
                               Pozemkové spoločenstvo Urbárska spoločnosť 067 67  Ulič 

 

                                           ZÁPISNICA č. 5 
 

z rokovania výboru Pozemkového spoločenstva urbárska spoločnosť Ulič 

 

 

Konaná dňa: 29.12.2022 

 

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

Hostia: --------- 

Miesto konania: Denný stacionár Ulič 

 

Program: 1. Otvorenie 

                        2.Informácia o plánovaných činnostiach v navrhovanom  chránenom území                                          

                        3.Informácia o ťažbe 

                        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: Navrhované chránené územie-informácia o plánovaných činnostiach v navrhovanom 

chránenom území 

 

- Listom č. OU-PO-OSZP1-2022/061325-004  zo dňa 15. 12. 2022  nám bol doručený zámer vyhlásenia zón 

Národného parku Poloniny a zmeny jeho hraníc a ochranného pásma a návrh Programu starostlivosti o 

Národný park Poloniny a jeho ochranného pásma na roky 2023 -2032. 

 

Zároveň nás Okresný úrad v sídle kraja upozorňuje, že vlastníci, správcovia a nájomcovia dotknutých 

pozemkov, ktorí sú dotknutí podmienkami ochrany určenými v zámere majú  bezodkladne informovať o 

plánovaných činnostiach. 

 

 Nakoľko z priložených dokumentov a máp je zrejme, že pozemky v našom obhospodarovaní sú týmto 

zámerom dotknuté, v prílohe tohto listu zasielame informácie o plánovaných činnostiach. 

 

Príloha je súčasťou tejto zápisnice. 

 

 

 

K bodu 3: Informácia o ťažbe 

 

- predseda informoval výbor, že v roku 2022 bolo vyťažených 1315 m3 dreva. Z toho bolo 450 m3 buka a 

zvyšok bol mix brezy, duba a hlavne smrekovca opadavého. Na linke bolo spracovaných 1007 m3 dreva. 

Zásoba 42 m3 dreva je aktuálne uložených na sklade /Tvarona /. 

- čo sa týka plánu ďalšej ťažby, čakáme na mrazy, ktoré by nám umožnili začať ťažbu v časti pod 



Mergancovým kameňom. Ak sa nedostaneme do týchto porastov, nebudeme mať dostatok buka na rozvoz 

deputátov. Alternatíva by bola breza, ktorú vieme vyťažiť spod „Javorníka“. 

 

  

K bodu 4: Ostatné 

 

- tak ako predseda informoval výbor na poslednom stretnutí, že majiteľka pozemku p. Čurhová /na Tvarone/, 

kde prebieha štiepanie dreva na linke, ho upozornila na fakt, že tento pozemok  chcú odpredať. Tu treba 

pripomenúť, že pozemok bol odpredaný  aj napriek tomu, že máme platnú nájomnú zmluvu. Zmluva je 

platná do roku 2028 a je vypovedateľná oboma stranami ročnou výpovednou lehotou. Ako som spomenul, 

pozemok bol odpredaný bez predošlej dohody o ukončení nájmu a tak sa musíme skontaktovať s novým 

majiteľom a prebrať či a za akých podmienok bude pokračovať spolupráca na tomto pozemku v budúcnosti. 

 

- predseda ukázal členom výboru  zoznam vlastníkov spoločenstva na ktorom sú už spracované pozemky na 

základe programu BONITY čiže ukazovateľom kvality pozemku jednotlivých členov spoločenstva. Z nášho 

pohľadu sa jedná o lesné porasty na ktorých reálne budeme pracovať a ktoré nám poskytnú osoh vo forme 

dreva na kúrenie. Nie sú tam zaradené TTP, poľnohospodársky pôdny fond, pozemky v intravilánu obce, 

zastavané plochy atď. Často sa stávalo, že spolu podielnik v našom spoločenstve bol nami registrovaný, ale 

jeho podiel na danom LV bol často pre naše účely nepoužiteľný.  

 

- predseda informoval výbor, že v rámci sponzorského daru bolo dodané Vihorlatskému múzeu 

v Humennom cca 2m3 smrekovca, odvoz si zabezpečili sami. 

 

-nakoľko už máme ukončenú ťažbu , predseda predbežne informoval výbor o navýšení výdavkov na ťažbu, 

odvoz a aj následné spracovanie dreva. Sme svedkami zdražovania v celom spektre komodít a nejedná sa iba 

nárast palív a mazív, prípadne o navýšenie cien náhradných súčiastok. Bližšie informácie budú podané až na 

ďalšom pracovnom stretnutí výboru. Priebežné náklady boli prekročené o cca 5000,-€, takže aj plánované 

navýšenie v schválenom Návrhu rozpočtu na rok 2022 v položke Ostatné režijne náklady v hodnote 

1500,-€ samozrejme ani zďaleka nepokryjú reálne navýšenie nákladov.  

 

- dňa 7.11. 2022 sme boli požiadaní miestnou ZŠ A. Duchnoviča o peňažný príspevok na pokrytie nákladov 

na lyžiarsky výcvik. Výbor  schválil 200,-€ sponzorský príspevok.  

 

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 pre Okresný úrad v Prešove 

               

               

 

 

 

 

V Uliči: 29.12.2022                                                                                   Predseda PS US Ulič 



 

 

 
 


