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

Výpis zo zápisnice z 5. zasadnutia výboru dňa 13. 9. 2016 – v teréne
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

Neprítomní z výboru:
Po negatívnom vyjadrení výboru na predošlom zasadnutí vo veci NN prípojky elektriny do Capovej
jamy cez pozemky urbáru, požiadal p. Pavol Tomovčík o stretnutie na mieste – v Capovej jame. Z tohto
dôvodu prvá zastávka výboru na výjazde bolo stretnutie s projektantom NN prípojky a Tomovčíkovcami
v Capovej jame.
Projektant Ing. M. Michtalík opakovane žiadal povoliť zriadenie prípojky pôvodne navrhnutou trasou
po okraji existujúcej cesty. Na otázku predsedu urbáru ohľadne ochranného pásma vysvetlil, že ide o ochranné
pásmo v šírke iba po 1 metri z každej strany, nakoľko ide o NN prípojku zemou. Na otázku ohľadne
plánovaného rozširovania cesty, ktoré bolo uvedené na pôvodne dodanej situácii odpovedal, že to nebola
situácia z projektu, že prípojka s rozširovaním cesty vôbec nesúvisí a že situáciu dodal Ing. Skyčák zo
stavebného úradu mesta. Následne predložil situáciu, ktorá je súčasťou projektu prípojky. Na žiadosť predsedu
prisľúbil zaslať mail-om kompletný projekt prípojky.
Predseda prisľúbil, že po doručení projektovej dokumentácie prípojky sa vecou výbor bude zaoberať.
Výbor sa následne oboznámil:
1. so stavom lesov:
- Brestovka a Za Vahanov,
- v 4. stupni ochrany v lokalite Suchý potok – nalietavanie kôrovca z nášho lesa v 5. stupni ochrany,
v ktorom nemôžeme vykonávať hospodársku činnosť,
- v lokalite Pláň a Kôň - nalietavanie kôrovca z cudzích zanedbaných susedných porastov,
- v lokalite Mladnik - nalietavanie kôrovca zo súkromných lesov Sihelné – pri vleku.

2. so stavom obhospodarovania hole (nájomcami na poľnohospodárske účely).
3. so stavom niektorých úsekov ciest a skladmi, na ktorých je nutné urýchlene vykonať najnutnejšie
-

opravy a dohodol sa nasledovne:
Za Vahanov – sklad odvodniť, vyspádovať, vyštrkovať, vybudovať nový priepust – starý nefunkčný
zrušiť, podľa potreby vybudovať odrážky a hospodárske výjazdy,
Cesta ponad Opičkov posed - povypúšťať vodu z najhlbších jám (koľají), zasypať štrkom a cestu
zrovnať,
Skalisko – sklad odvodniť, vyspádovať, vyštrkovať, podľa potreby vybudovať odrážky na odrazenie
vody, ktorá dnes tečie na sklad,
Za vrch – rozšíriť poškodený priepust o 1 rúru zo spodnej strany a poškodenú cestu nad ním opraviť a
rozšíriť, zarovnať potokom erodovaný nárazový breh pod priepustom a čiastočne vyrovnať prúdnicu
potoka na zmiernenie budúcej erózie, odstrániť stromy naklonené v dôsledku podmytia brehu potokom,
Pláň – sprejazdniť cestu v úseku prechádzajúcom potokom cez balvany, vybudovať odrážky podľa
potreby,
Poniže mosta pri jazierku breh podmytý potokom vyrovnať a zabezpečiť proti opakovanému
podmývaniu - naklonené stromy na pravom brehu potoka odstrániť.

Zapísal: M. Uhliarik
Overovatelia: Jankuliak .........................................
Výpis vypracoval: M. Uhliarik

Bernaťák ................................................

