Zápisnica z rokovania Výboru PS-URBÁR a Dozornej rady zo dňa 28.8.2016
Počet členov výboru: 7
Prítomných členov výboru: 5(príloha prezenčná listina)
Počet členov DR: 3
Prítomných členov DR: 2 (príloha prezenčná listina)

Rokovanie výboru PS viedol Ing. Jozef Piroha - predseda PS
Program zasadnutia:
1. Zahájenie, stanovenie overovateľov zápisnice
2. Informácia OLH o prácach v lesnom hospodárstve
3. Korešpondencia, Rôzne
4. Diskusia
5. Záver
1. Zahájenie, stanovenie overovateľov zápisnice
Rokovanie Výboru a DR PS-URBÁR viedol Ing. Jozef Piroha- predseda PS.
Ako overovatelia zápisnice boli ustanovení : Viliam Krištof
JozefVulgan
2. Informácia OLH o prácach v lesnom hospodárstve
O prácach v lesnom hospodárstve prítomných informoval odborný lesný hospodár pán
Stanislav Kolník.
Sú dorobené 3 porasty v časti Okence a to porasty č . 176, 177A,177 B.
Vyťažilo sa 445,5 m3 a príjem činil 5832 eur.V ťažbe prevládali porasty
buk,smrek,borovica čierna. Je plánovaná ešte ťažba traktorom.
Ďalej bola vykonaná ťažba Pod Vrchom za poľným hnojiskom smerom do rakovej po ľavej
strane dva porasty.Zatiaľ je vyťažených cca 150 m3 a odvezených cca 130 m3.Vyskytujú sa
však problémy s kočišmi a a presunom dreva na cestu cez ornú pôdu.
Zvážnica: Za kostolom - Pod kňazskou sa buduje zvážnica.Práce boli objednané u.p. Jána
Bodnára,Cerová 222, poskytovateľa lesníckych služieb.
V súčasnosti je vyt'ažených asi 140 prm dreva a urobených 195 kusov agátových kolíkov
priemeru cca 10-15 cm a dÍžky 2 m.
V lokalite Pliešky je drevo nekvalitné a podrobnejšie o ťažbe v tejto lokalite podá
podrobnejšiu informáciu OLH na budúcom zasadnutí výboru a DR.

3. Korešpondencia, rôzne
Predseda PS informoval, že výbor PS URBÁR obdržal od Obce Hradište pod Vrátnom
Žiadosť o vyjadrenie sa k výstavbe točne. Obec na žiadosť občanov uvažuje vybudovať
asfaltovú točňu na konci obce v 4asti Nahacka na parcele KNC č.10123,ktorá je vo
vlastníctve podielnikov PS URBÁR.Uvedené miesto prípadnej točne sa nachádza pred
výjazdom na miestnu komunikaciu pred rodinnými domami pána petra Drahoša ml. a pána
Štefana Ferenčíka. Výbor PS zaujal stanovisko,že výbor by sa za určitých okolností nebránil
vybudovaniu točne,avšak v prípade oddelenia časti uvedenej parcele je potrebný súhlas
valnej hromady-Zhromaždenia členov PS-Urbár.Treba si ďalej uvedomiť že práve táto čast
citovanej parcele je uvažovaná na používanie pre skládku dreva počas ťažby v priľahlých
porastoch lesa a z týchto dôvodov je potrebné uvažovať o dostatočnej hrúbke podkladných
vrstiev a samotného asfaltu kôli vysokému zaťaženiu vozidlami a samotnou skládkou dreva
aby si pri takomto nezohľadnení potom obec resp prevádzkovatelia neuplatňovi možnú
vzniknutú škodu.

4. Diskusia
Zúčastnení v diskusii sa zaoberali prejednávanými témami.Člen Dozornej rady p. Stanislav
Kováč

upozornil na šírku

vyťaženej

zvážnice, ktorá je neprimerane

vyťažená

naširoko.

Ďalej sa diskutovalo o vykonanej ťažbe a cenách aj v ďalších lokalitách. Členovia výboru

a DR sa dohodli ,že vykonajú obhliadku zvážnice a
sa uvedené problémy doriešia.
5. Záver
Zasadnutie Výboru a Dozornej rady
prítomným za účasť .
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