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Výpis zo zápisnice z 8. rokovania výboru dňa 18.12.2018.
Zápisnica v úplnom znení je pre členov spoločenstva k nahliadnutiu v kancelárii Urbáru.
Prítomní

- za výbor:
- za DR:
- ďalší:

Hollá, Jankuliak, Kaššay, Šurin, Uhliarik
Adamiková, Sečová, Viluda
Kurtulíková, Huraj, Lukačovič, Briššák

Program:
1 Voľba overovateľov zápisnice.
2 Schválenie sponzorstva.
3 Schválenie znenia listu podielnikom "Ponuka na odkúpenie podielov".
4 Schválenie odberného množstva a ceny palivového dreva na rok 2019.
5 Ťažobná skupina.
6 Poľovníci Sihelné - škôlka.
7 Poľovníci Sihelné - poľovnícka chata.

K bodu 1
Voľba overovateľov zápisnice.
Výbor schválil (Prítomní: 4, ZA: 4) p. Hollú a p. Jankuliaka za overovateľov zápisnice.

K bodu 2
Schválenie sponzorstva.
Predseda predložil návrh na schválenie sponzorstva na urbárom už tradične sponzorované štyri plesy,
ktoré už tradične dáva ako dar do tomboly 3 PRM paliva.
Výbor (prítomný už aj p. Šurin) schválil (Prítomní: 5, ZA: 5) darovať do tomboly na Te Deum bál (ples
farnosti Námestovo), saleziánsky ples a plesy poľovníkov v Oravskom Veselom a Sihelnom po 3 PRM
palivového dreva.

K bodu 3
Schválenie znenia listu podielnikom "Ponuka na odkúpenie podielov".
Predseda prečítal znenie listu podielnikom, ktorý zostavil na základe poverenia výboru na poslednom
rokovaní.
Výbor schválil (Prítomní: 5, ZA: 5) znenie listu výboru podielnikom "Ponuka na odkúpenie podielov"
a poveril predsedu rozposlať list vytipovaným podielnikom do Vianoc.

K bodu 4
Schválenie odberného množstva a ceny palivového dreva na rok 2019.
Predseda informoval o splnení všetkých požiadaviek podielnikov na dodávky paliva v roku 2018. Na
základe predpokladov ťažby na rok 2019 navrhol zachovať doterajší ročný objem dodávaného paliva
podielnikom i cenu nezmanipulovaného paliva a cenu zmanipulovaného paliva navrhol zvýšiť o 1€/prm.
Výbor schválil (Prítomní: 5, ZA: 5) pre rok 2019 cenu zmanipulovaného paliva, cenu nezmanipulovaného
paliva a odberné množstvo paliva pre rok 2019.

K bodu 5
Ťažobná skupina.
Predseda informoval o probléme, ku ktorému podľa vyjadrenia ťažbárov (danej ťažobnej skupiny)
došlo v dôsledku zlého pochopenia požiadavky lesníka. Predseda lokalitu navštívil spolu s lesníkom aj s OLH.
Na základe zisteného a po rozhovore s ťažbármi rozhodol, že keďže ide už o druhý prípad vyťaženia
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neoznačeného dreva touto ťažobnou skupinou (1. krát pred cca tromi rokmi), v prípade ďalšieho porušenia
povinností a nedodržania pravidiel ťažby, bude spolupráca s ňou ukončená. Okrem toho skupina zaplatí za
vyťaženie neoznačených stromov pokutu a na svoje náklady vyčistí rúbanisko po tejto ťažbe od ťažbových
zvyškov, vrátane spálenia haluziny do 15.5.2019, aby sa zabránilo rozmnoženiu kôrovca. V minulosti už boli
dva krát riešené u tejto skupiny i pomerne závažné nedostatky v nekvalite vyzdravovania úžitkového dreva.
Výbor schválil (Prítomní: 5, ZA: 5) udelenie pokuty ťažbárom za ťažbu v rozpore s pravidlami ťažby,
povinnosť na svoje náklady vyčistiť rúbanisko od zvyškov po ťažbe do 15. 5. 2019 a ukončenie spolupráce s
touto ťažobnou skupinou pri opakovanom závažnom porušení pravidiel ťažby.

