
                           Pozemkové spoločenstvo Urbárska spoločnosť 067 67  Ulič 

 

ZÁPISNICA č. 3 
 

z rokovania výboru Pozemkového spoločenstva urbárska spoločnosť Ulič 

 

 

Napísaná: 12.05. 2018 

 

Prítomní:  Martin Makarovič, Anna Gajdoščáková,  Michal Bunča, Marián Jurco, Vladislav 

Hrabovčák, Vladimír Macejka, Helena Barnová. 

Hostia: Hríb Mikuláš 

Miesto konania: Komunitné centrum Kotva v Uliči 

 

Program: 1.   Otvorenie 

2.  Informácia o ťažbe a rozvoze palivového dreva 

3. Trestné oznámenie na PSUS Ulič podané J. Chauturom 

4. Štiepací automat, spustenie prevádzky... 

5. List od PZ Javorník  

6. Sponzorstvo  

  

 

Rokovanie výboru otvoril a viedol: Martin Makarovič 

 

K bodu 1:   Otvorenie 

 

- otvoril a viedol predseda Martin Makarovič  

- oboznámil prítomných s programom rokovania a privítal predsedu Dozornej rady PSUS 

Ulič Ing. M. Hriba na rokovaní výboru 

 

K bodu 2: Informácia o ťažbe a rozvoze palivového dreva 

 

- predseda informoval prítomných o priebehu rozvozu palivového dreva. Breza /deputáty/ sa zváža 

z zvážnic, ale je zmanipulovaná na 5 metrov a preto je to veľmi prácne a zdĺhavé, preto je žiadúce 

členom všetko vysvetliť. Drevo mimo deputátov /buk/ sa začal tiež voziť, ale kvalita hmoty je 

veľmi nízka a mali sme reklamácie od kupujúcich / Blašková M., Šanta J./ aj napriek tomu, že sa 

hrubé kusy precenili, takmer na polovicu... Po diskusii ohľadom predaja sa výbor zhodol na tom, že 

rozvážať sa bude kvalitnejšia hmota v cene 43,-€ a nekvalitná ostane na sklade. Nekvalitná hmota 

sa potom ponúkne za nižšiu cenu / 36.-€ / najprv členom a ak odmietnu, tak potom sa hmota 

odpredá za trhovú cenu, čo je spomínaných 36.-€ odberateľom mimo obce.  

Výbor sa zaoberal aj nepravdivým obvinením /Fringoš M./, že vozíme poniektorým buky ako 

deputáty a nie brezy. Jednoznačne odmietame toto obvinenie a opakujeme, že na deputáty sa 

rozváža iba breza. Predseda ku tomu dodal, že  je už unavený a znechutený z prístupu poniektorých 

členov, ktorí spochybňujú prácu výboru a nevážia si, že robíme pre členov plný servis. Drevo sa 

vozí členom až do dvora, člen výboru im dodá doklad o pôvode dreva a aj zabezpečí platbu na 

pošte.  

 

K bodu 3: Trestné oznámenie na PSUS Ulič podané J. Chauturom 

 

 

 -predseda informoval výbor o trestnom oznámení podanom J. Chauturom, v ktorom nás obviňuje 

z viacerých vecí. Tie sa momentálne prešetrujú orgánmi činnými v trestnom konaní, ale v podstate 



sa jedná o obvinenia, ktoré predniesol na valnom zhromaždení. „Ulievanie peňazí, údajne 20.000,- 

€ ročne, rozkrádanie 100m3 drevnej hmoty ročne a nelegálny výrub na jeho pozemkoch. Toto 

tvrdenie opiera o skutočnosť, že to počul od viacerých členov pri pive.  Predseda informoval výbor 

o podaní trestného oznámenia na J. Chautura, ale až po ukončení vyšetrovania zo strany polície. 

Podanie sa bude riešiť v dvoch rovinách a to jedno oznámenie bude od urbárskej spoločnosti PSUS 

Ulič a jedno od predsedu a OLH, nakoľko Chautur priamo obviňuje predsedu a OLH. Výbor sa 

jednoznačne dištancuje od obvinení v plnom rozsahu a vyjadril plnú podporu na obhájenie svojej 

práce a svojho mena súdnou cestou. Nakoľko nie je ukončené vyšetrovanie, bližšie informácie budú 

zverejnené pre verejnosť až po jeho ukončení. Predseda ďalej výbor oboznámil s listom J.Chautura 

z dňa 23.4.2018 v ktorom uvádza, citujem v plnom rozsahu : 

 

Návrh na uzatvorenie dohody: 

Nakoľko došlo výrubu urbarskov spoločnosťo na nášich pozemkoch vo výmere 3ha pôdy. 

