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Výpis zo zápisnice z 8. rokovania výboru v období 2021-2022 dňa 19.5.2022
Zápisnica v úplnom znení je pre členov spoločenstva k nahliadnutiu v kancelárii Urbáru.
Prítomní

- za výbor:
- za DR:
- ďalší:

Bolek, Jankuliak, Kaššay, Šurin, Uhliarik
Adamiková, Sečová, Viluda
Kaššayová

Program:
1
2
3
4
5

Voľba overovateľov zápisnice.
Príprava zhromaždenia - návrh programu zhromaždenia a pozvánky.
Zmluva s ťažbármi.
Ako do budúcna s približovaním dreva po súkromných pozemkoch?
Informácia o krádeži dreva z hole v Pilsku pri Sihelnom.

K bodu 1
Voľba overovateľov zápisnice.
Výbor schválil (ZA: 5/5) p. Jankuliaka a p. Kaššaya za overovateľov zápisnice.

K bodu 2
Príprava zhromaždenia - návrh programu zhromaždenia a pozvánky.
Predseda predložil návrh pozvánky na zhromaždenie aj s návrhom programu, vypracovanými v súlade
s požiadavkami, ktoré vyplynuli z diskusie na predošlom rokovaní výboru.
Výbor schválil (ZA: 5/5) návrh programu zhromaždenia a znenie pozvánky.

K bodu 3
Zmluva s ťažbármi.
Predseda s predstihom elektronickou poštou rozposlal všetkým členom výboru a 2 členom DR predbežný
návrh zmluvy s ťažbármi, ktorý pripravili p. Jankuliak a OLH Ing. Huraj a požiadal prítomných o jej
pripomienkovanie. Na základe viacerých pripomienok a návrhov p. Boleka sa výbor dohodol, že p. Bolek svoje
návrhy predloží písomne p. Jankuliakovi, ten ich dá do elektronickej podoby a rozpošle ostatným členom výboru
a DR.
Výbor zobral na vedomie informáciu o prácach na príprave zmlúv s ťažbármi.

K bodu 4
Ako do budúcna s približovaním dreva po súkromných pozemkoch?
Predseda informoval o narastajúcich problémoch s približovaním, skladovaním a odvozom dreva po
súkromných pozemkoch – v súčasnosti najmä na Magurke v okolí chát, ale aj vodojemu nad panelovou cestou.
P. Bolek upozornil na potrebu, aby lesník určil ťažbárom trasu približovania dreva a jeho skladovania.
Predseda mu odpovedal, že to nie je záležitosť lesníka (subdodávateľa), ale urbáru a navrhol, aby sa urbár pokúsil
(zatiaľ aspoň pri panelovej ceste pod vodojemom) získať nejaké pozemky na zriadenie trvalého skladu, pretože
do budúcnosti predpokladá ďalší nárast problémov v súvislosti s približovaním a skladovaním dreva na
súkromných pozemkoch.
P. Jankuliak sa informoval za aké ceny predávame v súčasnosti drevo.
Výbor zobral na vedomie informáciu o problémoch s približovaním a skladovaním dreva na súkromných
pozemkoch a poveril predsedu vyhľadať prípadné vhodné pozemky pri panelovej ceste k vodojemu na Magurke
(nad STK) - či by nebolo možné niektorý odkúpiť.
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K bodu 5
Informácia o krádeži dreva z hole v Pilsku pri Sihelnom.
Predseda informoval o krádeži dreva (5 ks stojacích suchárov) na holi v oblasti Pilska – poniže Limíru.
Lesníka upozornil telefonicky podielnik Vladimír Kornhauser, že v danej lokalite počul motorovú pílu. Povedal
lesníkovi, že vie kto to bol, ale že meno nepovie.
Lesník telefonicky informoval predsedu a ten krádež ihneď ohlásil polícii na linku 158. Hliadka po
preverení miesta činu a stôp po ťahaní dreva, ktoré ich priviedli k ukradnutému drevu na lúke pri obci Sihelné
konštatovala, že keďže nemáme svedkov a teda nemá kto svedčiť, navrhli, aby sme si drevo, ktoré je bezo sporu
majetkom urbáru, odviezli a ďalšie konanie nám neodporúčali pre nedostatok dôkazov.
Po konzultácii s našim právnikom sme na ich návrh pristúpili a drevo odviezli. Keďže išlo o kôrovcom
napadnuté suché stromy, ktoré by sme sami aj tak v krátkej dobe sami vyťažili, neutrpel urbár žiadnu škodu.
Výbor zobral na vedomie informáciu o krádeži 5 stromov v Pilsku - cca 3,5m3 dreva, ktoré bolo vystopované
a prevezené na náš sklad a následne bude predané s ostatným drevom a tiež informáciu, že podielnik p. Vladimír
Kornhauser, ktorý na krádež upozornil, odmietol proti zlodejovi svedčiť a prezradiť jeho meno.

Zapísal: Ing. Melánia Kaššayová

Overovatelia: p. Jankuliak .............................................. p. Kaššay .......................................................

