Pozemkové spoločenstvo Urbárska spoločnosť 067 67 Ulič

ZÁPISNICA č. 4
z rokovania výboru Pozemkového spoločenstva urbárska spoločnosť Ulič
Napísaná: 25.08. 2019
Prítomní: Martin Makarovič, Anna Gajdoščáková, Vladislav Hrabovčák, Michal Bunča, Helena
Barnová. Marián Jurco
Hostia: Vladimír Legdan, člen dozornej rady
Miesto konania: Ulič 247
Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Informácia o ťažbe a rozvoze palivového dreva
Žiadosť o súhlas na úpravu trasy NCH Rožok
Schválenie nájmu pre poľovnícky zväz PZ Javorník
Žiadosť o prenájom pozemku pre p. Romana Mareka
Záver

Rokovanie výboru otvoril a viedol: Martin Makarovič

K bodu 1: Otvorenie
-

otvoril a viedol predseda Martin Makarovič
oboznámil prítomných s programom rokovania

K bodu 2: Informácia o ťažbe a rozvoze a spracovaní palivového dreva
- predseda informoval prítomných o priebehu ťažby, tá bola prerušená jednak pre zlé počasie
v jarnej časti a aj z dôvodu obmedzenia v rámci projektu chráneného vtáčieho územia. V ťažbe
pokračuje podľa zmluvy p. Kotuľak a aktuálne sme rozviezli deputátne drevo /buk/ za rok 2019 pre
všetkých členov. Pokračujeme v rozvoze na rok 2020 a zároveň sa aktualizuje aj výroba polien
podľa požiadaviek členov. Predseda prítomných informoval o prekvapivo pozitívnom ohlase
členov na možnosť dať si poštiepať drevo a o enormnom náraste žiadosti na spracovanie dreva.
Predseda zároveň navrhol spôsob platby členov za deputáty, podľa podielu člena k spoločnej
nehnuteľnosti, podľa kľúča, ktorý bol riadne prerokovaný na valnom zhromaždení spoločenstva.
Predseda dal potom hlasovať za tento návrh, návrh bol jednohlasne schválený. Rozvážať sa bude aj
naďalej 5 metrov kubických pre člena, pritom rozdiel medzi podielnikmi s najmenšou výmerou
a najvyššou bude 24,-€, čo je podľa nášho názoru veľmi prijateľná cena.
K bodu 3: Žiadosť o súhlas na úpravu trasy NCH Rožok
- predseda informoval výbor o žiadosti z dňa 10.8.2019 v ktorom nás ŠOP SR- Správa NP Poloniny
žiada o súhlas na úpravu trasy náučného chodníka Rožok a vyznačenie miestnych turistických
chodníkov na pozemkoch, ktoré vlastníme, spravujeme prípadne užívame, podľa nimi priloženej
dokumentácie. Predseda dal ku tomu hlasovať a výbor jednohlasne vyhovel žiadosti o súhlas na
úpravu trasy.

K bodu 4: Schválenie nájmu pre poľovnícky zväz PZ Javorník
- výbor sa zaoberal schválením nájmu pre PZ Javorník. V diskusii ku tomu padli rôzne návrhy,
predseda preto navrhol, aby sme začali jednanie s hospodárom PZ Javorník o spôsobe určenia
výmery a až po stretnutí sa vrátime k schváleniu nájmu.
K bodu 5: Žiadosť o prenájom pozemku pre p. Romana Mareka
- p. Roman Marek oslovil výbor so žiadosťou o prenájom pozemku zapísanom na LV 757 parcela E
194/4 o rozlohe 119304 m2 zapísaný ako trvalý trávny porast. Ponuka nájomného je 240€ s dobou
nájmu 1.1.2020, ukončenie nájmu 31.1.2035. Predseda dal hlasovať za boli: Makarovič, Jurco,
ostatní členovia boli proti. Výbor vzhľadom na to, že p. Roman neuviedol na aké účely si prenajíma
tento pozemok, žiada o doplnenie účelu a spôsobe využitia pozemku. Po vyjadrení žiadateľa sa
výbor opätovne vráti k tejto žiadosti.
K bodu 6: Záver
- 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: 25.8.2019

Predseda PS US Ulič

