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

Výpis zo zápisnice z 3. rokovania výboru v období 2021/2022 dňa 29.10.2021 v teréne.
Zápisnica v úplnom znení je pre členov spoločenstva k nahliadnutiu v kancelárii Urbáru.
Prítomní

- za výbor:
- za DR:
- ďalší:

Chudiak, Jankuliak, Kaššay, Šurin, Uhliarik
Sečová, Viluda
Huraj

Prítomní navštívili všetky sklady v Pilsku a členovia inventarizačnej komisie páni Viluda a Šurin za
asistencie ostatných vykonali aj inventarizáciu dreva na skladoch. Táto opakovaná inventúra bola vykonaná
preto, že pri prvej plánovanej inventúre bol na skladoch dosť vysoký stav zásob z dôvodu, že odberateľ pre
poruchu na aute drevo nevyviezol, a tak sme sa rozhodli inventúru zopakovať, keď bude stav zásob nízky, čo je
predpokladom jednoduchšej, ale hlavne presnejšie vykonanej inventúry. Pri inventúre sa zistilo, že nie na
všetkých kmeňoch boli zapísané údaje o ich meraniach a v súvislosti s tým viacerí členovia výboru aj DR
žiadali, aby boli vždy označené všetky kmene.
Predseda a OLH obhajovali na základe konzultácie s lesníkom tento stav v tom zmysle, že lesník má
dohodu s ťažbármi, že na tenké kmene nemusia písať merania, iba si ich evidujú v číselníkoch dlhého dreva,
pretože toto drevo sa predáva nie podľa meraní jednotlivých kmeňov, ale na priestorové metre a lesník si
objemy naloženého dreva pri odvoze spätne porovnáva s číselníkmi.
Problémom však bolo, že niektoré neoznačené kmene neboli len tenké a dohodli sa, že riešenie budú
spoločne hľadať na budúcom výbore.
Zamerali sa aj na kontrolu stavu lesa, najmä na stav nespracovanej kôrovcovej kalamity. V niektorých
porastoch bola ešte nespracovaná kôrovcova kalamita z konca leta, ktorej ťažba bola podľa informácie OLH
a predsedu zámerne prerušená z dôvodu začatia prác na prerezávkach s tým, že v ťažbe sa bude pokračovať
hneď po ukončení prerezávok. Ako OLH vysvetlil, tieto napadnuté stromy však nie sú žiadnou hrozbou pre
zdravé stromy, pretože vzhľadom na ročné obdobie najbližšie rojenie kôrovca môžeme očakávať najskôr
začiatkom mája a dovtedy máme dosť času na spracovanie tejto kalamity, ktorej v sumáre nie je veľa, takže by
sme to mali bez problémov do jari stihnúť. Problém by však mohol nastať, keby došlo k vzniku nejakej
vetrovej kalamity vo veľkom objeme. Najviac nespracovanej kôrovcovej kalamity z navštívených lokalít bolo
na Limíri v porastoch 2329 - 2332 za Opičkovým posedom, ale v menšom boli vo viacerých ďalších porastoch.
Na holinách sme sa zamerali na kontrolu ujatosti na jar zasadených stromčekov a konštatovali sme, že
ujatosť všetkých drevín je pomerne dobrá. Zaujala nás hlavne podsadba červeným smrekom v poraste 2340a pri
Buku.
V lesnej škôlke sme skontrolovali stav posledných sadeníc stromčekov, ktorých je už len jedna necelá
hriadka a vzhľadom na ich vzrast ich bude potrebné na jar zasadiť. Tiež sme si prezreli stav chatky nad snežnou
jamou pri lesnej škôlke.
Pri presunoch sme kontrolovali aj stav lesných ciest, najmä udržiavanie funkčnosti osadených
odvodňovacích betónových odrážok, ale tiež celkového povrchového odvodnenia ciest. Predseda prítomných
previedol aj viacerými úsekmi, na ktorých boli prednedávnom vykonané opravy a údržba. Prezreli si tiež
hlavnú odvoznú cestu Pilskom, na ktorú bol na najhoršie úseky navezený začiatkom leta makadam, čo výrazne
prispelo k zlepšeniu jej stavu.
Všetci prítomní vyjadrili spokojnosť so stavom ciest i s množstvom a účelnosťou prác, ktoré boli
vykonané napriek tohtoročnému obmedzenému rozpočtu na ich opravy.

Zapísal: Milan Uhliarik

Overovatelia: Chudiak ..................................................
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