
Zápis z kontroly
z plánovanej kontroly pestovateľskej činnosti.

vykonanej dozornou radou Urbár Martin, p.s.

V Martine dňa 8. 10. 2021

Miesto konania:  Miesto konania:  Pozemky v správe Urbáru Martin, p.s.

Prítomní:    Martin Malek Bc., predseda dozornej rady
    Peter Chmúrny, člen dozornej rady
    Ing. Marek Veverica, člen dozornej rady

Neprítomní:  0

Prizvaní:   Milan Labda, OLH
    Ján Záborský, OLH

Program:   1. Otvorenie
    2. Kontrola výsadby v lesníckom obvode Javorná   
             Za UMT sprevádza a prezentuje Milan Labda
    3. Kontrola výsadby v lesníckom obvode Martin Stráne   
             Za UMT sprevádza a prezentuje Ján Záborský

    
4. Diskusia

    
5. Záver

1.

Martin Malek otvoril kontrolnú schôdzu dozornej rady a privítal všetkých 
zúčastnených. Po prezentácií a krátkej porade predseda DR telefonicky 
informoval OLH o poradí a postupe pri kontrole jednotlivých obvodov.

2. 

Začiatok kontroly na úseku Javorná bol o 9:00 za prítomnosti OLH Milana 
Labdu.



Zápis z kontroly
z plánovanej kontroly pestovateľskej činnosti.

vykonanej dozornou radou Urbár Martin, p.s.

V Martine dňa 8. 10. 2021

Miesto konania:  Miesto konania:  Pozemky v správe Urbáru Martin, p.s.

Prítomní:    Martin Malek Bc., predseda dozornej rady
    Peter Chmúrny, člen dozornej rady
    Ing. Marek Veverica, člen dozornej rady

Neprítomní:  0

Prizvaní:   Milan Labda, OLH
    Ján Záborský, OLH

Program:   1. Otvorenie
    2. Kontrola výsadby v lesníckom obvode Javorná   
             Za UMT sprevádza a prezentuje Milan Labda
    3. Kontrola výsadby v lesníckom obvode Martin Stráne   
            Za UMT sprevádza a prezentuje Ján Záborský

    4. Diskusia
    5. Záver

1.

Martin Malek otvoril kontrolnú schôdzu dozornej rady a privítal všetkých 
zúčastnených. Po prezentácií a krátkej porade predseda DR telefonicky 
informoval OLH o poradí a postupe pri kontrole jednotlivých obvodov.

2. 

Začiatok kontroly na úseku Javorná bol o 9:00 za prítomnosti OLH Milana 
Labdu.

Dozorná rada vykonala kontrolu ujatosti sadeníc v porastoch číslo: 385, 381 345 
346 a to v lokalitách Dielec, Nad Veľkou lúkou a pri Kemnkovej Chate. Okrem 
stavu a ujatosti sadeníc sa dozorná rada zaoberala aj stavom mladých 
zabezpečených porastov, stavom vyžínania na pestovných plochách a stavom 
lesných ciest. Zároveň sme mohli pozorovať po celej ploche obvodu roztrúsenú 
kôrovcovú kalamitnú hmotu v rozsahu podľa odhadu OLH 2500 m3 až 3000 m3. 
OLH poukázal na zlý stav dvoch priepustov v lokalite Javorná a v lokalite nad 
Kompresorom. 12:00 ukončenie kontroly na úseku Javorná

3. 

O 13:00 začiatok kontroly na úseku Martin - Stráne. OLH Ján Záborský do 
porastov číslo 178 177 a 181. Kde sme sa zamerali z dôvodu súvislých holých 
kalamitných plôch predovšetkým na ujatosť a ochranu sadeníc pred obhryzom 
zverou a stavu vyžínania nakoľko sa jedná o lokalitu s vysokým výskytom 
vysokej zveri. OLH nás zároveň informoval o rozsahu a množstve kôrovcovej 
kalamity na tomto úseku.

4. 

Následne prebehla obšírna diskusia o kontrolovanej problematika s účelom 
pochopiť príčiny problémov a navrhúť ich riešenia. V rámci diskusie sme vypočuli 
názory oboch OLH ako aj skupiny lesných robotníčok. Na úseku Javorná sa 
vyjadril  OLH pán Labda kriticky na kvalitu a prerastenosť dodaných sadeníc z 
našej lesnej škôlky Lázky. S toho vyvodzuje aj ich nižšiu ujatosť ako aj prognózu 
ich ďalšieho vývoja. Na druhej strane OLH Ján Záborský konštatoval, že kvalita 
sadeníc nie je síce ideálna, ale na potreby zalesnenia postačujúca. K 
prerastenosti stromčekov konštatoval, že nie je schopný bez ďalších 
informačných vstupov odhadnúť spotrebu sadeníc jednotlivých druhov 
stromčekov, pričom je zrejmé, že nevysadené stromčeky ostanú na pestovnej 
ploche škôlky a v ďalšom roku sa stanú prerastenými.   

5. 

Záverom dozorná rada po zhliadnutí vytipovaných porastov konštatuje, že ich 
stav je prijateľný a pestované lesné kultúry odpovedajú svojim stavom prírodným 
faktorom, akými sú klíma, zrážky, poloha a ľudský faktor. 

14:30 Predseda dozornej rady Martin Malek poďakoval prítomným za účasť a 
kontrolu dozornej rady ukončil.

V Martine 8.10.2021 
Zápisnicu zostavil: 
predseda dozornej rady Urbáru Martin, p.s. 
Martin Malek, Bc.

Podpisy členov:

Martin Malek Bc. Predseda dozornej rady

Peter Chmúrny, člen dozornej rady

Ing. Marek Veverica, člen dozornej rady
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