Správa o činnosti Pozemkového spoločenstva urbáru občanov obce Liptovské Sliače
Vzhľadom na epidemiologickú situáciu spôsobenú vírusom COVID-19 sme nútení predložiť Vám
vyhodnotenie roka 2020 skrátenou písomnou formou.
V roku 2020 sme sa venovali hlavne činnostiam, ktoré boli zamerané na hospodárenie v lese, správu
majetku a samozrejme ekonomické hospodárenie v našom PSUOOLS. Pravidelne sme sa stretávali
na výborových schôdzach. Úlohy, ktoré sme v minulom roku 2020 boli zákonom dané povinnosti,
ktoré vyžaduje prevádzka spoločenstva na dosiahnutie správneho hospodárenia. Dotýka sa to aj
ekonomickej situácie, ktorá sa priamo či nepriamo môže dotýkať členov PSUOOLS.
Začiatkom apríla bola zahájená pestevná činnosť, výsadby stromčekov a súbežne sa uhadzovala
haluzina. Výsadbu stromčekov a uhadzovanie haluziny vykonávali členovia výboru pod vedením
Miroslava Bartíka spoločne s brigádnikmi. Pri výsadbe nám pomáhala firma p. Vynarčíkovej z
Hubovej. Spoločne bolo vysadených 20 000 ks stromčekov. Nemalé škody aj po ošetrovaní na
mladých porastoch ale aj sadeniciach nám robí zver. Z tohto dôvodu sa výbor PS rozhodol riešiť tento
problém na vyšších odborných miestach.
Ťažili sme kalamitné drevo a to hlavne kalamitu spôsobenú podkôrnym hmyzom a roztrúsenú
vetrovú kalamitu. Súbežne sme robili prebierky a ťažby výberovou metódou. Ťažbu vykonávali
pracovníci pod vedením firmy Václava Mrvu.
Drevo vo výrezoch nám odoberali spoločnosti ako Rettenmeier Tatra Timber s.r.o Liptovský Hrádok.
Väčšiu časť dreva nám odobral p. František Ondrejka a jeho dve spoločnosti Drast, s.r.o.
a Drevoprírezy s.r.o. a taktiež spoločnosť Envira s.r.o., Wood Working s.r.o.. Manipuláciu dreva
vykonávala spoločnosť Envira s.r.o. Dopravu nám vykonávali Ľubomír Kováčik, Holzwood s.r.o.,
Vladimír Veselovský.
V júni 2020 nás postihla povodeň. V hlavnej doline nám v dvoch miestach podmylo cestu a dva mosty
úplne zapchalo kamenivom. Korytá potoka zobrala voda. V týchto ťažkých po povodňových dňoch
nám pomohlo Povodie Váhu a.s. Ružomberok a v priebehu rokov 2020/2021 upravili a prečistili
korytá potoka a protipožiarne nádrže v hlavnej doline a pod Petrovou vo Vyšnom Sliači. Taktiež
členovia Turist klub L. Sliače vybudovali prístrešky a studničky v lesných porastoch. Budú slúžiť ako
turistom tak aj pracovníkom v lese pri vykonávaní rôznych činností.
Rok 2020 ale aj ďalšie roky, bude výzvou k spoločnému formovaniu predstavy o novom prístupe k
lesnému ekosystému. Nový prístup sa ponesie reforme v Národných parkoch a ich zonácie, ale aj
dopad kôrovcovej kalamity, v spoločenských diskusií vyvolaných klimatickými zmenami. Stále je tu
veľa oblastí, kde je možné pri súhre pozitívnych okolností kôrovcovú kalamitu efektívne spomaľovať
a pokúsiť sa zachovať hodnoty lesov, čím by sa mohli ušetriť nemalé a významné náklady na ich
obnovu. Nesmieme zabúdať, že si naše vlastníctvo musíme nielen chrániť, ale aj zveľaďovať a preto
bude našou úlohou zabezpečiť aj mimoprodukčné funkcie lesa. Toto dosiahneme vzájomnou dohodou
so záujmovými organizáciami a združeniami. Budeme uzatvárať dohody o užívaní niektorých častí
nášho majetku a následne kontrolované dodržiavanie pravidiel vyplývajúce z dohôd.
Ďalej by som chcel vyzvať spoluvlastníkov ktorí nemajú vysporiadané (prededené) podiely, aby si
to začali prenášať. Vyhnete sa možnému prevodu podielov na Slovenský Pozemkový Fond (SPF),
ktorý zastupuje neznámych a nezistených vlastníkov a zároveň znížime podiel vyplácania dividend
na SPF.
Na záver by som sa chcel poďakovať členom výboru, dozornej rady, Turist klub L. Sliače,

PD lisková - Sliače, Farskému úradu L. Sliače, PZ Kamenná L. Sliače, Obecnému úradu L. Sliače a
všetkým, ktorí prispeli k zveľadeniu nášho PS.

Dňa: 15.11.2021.

Predseda PSUOOLS - Miroslav Bielený………………….

