
                           Pozemkové spoločenstvo Urbárska spoločnosť 067 67  Ulič

ZÁPISNICA č. 2

z rokovania výboru Pozemkového spoločenstva urbárska spoločnosť Ulič

Napísaná: 14.04. 2018

Prítomní:  Martin Makarovič, Anna Gajdoščáková,  Michal Bunča, Marián Jurco, Vladislav 
Hrabovčák, Vladimír Macejka, Helena Barnová.
Hostia:

Program: 1.   Otvorenie
2.  Informácia o ťažbe a rozvoze palivového dreva
3.  Žiadosť p. Andrejku o výrube hmoty
4.  Rôzne
5.  Záver

 

Rokovanie výboru otvoril a viedol: Martin Makarovič 

K     bodu 1:   Otvorenie

- otvoril a viedol predseda Martin Makarovič a poďakoval členom výboru, ktorí sa aktívne 
zapojili do organizovania valného zhromaždenia za vykonanú prácu. Príprava valného 
zhromaždenia je náročná na čas, ale aj energiu. Jedna sa hlavne o vypísanie a distribúciu 
pozvánok /H. Barnová/, príprava podkladov a spracovanie činnosti výboru za 
predchádzajúce obdobie, príhovor, vedenie VZ a iné / M. Makarovič a A. Gajdoščáková / ale
aj pomoc pri samotnom valnom zhromaždení, komisie, prezentácia, obsluha pri pohostení 
členov /M. Bunča a V. Hrabovčák/ 

- oboznámil prítomných s programom rokovania 

K b  odu 2: Informácia o ťažbe a rozvoze palivového dreva

- predseda informoval prítomných o priebehu ťažby brezy. Ťažbu brezy vykonával p. Gnip z Belej 
n/C  pomocou koní. Vyťažená brezy ostala na zvážniciach a preto je potrebne vyvážačkou povoziť 
brezy na sklad. Problémom je, že momentálne nie je k dispozícií žiadna vyvážačka, ktorá by túto 
hmotu povozila a preto nastalo zdržanie rozvozu deputátov. Padol návrh, aby sa brezy v lese 
porezali na metrovicu a následne povozili podielnikom. Predseda bude aj naďalej zháňať techniku 
na odvoz brezy. Začala sa aj ťažba buka a hraba. Ťažbu vykonáva p. Čurha z U.Krivého a táto 
hmota sa predáva za cenu 43€ / bez dopravy/ hlavne členom spoločnosti. Drevná hmota z lokality / 
Stavrenec smer Romanovske doliny / je nižšej kvality a preto aj ceny za hmotu sa odvíja od kvality 
drevnej hmoty. Hmotu chodia, / tak ako každoročne /odoberať Gajdoščáková, Makarovič a Bunča, 
všetci podľa svojho voľného času. 

K     bodu 3: Žiadosť p. Andrejku o výrube hmoty

 -predseda informoval výbor o ústnej žiadosti p.Andrejku, ktorý žiada o výrub drevnej hmoty tzv. na
pni. Argumentuje s tým, že si vie svojpomocne povoziť drevo. Výbor prebral prípadne problémy/ 
vyznačenie hmoty, prevzatie na sklade a pod./ a zamietol túto žiadosť. Na valnom zhromaždení bolo



jasne vysvetlené, že po dohode s políciou v Uliči sa samovýroba dočasne pozastavuje. Dôvodom je 
vysoká miera krádeži, hlavne zo strany Rómov v našich porastoch.

K bodu   4: Rôzne

- člen výboru p. Macejka vyjadril názor, aby sa stretnutie výboru oboznamovalo týždeň vopred, tak 
aby sa predišlo výpadkom neúčasti / hlavne z jeho strany/ nakoľko  je zamestnaný a nie stále ma 
voľný čas. V poslednej dobe predseda zvolával výbor telefonicky v deň konania schôdze, keďže 
väčšina členov výboru je v dôchodku. Aj keď ostatní členovia výboru sa k tomu nevyjadrili , 
predseda súhlasil s návrhom.
- ďalej sa Macejka informoval ako prebieha systém pri štiepkovaní drevnej hmoty, keďže podľa 
jeho informácii je tu opodstatnená obava o „ biznise“ pri štiepkovaní. Predseda informoval 
prítomných, akým spôsobom prebiehalo spracovanie a odvoz štiepky. Výbor už viackrát zavrhol 
návrh predsedu, aby bol pri štiepkovaní, niekto z výboru, alebo nejaký iný člen. Hlavný dôvod bol 
ten, že čas a ani deň odvozu si nevyberáme my, ale prepravca. Tu nastal problém, kto by mal voľný 
čas a  ako ho dopraviť na miesto. Problémom je aj mrazivé počasie v zime a nikto neochorie  kvôli 
štiepke. Preto predseda navrhol systém, ktorý sa aj vykonal a týmto spôsobom pracuje aj LPM 
Ulič / informácie od lesníkov a riaditeľa spravy/. Vodič, ktorý mal hmotu na aute sa zastavil u 
pracovníkov v COOP Jednote / keďže je to nepretržitá prevádzka/ a tam sa zapísal dátum a čas 
odchodu. Následne pri návrate na ďalšie spracovanie doniesol doklad o váhe /vážny lístok/. 
Doklady o váhe sa ukladali spolu s dochádzkou a následne sa vystavila faktúra. P. Michalco 
/odberateľ/ nám pritom vopred vyplácal 100 až 200 ton !!!

       - Macejka pokračoval aj s tvrdením, že na valnom zhromaždení /VZ/ sa malo dať do uznesenia, že 
sa majú určiť zástupcovia poľovných združení, ktorí sa uchádzajú o právo na výkon poľovníctva a 
tí sa majú zúčastniť jednania s výborom. Toto tvrdenie mu bolo, ale zo strany predsedu vyvrátené. 
Zápisnica z VZ jasne poukazuje na bod z uznesenia VZ , ktorý ukladá výboru: „určiť mandatára na 
zastupovanie s PS Medveď“. Nakoľko počas VZ bolo riadne vykonané hlasovanie, vopred 
dohodnuté štatutármi poľovných združení a v hlasovaní vyhralo PS Medveď a bolo v súlade so 
zákonom č. 97/2013 § 14 odst. e.)

        - Na zastupovanie s PS Medveď, boli poverení V. Macejka a M. Bunča.

K bodu   5: Záver

-predseda spoločenstva sa poďakoval všetkým zúčastneným za spoluprácu a pozornosť.

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

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

 V Uliči: 16.04.2018                                                                                    Predseda US PS
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