
                               Pozemkové spoločenstvo Urbárska spoločnosť 067 67  Ulič 

 

                                           ZÁPISNICA č. 4 
 

z rokovania výboru Pozemkového spoločenstva urbárska spoločnosť Ulič 

 

 

Konaná dňa: 21.10.2022 

 

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

Hostia: --------- 

Miesto konania: Denný stacionár Ulič 

 

Program: 1.   Otvorenie 

2. Žiadosť o súhlas- Vyhlásenie lesov osobitného určenia 

3. Informácia o ťažbe a rozvoze deputátov 

4. Ostatné 

5. Záver 

                   
 

Rokovanie výboru otvoril a viedol: Martin Makarovič 

 

 

 

K bodu 1:   Otvorenie 

 

- otvoril a viedol Martin Makarovič 

- privítal členov výboru  

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

hlasovalo naraz.  

 

K bodu 2: Žiadosť o súhlas - Vyhlásenie lesov osobitného určenia 

 

-Správa Národného parku Poloniny nás žiada o súhlas s vyhlásením lesov osobitného určenia v súlade s 

§16.ods.6, zákona č.326/2005 Z.z. o lesoch. Jedná sa o časť nášho porastu situovaného v časti Rožok. Už 

v minulosti sme za túto časť dostali dotácie , v konečnom dôsledku aj štiepací automat sme zakúpili z týchto 

prostriedkov. Výbor po rozprave priebežne schválil túto žiadosť, s podmienkou náhrady finančnej ujmy za 

to, že na týchto častiach obmedzíme hospodársku činnosť. Porasty sú situované v ťažko dostupnom teréne 

a samotné vyťaženie by nás stálo nemalo prostriedkov a v konečnom dôsledku je finančne efektívnejšie 

v  týchto porastoch neťažiť.  Žiadosť NP Poloniny a ja naša odpoveď je súčasť tejto zápisnice ako príloha 

č.1 a 2. 

 

K bodu 3: Informácia o ťažbe a ťažbe a rozvoze deputátov 

 

- aktuálne prebieha konská prebierka na porastoch v časti Nastas. Všetka hmota sa zváža na sklad /Tvaronu 

/a tam sa delí, nakoľko sa jedná hlavne o mäkké drevo / smrekovec, borovica, topoľ/ bude ju ťažké 

odpredať. Predseda ďalej pripomenul, že hmota je tenká, čo značne spomaľuje jej spracovanie. Meranie, 

zápis a hlavne porez je náročnejší, lebo hmota je tenká a do jedného kubíka dreva je potrebné odobrať 

niekedy aj trojnásobok kusov ako pri rubnej ťažbe. Deputáty sa rozviezli / v celku aj poštiepané/ v rekordne 

rýchlom čase, posledné deputáty sme rozviezli v prvej dekáde mesiaca august.   

Predseda informoval aj o žiadosti členov, ale aj ostatných obyvateľov o štiepaní dreva, ktoré si zakúpili 

v LPM Ulič, ale teraz / v októbri/ hlavne od NP Poloniny. Výbor sa po diskusii zhodol, že poštiepe drevo, 

vzhľadom na aktuálnu situáciu v našom kraji, keď došlo ku transformácii NP Poloniny a LPM Ulič nevedel 

z rôznych dôvodov dodať palivové drevo včas, by bolo vzhľadom na prichádzajúcu zimu neetické odoprieť 

im túto službu.  



  

 

 

K bodu 4: Ostatné  

 

- cena palivového dreva a dreva ako takého neskutočne rýchlo rastie. Výbor je oboznámený s týmto 

trendom, ale rozhodol sa do konca roka nezvyšovať ceny dreva, aj napriek zvýšeným nákladom zo strany 

ťažbárov a aj zvýšenej ceny prepravy. Všetky zdraženia priamo, či nepriamo súvisia s cenou palív a mazív, 

ktoré narástli takmer na dvojnásobok oproti obdobiu z minulého roka. Tak isto je potrebné rátať s nárastom 

elektrickej energie. K cenám dreva, deputátov a štiepaniu sa výbor vráti na decembrovom stretnutí.  

 

- koncom leta došlo ku mulčovaniu nových lúk, ktoré sme dali vyfrézovať minulý rok. Predseda a aj ostatní 

členovia výboru, ktorí tam v jeseni boli na pracovnom výjazde  skonštatovali, že práce boli vykonané 

k spokojnosti a kvalitne.  

 

- predseda informoval výbor, že majiteľka pozemku p. Čurhová /na Tvarone/, kde prebieha štiepanie dreva 

na linke, ho upozornila na fakt, že tento pozemok  chcú odpredať. Výbor navrhol počkať ako sa situácia 

vyvinie a potom reagovať na vzniknutý problém. 

 

- predseda informoval výbor o práci na projekte identifikácie parciel a majetkov členov v našom 

spoločenstve. Po jeho spustení budeme vedieť presne určiť konkrétne kultúry na porastoch. To znamená, či 

člen vlastní lúky, pasienky, lesy atď. a v akej rozlohe a pomere k celkovej výmere  

spoločnosti. 

 

- predseda informoval výbor, že v rámci sponzorského daru dodáme Vihorlatskému múzeu v Humennom cca 

2m3 smrekovca, odvoz si zabezpečia sami.  

 

 

K bodu 5: 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: Jurco Marián   ....................................................... 

 

 

 

 

Prílohy: č.1 List Správa národného parku Poloniny v Stakčíne 

              č.2 List Stanovisko PSUS Ulič k žiadosti Správy národného parku Poloniny 

               

 

 

 

 

 

 

 

V Uliči: 21.10.2022                                                                                   Predseda PS US Ulič 



 

 

 
 


