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Urbár Námestovo, pozemkové spoločenstvo
Mlynská 640/47, 029 01 Námestovo
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Výpis zo zápisnice z činnosti DR zo dňa 07.05.2020
Zápisnica v úplnom znení je pre členov spoločenstva k dispozícii v kancelárii Urbáru.
Zúčastnení členovia: PaedDr. Vladimír Viluda
Marta Adamiková
Ing. Etela Sečová
Kontrola: Vykonané lesopestovateľské práce.
Výsledky kontroly:
Lokalita Belkovka - Spolno
V poraste 246 prebieha sadenie stromčekov (jaseň, smrek, jedľa, borovica, smrekovec, jelša, buk
a javor). Priamo v poraste prítomná sadbová skupina, ktorá sadila stromčeky podľa inštrukcií lesníka.
Pri kontrole sme zistili, že po vlaňajšom neujatí sa prevažne borovicových sadeníc, sa tento rok
v poraste robí opravná výsadba smrekovcom. Smreková výsadba z vlaňajška ujatá veľmi pekne. Vo
vrchnej (severnej) časti porastu vysadené smreky a borovice, v čase kontroly západná strana holiny
ešte nevysadená. Výsadba má byť dokončená do cca 2 týždňov.
Lokalita Belkovka
Pri kontrole zistené naskladnené drevo na skládke pri búdach cca 18 – 20 m3, riadne označené svieže
drevo. Pri ceste na skládku z porastu ležiaci neoznačený 1 ks bukového dreva v dĺžke cca 5m.
Na sklade pri snehovej jame zistené svieže drevo a sucháre. Drevo bolo riadne označené.
Pri kontrole v poraste 235 – 40 (sadenie z roku 2019) zistené napadnutie smrekových stromčekov
Tvrdoňom smrekovým. Niektoré stromčeky vyschnuté, pri vybratí zo zeme zistené obhryzenie kôry
nadzemnej časti stromčeka. Taktiež zisťujeme veľmi nízku ujatosť borovice prakticky v celom
poraste. V poraste je veľmi dobre ujatý buk.
Lokalita Skalka
V poraste 182a prebehlo v roku 2020 zalesnenie holiny z roku 2019 jedľou a bukom. Ujatosť budeme
kontrolovať o rok. Zisťujeme však, že výsek krovia prevedený v roku 2019 bol opodstatnený. Na
mieste nachádzame oslobodené kultúry, ktoré sa prejavujú veľmi dobrým rastom stromčekov.
V poraste zisťujeme aj urobené vylepšovanie kultúr.
Záver
Konštatujeme, že všetky vykonávané lesopestovateľské práce prebiehajú v súlade s plánom
zalesňovania v roku 2020. Nízku ujatosť výsadby borovice a smreku navrhujeme čo najskôr vyriešiť
vylepšovaním. Minuloročný výsek krovia v lokalite Skalka bol pre rast stromčekov potrebný
a náklady naň vynaložené považujeme za opodstatnené. Pri sťahovaní dreva na skládku dbať na
dokončenie prác a nenechávať drevo popri ceste, ale toto stiahnuť na sklad a riadne označiť.
Návrh opatrení
1. Naplánovať vylepšovanie v poraste 235-40 za napadnuté smrekové stromčeky a vyschnuté
borovice.
Zodpovední: predseda, OLH.
2. Upozorniť pilčícke skupiny na dokončenie práce pri sťahovaní dreva na sklad, na ktorom
bezodkladne vykonať označenie.
Zodpovedný: predseda.
V Námestove 07.05.2020

