
 Pozemkové spoločenstvo Urbárska spoločnosť 067 67 Ulič 

 

ZÁPISNICA č. 1 
 

z rokovania výboru Pozemkového spoločenstva urbárska spoločnosť Ulič 

 

 

Konaná dňa: 27.01.2023 

 

Prítomní: Martin Makarovič, Vladislav Hrabovčák, Marián Jurco, Martin Roman, Vasiľ Baran 

Hostia: --------- 

Miesto konania: Denný stacionár Ulič 

 

Program: 1. Otvorenie 

 2. Termín konania valného zhromaždenia v roku 2023 

 3. Informácia o ťažbe 

 4. Ostatné 

 5. Záver 

   

Rokovanie výboru otvoril a viedol: Martin Makarovič 

 

 

1. bod: Otvorenie 

- otvoril a viedol Martin Makarovič 

- privítal členov výboru 

- oboznámil prítomných s programom rokovania a navrhol, aby sa za jednotlivé body programu hlasovalo 

naraz. 

 

 

2. bod: Termín konania valného zhromaždenia v roku 2023 

- výbor sa rozhodol, že valné zhromaždenie sa bude konať 26.3.2023 

 

 

3. bod: Informácia o ťažbe 

- predseda informoval výbor, že po konzultácii s OLH /Odborný lesný hospodár/ mu bol oznámený plán ťažby 

na tento rok. Zásahy začali v dvoch porastoch a to v časti Dunavé, tam sa bude ťažiť breza a topoľ. Druhá 

ťažba je plánovaná v časti Zálomy pod Javorníkom, tam sa ťaží buk. Problémom v našich porastoch sú 

neschodné zvážnice, tie sú často riadne zmáčané a tým pádom nepriechodné. V podstate sme limitovaní 

počasím, ideálne by boli vysoké mrazy a primerane snehu, ale my máme veľa dažďových zrážok 

a nadpriemerne teplé počasie. Pri pracovnom výjazde nám OLH iba potvrdil, že dostupnosť buka je limitovaná 

terénnou dostupnosťou a počasím. Preto sa výbor rozhodol, že najprv sa porozváža breza v objeme 2,5 m3, 

pretože tá je už na sklade a neskôr sa dovezie buk. 

 

  

4 bod: Ostatné 

- pozemok na ktorom sa realizoval porez a uskladnenie drevnej hmoty /Tvarona/ sa odpredal p. Mergovi 

zo Sniny. Predseda sa s ním stretol bezprostredne pred dnešným stretnutím a v najbližšom čase sa dohodnú 

prípadné podmienky nájmu s novým majiteľom. 



 

- výbor spoločenstva bol na ostatnom VZ /valné zhromaždenie/ poverený uznesením, aby sa zaoberal 

navýšením podielov za nepoberanie drevnej hmoty. Na vysvetlenie pripomíname, že to nie sú dividendy, tie 

sa vyplácajú v prípade ziskov, čiže kladných hospodárskych výsledkov. Predseda predniesol výboru ako sa 

vyvíjali ceny deputátov od roku 2006 a tie sme porovnávali s reálnymi nákladmi. Ak sa chceme priblížiť ku 

zhode medzi poberateľmi podielov a deputátov bude potrebné upraviť ceny deputátov smerom hore. Tento 

rok dávame na schválenie VZ výšku podielov, ktoré sme navýšili o jednu tretinu oproti minulému obdobiu. 

Zároveň sa zmení systém vyplácania podielov na VZ, tie sa budú vyplácať až po ukončení VZ. 

 

- výbor sa zaoberal aj cenami drevnej hmoty na rok 2023. Cena sa bude uvádzať na platobnom doklade bez 

dopravy, nakoľko urbárska spoločnosť sama nezabezpečuje dopravu. Cena za mix drevín /breza, topoľ, lipa, 

prípadne ihličnany/ sa stanovila na 55,-€ za 1m3 bez dopravy. 

 

- výbor spoločenstva sleduje dianie okolo navrhovanej zonácie NP Poloniny a aktívne sa zapája do verejnej 

diskusie. Jednoznačne žiadame kompetentné orgány a organizácie, aby sa začala celospoločenská diskusia so 

všetkými dotknutými subjektami /vlastníci, obhospodarovatelia, organizácie.../. Bez riadneho dialógu nie je 

reálne a hlavne spravodlivé pokračovať v zonácii NP Poloniny. 

 

 

5 bod: Záver 

- ku všetkým bodom programu sa hlasovalo naraz, výbor ich jednohlasne schválil. 

- predseda sa poďakoval prítomným členom výboru za trpezlivosť a ukončil stretnutie výboru. 

 

 

 

 

 

 

 

Zápisnicu napísal: Martin Makarovič ........................................................ 

 

Zápisnicu overil: Marián Jurco ....................................................... 

 

 

 

 

   

 

 

 

V Uliči: 29.12.2022  Predseda PS US Ulič 

 

 