K bodu 6
Poľovníci Sihelné – škôlka.
Predseda informoval o prijatí ponuky poľovným združením Sihelné na prenájom lesnej škôlky na
Limíre po ukončení jej prevádzkovania urbárom na obhospodarovanie, ako políčko na dopestovanie krmiva pre
zver aj o užívaní priľahlej prevádzkovej budovy. Podmienkou urbáru na užívanie lesnej škôlky ako políčka je
jej trvalé udržiavanie ako ornej pôdy a u budovy je to opravenie konštrukcie budovy a výmena strešnej krytiny
(šindľa) za plech Jánošík, ktorý vzhľadom pripomína pôvodný šindeľ. Na oplátku za opravenie budovy
a udržiavanie plochy lesnej škôlky ako ornej pôdy ich urbár poľovnému združeniu poskytne do bezplatného
prenájmu na 4 roky s právom následného predĺženia prenájmu za predpokladu plnenia dohodnutých
podmienok.
Vzhľadom na podmienky na trhu, pre ktoré sa urbáru neoplatí v súčasnosti pokračovať
v prevádzkovaní lesnej škôlky sa perspektíva prenájmu javí ako dlhodobá. K ukončeniu prenájmu by mohol
urbár pristúpiť najmä v prípade výraznej zmeny podmienok na trhu so sadenicami stromčekov a následného
rozhodnutia obnoviť činnosť lesnej škôlky, čo však v najbližších niekoľkých rokoch nevidíme ako reálne, .
Výbor schválil (Prítomní: 5, ZA: 5) na 4 roky poľovnému združeniu Sihelné bezplatný prenájom lesnej škôlky
za podmienky, že ju bude trvale udržiavať ako ornú pôdu a priľahlej prevádzkovej budovy za predpokladu
opravenia jej konštrukcie a výmeny strešnej krytiny za plechovú krytinu Jánošík, ktorá vzhľadom pripomína
pôvodnú krytinu - šindeľ.

K bodu 7
Poľovníci Sihelné - poľovnícka chata.
Predseda informoval o žiadosti poľovného združenia Sihelné o prenájom pozemku na výstavbu
poľovníckej chaty na mieste pôvodnej hájovne urbáru Námestovo v Pilsku na parcele pod cestou vedúcou do
lyžiarskeho strediska. Chata by mala byť kópiou pôvodnej hájovne. Poľovníci žiadajú o predbežné vyjadrenie,
v prípade pozitívneho postoja k ich žiadosti sú pripravení doplniť podrobnosti k ich zámeru.
Ing. arch. Hollá uviedla, že predmetné územie je na katastri evidované ako poľnohospodárska pôda
a s jej vyňatím by mohli byť problémy aj preto, že ani v územnom pláne nie je územie učené na výstavbu. Na
základe snímky z mapy navrhla ponúknuť poľovníkom umiestniť chatu na parcelách, ktoré sú evidované na
katastri ako zastavané plochy a nádvoria (v minulosti tam stál kravín, ku ktorému bola vybudovaná aj cesta) a
nachádzajú sa len cca 80m vyššie nad cestou od pôvodnej plochy, kde stála hájovňa.
Výbor zobral na vedomie žiadosť o výstavbu poľovníckej chaty, nemá k nej zásadne zamietavý postoj a
poveril predsedu informovať poľovné združenie Sihelné o návrhu na zmenu jej umiestnenia na niektorú
z navrhovaných parciel.

Zapísal: Ing. Anna Kurtulíková
Overovatelia: Hollá ...............................................
Výpis vypracoval: Ing. Kaššay

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

