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Výpis zo zápisnice z 3. rokovania výboru dňa 16.8.2018 – v teréne.
Zápisnica v úplnom znení je pre členov spoločenstva k nahliadnutiu v kancelárii Urbáru.
Prítomní

- za výbor:
- za DR:
- ďalší:

Hollá, Chudiak, Jankuliak, Kaššay, Šurin, Uhliarik
Adamiková
Huraj

Program:
1
2
3
4
5

Voľba overovateľov zápisnice.
Oboznámenie výboru s lesmi urbáru a kontrola stavu kôrovcovej kalamity.
Oboznámenie výboru so stavom lesnej škôlky na Limíri.
Zosúladenie hodnoty stravných lístkov s opatrením č. 148/2018 Z.z. MPSVR.
Vyjadrenie k žiadosti o prenájom pozemku na umiestnenie prenosnej garáže.

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

K bodu 2
Oboznámenie výboru s lesmi urbáru a kontrola stavu kôrovcovej kalamity.
Výbor postupne navštívil porasty v oblasti Námestova v lokalitách Hrubošov potok, Brestovka, Za Vahanovom
a v oblasti Pilska v lokalitách Skalisko, Pláň a Limír.
Predseda spoločne s OLH sprevádzali prítomných jednotlivými lokalitami, priebežne oboznamovali (hlavne
nových členov výboru) s hranicami urbárskych pozemkov a všetci spoločne posudzovali stav rozšírenia
kôrovcovej kalamity.
Predseda informoval, že urbár stíha priebežne odstraňovať kôrovcovú kalamitu zo všetkých porastov tak, ako
pribúda a následne aj z hole.
Výbor konštatoval, že stav kôrovcovej kalamity je vo všetkých navštívených porastoch veľmi uspokojivý a že
sa v nich nenachádza staršia nespracovaná kôrovcová kalamita.

K bodu 3
Oboznámenie výboru so stavom lesnej škôlky na Limíri.
Predseda informoval, že výbor, ktorý vznikol po voľbách vo februári 2015, si za priority stanovil rekonštrukciu
zanedbaných a zdevastovaných porastov, odstránenie veľkého objemu starého nespracovaného stojaceho aj
ležiaceho kalamitného dreva, výkon zanedbaných prebierok a takmer neexistujúcich prerezávok, rekonštrukcie
ciest a skladov a dobudovanie neexistujúcich hospodárskych priepustov a odrážok vody na cestách.
Lesnú škôlku medzi priority nezaradil a činnosť rozhodol obmedziť na minimum.
V súčasnosti nastáva čas prijať konečné rozhodnutie o budúcnosti lesnej škôlky.
Z toho dôvodu výbor navštívil aj lesnú škôlku. Oboznámil sa s množstvom, stavom i vzrastom stromčekov, so
stavom oplotenia a prevádzkovej drevenej stavby.
Predseda a OLH v skratke informovali o dôvodoch za i proti zachovaniu škôlky.
Výbor konštatoval, že k otázke budúcnosti lesnej škôlky sa vráti na niektorom z nasledujúcich rokovaní
výboru.

K bodu 4
Stravné lístky – zosúladenie s opatrením č. 148/2018 Z.z. MPSVR.
Predsedníčka DR informovala o detailoch zákonnej zmeny o gastrolístkoch platnej od 1. júna 2018.
Gestor pre ekonomiku a financovanie navrhol schváliť (zo zákonom daného rozpätia) výšku príspevku
zamestnávateľa k stravovacej poukážke s tým, aby si cenu stravovacej poukážky pre nich najvhodnejšiu určili
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zamestnanci sami (predseda a ekonómka), keďže rozdiel ceny do výšky stravovacej poukážky si zamestnanci
doplácajú sami.
Výbor schválil (Prítomní: 6, ZA: 6) výšku príspevku zamestnávateľa k stravovacej poukážke.

K bodu 5
Vyjadrenie k žiadosti o prenájom pozemku na umiestnenie prenosnej garáže.
Výbor sa na žiadosť gestora pre hospodárenie s ostatným spoločným majetkom, ktorý bol poverený jednať so
žiadateľom o prenájom pozemku, zaoberal otázkou prenájmu pozemku na umiestnenie prenosnej garáže.
Výbor schválil (Prítomní: 6, ZA: 6) žiadosť o prenájom pozemku na umiestnenie prenosnej garáže s tým, že
cenu stanoví na nasledujúcom rokovaní výboru a detaily prenájmu budú dohodnuté v nájomnej zmluve.

Zapísal:

Mgr. Milan Uhliarik

Overovatelia: Kaššay .............................

Výpis vypracoval: Ing. Kaššay

Jankuliak ...............................

