
                                Pozemkové spoločenstvo Urbárska spoločnosť 067 67  Ulič 

 

ZÁPISNICA č. 1 
 

z rokovania výboru Pozemkového spoločenstva urbárska spoločnosť Ulič 

 

 

Napísaná: 14.05.2021 

 

Prítomní:  Martin Makarovič, Anna Gajdoščáková, Vladislav Hrabovčák, Helena Barnová. Marián 

Jurco, Vladimír Macejka, Michal Bunča 

Hostia: Mikuláš Hrib predseda DV 

Miesto konania: Denný stacionár Ulič 

 

Program: 1.   Otvorenie 

2. Pestovná činnosť, plán na roky 2021-23 

3. Informácie o ťažbe a distribúcii dreva  

4. Ukončenie sporu s p. Brečkom  

5. Výzva VSD o vykonaní strojového odstránenia náletových drevín pod stožiarmi 

vysokého napätia v časti Nastasu. 

6. Vyplácanie finančnej kompenzácie za nepoberanie deputátov 

7. Rôzne 

8. Záver 

                   
 

 

Rokovanie výboru otvoril a viedol: Martin Makarovič 

 

 

 

K bodu 1:   Otvorenie 

 

- otvoril a viedol predseda Martin Makarovič 

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

programu hlasovalo naraz.  

- hneď na úvod pogratuloval oslávencom z radov výboru p. Gajdoščákovej a p. Jurcovi 

k životným jubileám a odovzdal im vecné dary. Ku gratulácii sa pridali aj ostatní členovia. 

 

K bodu 2: Pestovná činnosť, plán na roky 2021-23 

 

 

- predseda informoval výbor s potrebou vykonania prerezávky v našich porastoch. Podľa 

informácií, ktoré dodal OLH jedná sa o prerezávky vo výmere 18 ha.  

 

  

 

 

K bodu 3:  Informácie o ťažbe a distribúcii dreva 

 

 

 

- ku dňu konania stretnutia výboru, sme v spolupráci s p. Senkom stihli spracovať  a porozvážať 



drevo v objeme 100m3. V zime vzhľadom na vysoké teploty nebolo možné začať ťažbu a preto sa 

čakalo až na suchšiu jar. Počasie nám, ale neumožnilo vzhľadom na dážď viac vyťažiť. Zvážnice sú 

premočené a preto sa p. Senko po dohode s nami rozhodol prerušiť prácu v porastoch pod 

Javorníkom a budeme pokračovať až po zmene počasia. Výbor sa začal zaoberať aj s možnosťou 

upraviť podmočené miesta zvážnic betónovými skružami a tak sprístupniť miesto na odvoz hmoty.  

 

K bodu 4: Ukončenie sporu s p. Brečkom 

 

-predseda informoval výbor, že po dvoch rokoch sa podarilo dostať od p. Brečku sumu za odobratú 

guľatinu. Predseda konštatoval, že ho to stálo nemálo energie, času a aj stresov. Do budúcnosti bude 

potrebné pri predaji drevnej hmoty žiadať o platbu vopred, jedine tak sa vieme ochrániť pred 

prípadnými neplatičmi.  

 

 

K bodu 5: Výzva VSD o vykonaní strojového odstránenia náletových drevín pod stožiarmi 

vysokého napätia v časti Nastasu.  

 

- VSD nám poslala výzvu na odstránenie náletových drevín pod ich stožiarmi, ktoré idú cez naše 

pozemky v časti Nastas. Nakoľko p.Kotuľak, ktorý pre nás vykonáva ťažbu má aj techniku na 

odstránenie týchto náletových drevín, bol p. Kotuľak oslovený, aby túto prácu vykonal on.  

Zároveň by nám  pofrézoval aj naše TTP, ktoré tiež náletové dreviny znemožnili vykonávať 

kosenie. 

 

K bodu 6: Vyplácanie finančnej kompenzácie za nepoberanie deputátov 

 

- nakoľko sa ani tento rok nekonalo valné zhromaždenie v tradičnom čase / marec / z dôvodu 

ochorenia  Covid 19, výbor dočasne pozastavil vyplácanie finančnej kompenzácie pre členov, ktorí 

neodberali palivové drevo za rok 2020. Predseda znova navrhol, aby sa využila skutočnosť , že 

výbor má možnosť použiť hotovosť 5000,-€ aj bez schválenia výdavkov zo strany valného 

zhromaždenia, práve na vyplatenie tejto kompenzácie. Tento príspevok je vyplácaný  členom, ktorí 

nepoberajú deputáty a spĺňajú podmienky finančnej náhrady, schválenej na valnom zhromaždení  

spoločenstva.  Padla aj otázka či a ako organizovať valné zhromaždenie spoločenstva. Vzhľadom na 

pokračujúci  epidemiologický vývin ochorenia Covid 19 v poslednom období, výbor jednohlasne 

zamietol túto možnosť. Vyplácanie finančnej kompenzácie zabezpečí predseda a podpredseda  

spoločenstva v mesiaci jún 2021. 
 

 

K bodu 7: Rôzne 

 

- Predseda navrhol, aby sa vypracoval dodatok ku spoločnej zmluve spoločenstva, ktorá bude 

obsahovať podmienky odoberania drevnej hmoty, tak aby sa predišlo rôznym polemikám ohľadom 

toho, kto má nárok. Bude potrebné spracovať karty jednotlivých podielnikov a preveriť spôsob 

nadobudnutia, delenia atď.  

 

 

K bodu 8: Záver 

 

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

- predseda sa poďakoval prítomným členom výboru a aj členovi dozornej rady za trpezlivosť 

a ukončil stretnutie výboru. 

 

 

 



 

 

 

 

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

 

Zápisnicu overil: Gajdoščáková Anna  ....................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 V Uliči: 14.05.2021                                                                                   Predseda PS US Ulič 

 

 

 


