
                           Pozemkové spoločenstvo Urbárska spoločnosť 067 67  Ulič

ZÁPISNICA č. 2

z rokovania výboru Pozemkového spoločenstva urbárska spoločnosť Ulič

Napísaná: 16.03. 2019

Prítomní:  Martin Makarovič, Anna Gajdoščáková, Vladislav Hrabovčák, Vladimír Macejka, 
Helena Barnová. Marián Jurco
Hostia: Ing. Mikuláš Hrib
Miesto konania: Ulič Poloniny

Program: 1.   Otvorenie
2. Informácia o ťažbe a rozvoze palivového dreva
3. Príprava Valného zhromaždenia 2019
4.  Stav s preberaním pozemkov spod správy LPM Ulič
5. Záver

 

Rokovanie výboru otvoril a viedol: Martin Makarovič

K     bodu 1:   Otvorenie

- otvoril a viedol predseda Martin Makarovič 
- oboznámil prítomných s programom rokovania

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

- predseda informoval prítomných o prebiehajúcej ťažbe v časti Nastas, tu vykonáva stále podľa 
dohody prebierkovým spôsobom kočiš p.Gnip Radovan. Jedná sa o ťažbu duba, smrekovca 
opadavého, brezy, hraba a buka. Následne sa táto zmanipulovaná hmota naďalej zváža  na sklad. 
Predseda výbor informoval o vykonanej úprave zvážníc buldozérom, tá sa realizovala v časti od 
Mergencovho kameňa až dole na lúky. Bude ale potrebne vyčkať na slnečné počasie a až potom 
pokračovať v ťažbe, aby sme nezničili opravenú zvážnicu. Pokračuje porez dreva na štiepacej linke,
záujem o takto spracované drevo je veľký.  

K     bodu 3: Príprava valného zhromaždenia spoločenstva

- predseda informoval výbor o nutnosti zmeny v spôsobe hlasovania a prezentácie pri VZ. Súčasný 
stav je taký, že je veľmi náročné dosiahnuť uznášaniaschopnosť. Členovia sú neaktívni, 
nezúčastňujú sa VZ a to platí aj o členoch žijúcich v Uliči. Súčasný zákon o pozemkových 
spoločenstvách nijak neupravuje a ani nesankcionuje členov, ktorí sa nezúčastňujú VZ. Predseda 
preto navrhol, aby sa podiely vyplácali priamo na VZ a aby sa zmenil systém výpočtu pomeru 
podielu člena ku spoločenstve. Ten predloží plénu VZ na schválenie. Ak ho VZ príjme zjednoduší 
sa práca s členskou základňou a hlavne sa dosiahne uznášaniaschopnosť VZ. 



K bodu 4: Stav s preberaním pozemkov spod správy LPM Ulič

-po stretnutí s riaditeľom LPM Ulič Ing. Šiškom sa dohodla stratégia pri preberaní pozemkov spod 
správy LPM Ulič. Predseda poveril predsedu DV Ing. Hriba aby sa zúčastnil ďalších jednaní. 

K     bodu 6: Záver

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

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

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

 V Uliči: 16.03.2019                                                                                   Predseda US PS
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