s prácou lesníka.
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Zapísal: Uhliarik

Overovatelia: Jankuliak ................................................

Bolek ...................................................