Podľa príslušných právnych predpisv bola urobená škoda na našom majetku v hodnote, 4000.E 

To bola odvezéna „šťpka“ sekana drť 5 kamyonov, jeden kamyon štiepky ma hodnotu 800 E 

Ale možeme sa dohodnuť na inej cene. 

Keď sa dohodneme tak sťahnem žalobu. 

 

Až do ukončenia vyšetrovania sa výbor nebude vyjadrovať ku tomuto listu a ani k iným prípadným 

listom od J.Chautura.  

 

 

 

K bodu 4: Štiepací automat, spustenie prevádzky... 

 

- predseda oboznámil výbor s priebehom prác na kompletizácii štiepacej linky. V najbližšom čase 

by mal doraziť pracovný podávací stôl ku linke. Ako uviedol V.Macejka  bude potrebné zabezpečiť 

samostatnú elektrickú prípojku s elektromerom.  Výbor poveril M.Makaroviča a M.Hriba, aby 

začali túto prípojku vybavovať.  

Výbor prebral aj možnosť nákupu malej vyvážačky za traktor. Jej nákupom by sa vyriešil problém 

prevozu dreva na miesto spracovania ku linke, prípadne by sa touto vyvážačkou rozvážala hmota po 

členoch. Výberom a nákupom boli poverení Makarovič, Bunča a Jurco.  

 

 

K bodu 5: List od PZ Javorník  

 

- o slovo poprosil predseda Dozornej rady M. Hrib a oboznámil s obsahom listu od predsedu PZ 

Javorník v ktorom upozornil na nedostatky a pochybenia pri hlasovaní na Valnom zhromaždení 

/VZ/ PSUS Ulič. V liste predseda mimo iného  žiada o zrušenie uznesenia z VZ a priamo, či 

nepriamo obviňuje výbor a predsedu PSUS Ulič z toho, že účelovo zasahovali do priebehu volieb 

v prospech PS Medveď. Výbor na čele s predsedom sa plne dištancujú od týchto tvrdení a aj 

stanovisko predsedu Dozornej rady je jednoznačné. Vzhľadom na to, že PZ Javorník nie je aktívne 

legitimovaným subjektom na podanie sťažnosti proti uzneseniu VZ PSUS Ulič podanie PZ Javorník 

nepovažujeme za dôvodne. Na druhej strane plne rešpektujeme platnú nájomnú zmluvu a aj fakt, že 

štatutár PS Medveď na VZ verejne tvrdil, že do svojej spoločnosti príjme „iba“ členov z Uliča 

a v platných stanovách tejto spoločnosti, ktorý sa ku nám dostal tento fakt ničím nepodložil. Preto 

sa výbor rozhodol, aby si každý subjekt, ktorý má záujem o výkon práv poľovníctva sám zvolal 

Zhromaždenie vlastníkov dotknutých pozemkov v súlade so zákonom č.274/2009 Z.z. Predseda bol 

poverený, aby oboznámil oba dotknuté subjekty s týmto stanoviskom.  

 

 

 



K bodu 5: Sponzorstvo 

 

- predseda predniesol žiadosť riaditeľa NP Poloniny Mária Perinaja na sponzorstvo vo forme 

palivového dreva v objeme cca 5m3. Toto drevo by malo slúžiť pre účastníkov celoslovenského 

stretnutia ochrancov prírody TOP 2018 , ktorý sa má konať v Zboji. Výbor podporil túto žiadosť 

jednohlasne. Predseda bol poverený zabezpečiť túto hmotu vrátane prepravy na určené miesto. 

Sponzorský dar vo výške 100,-€ bol ďalej odsúhlasený ZŠ v Uliči na Deň detí. 

 

 

K bodu 6: Iné 

 

- prerokovala sa aj otázka či pokračovať v budúcnosti v spracovaní štiepky. Na minulom stretnutí 

výboru V. Macejka tvrdil, že podľa jeho informácii reálne dochádza ku „biznise“ pri distribúcii 

štiepky. Predseda preto navrhol, aby V. Macejka osobne dohliadal na výrobu štiepky. To znamená 

vybaviť odberateľa, dohodnúť si s ním systém odberu a podobne. V. Macejka túto ponuku odmietol 

argumentom, že je zamestnaný a že nemá čas. Prácou okolo štiepky bol nakoniec poverený V. 

Hrabovčák.  

 

K bodu 7: Záver 

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

 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 V Uliči: 13.05.2018                                                                                    Predseda US PS 

 


