Pozemkové spoločenstvo Urbárska spoločnosť 067 67 Ulič

ZÁPISNICA č. 1
z rokovania výboru Pozemkového spoločenstva urbárska spoločnosť Ulič
Napísaná: 05.03. 2017
Prítomní: Martin Makarovič, Anna Gajdoščáková, Macejka Ladislav, Michal Bunča, Barnová
Helena,
Hostia:
Program:
1. Otvorenie
2. Informácia o ťažbe a rozvoze palivového dreva a výrobe štiepky
3. Príprava Valného zhromaždenia 2017
4. Návrh na vyplatenie podielov pre členov nepoberajúcich drevnú hmotu
5. Informácie o hospodárení spoločnosti
6. 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 palivového dreva a výrobe štiepky
- predseda informoval prítomných , že sa začala ťažba v časti Javorník-Zálom . Ťažbu vykonáva p.
Janko Dušan. Z tejto časti sa vyťažilo cca 600m3 drevnej hmoty /buk/ rôznej bonity. 400m3 sa
odpredalo členom vo forme podielov a cca32m3 sa odpredalo firme Breky v zastúpení p. Brečku tu
sa jednalo o drevnú hmotu vyššej bonity, ale aj o hrubú a nekvalitnú hmotu. Pre dobré počasie sme
stihli vyťažiť síce dosť veľa hmoty, ale značná časť hmoty je nekvalitná, čo sa prenesie do menších
ziskov. Predseda zároveň výbor informoval o stave výroby štiepky, ktorú vykonáva p. Michalco.
K bodu 3: Príprava Valného zhromaždenia 2017
-Valné zhromaždenie sa bude konať 12.3.2017. Zároveň si výbor rozdelil úlohy: predseda
vypracuje aktuálne zoznamy členov, splnomocnenie a iné písomnosti a Gajdoščáková zabezpečí
volebné lístky. Zároveň predseda a OLH aktualizovali a doplnili zoznam členov, ktorý je potrebný
potom doložiť Lesnému úradu v Snine. Nakoľko sa jedná o volebný rok, výbor zároveň prebral aj
postup pri registrácií členov a postup pri voľbe nového výboru.
K bodu 4:Návrh na vyplatenie podielov pre členov nepoberajúcich drevnú hmotu
- pre členov, ktorí nepoberajú palivové drevo výbor navrhol 20€ podiel. Túto výšku by malo
schváliť Valné zhromaždenie PS US
K bodu 5: Informácie o hospodárení spoločnosti
- predseda informoval výbor zo stavom hospodárenia spoločnosti za minulý rok a zároveň upozornil
výbor na fakt, že plánovaná vyťažená hmota bude nekvalitná /hrubá/ a preto sa musíme pripraviť na
vyrovnaný hospodársky výsledok s nízkym percentom zisku.
K bodu 7: Záver

-predseda spoločenstva sa poďakoval všetkým zúčastneným za spoluprácu a pozornosť.
Zápisnicu napísal: Martin Makarovič - ........................................................
Zápisnicu overil: Gajdoščáková Anna....................................................................

V Uliči: 0503.02.2016

Predseda US PS

