
                           Pozemkové spoločenstvo Urbárska spoločnosť 067 67  Ulič 

 

ZÁPISNICA č. 4 
 

z rokovania výboru Pozemkového spoločenstva urbárska spoločnosť Ulič 

 

 

Napísaná: 07.10. 2017 

 

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

Hrabovčák, Vladimír Macejka, Helena Barnová 

Hostia: 

 

Program: 1.   Otvorenie 

2.  Informácia o začatí ťažby brezy 

3.  Krádeže drevnej hmoty v pasienkoch 

4.  Nákup štiepacích liniek a lesnej techniky 

5.  Rôzne 

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 začatí ťažby brezy 

 

- predseda informoval prítomných , že sa začala ťažba brezy v časti Donave a Pohare . Výbor 

rozhodol, že sa začne rozvoz podielov až po príchode mrazov, nakoľko je rozmočený sklad a rozvoz 

sa nedá uskutočniť. Výbor sa jednohlasne zhodol na tom, že ťažiť sa bude iba breza, aby nedošlo 

k nezhodám medzi členmi spoločenstva, nakoľko pretrváva hlavne medzi staršími podielnikmi 

názor, že breza je nekvalitná...Predseda ďalej výbor informoval, že náklady na ťažbu brezy budú 

vyššie z dôvodu spôsobu ťažby / prebierkový systém/ a aj z potreby úprav zvážnic /náklady na 

údržbu/ potrebných na odvoz hmoty z porastov na sklady. Cena podielov- deputátov aj napriek 

zvýšeným nákladom ostáva na rovnakej úrovni 131,-€ za 5m3. Cena brezy voľný predaj bola 

stanovená na 40-42,-€ a cena buka voľný predaj sa dohodlo na 48,-€. 

 

 

K bodu 3: Krádeže drevnej hmoty v pasienkoch 

 

Po minulom zasadnutí výboru predseda navštívil vedenie polície v Uliči a dohodol sa na spoločnom 

postupe proti zlodejom dreva v urbárskom lese. Dohodlo sa , že prevoz a príprava dreva je možná 

iba s platným lístkom vydaným predsedom. Rozhodnutie začalo prinášať výsledky, nakoľko sa 

rapídne znížil počet krádeží. Aj touto cestou sa chcem poďakovať polícií v Uliči o pomoc pri riešení 

problematiky krádeže dreva z našich porastov. 

 

 

K bodu 4: Nákup štiepacích liniek a lesnej techniky 



 

- Predseda informoval výbor o ďalšom postupe pri nákupe techniky na výrobu polien a techniky 

potrebnej na distribúciu spracovaného dreva. Výbor preto po návrhu predsedu schválil nasledovné 

kroky. Nákup linky Hakki pilke 43 easy sa uskutoční do konca kalendárneho roka 2017. Vlečka 

s hydraulickou rukou, ktorá je nevyhnutne potrebná na nakladanie do linky sa zakúpi v roku 2018. 

Traktor potrebný na pohon vlečky sa bude riešiť cez subdodávateľov, pretože spoločnosť nemá 

dostatok finančných zdrojov na nákup potrebnej techniky.  

 

 

K bodu 5: Rôzne 

 

Predseda zdôraznil, aby výbor riadne vysvetlil členom poberajúcim deputáty, že naše lesy nemajú 

iba kvalitné buky, ale že máme aj ďalšie dreviny a o tie sa musíme podľa zákona postarať tak isto. 

Urbárska spoločnosť Ulič nemá kvalitné lesy a toto je fakt, Iba tretina výmery je kvalitná hmota, 

tretinu tvoria bývalé pasienky, na ktorých teraz rastie poväčšine breza, liesky a jelše. Zvyšok tvorí 

mladý les, ktorý bol umelo zalesnený a je pomerne mladý /do 50 rokov/. Taká je realita a preto je 

potrebné dať na pravú mieru názory rôznych pseudo profesionálov, ktorí tvrdia /pri pive/ že máme 

prebytok buka a podobné nezmysly, ktorými vnášajú do spoločnosti nepokoj a klamstvá... 

 

 

K bodu 6: Záver 

 

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

 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 V Uliči: 07.10.2017                                                                                    Predseda US PS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


