Pozemkové spoločenstvo Urbárska spoločnosť 067 67 Ulič

ZÁPISNICA č. 2
z rokovania výboru Pozemkového spoločenstva urbárska spoločnosť Ulič
Napísaná: 27.07. 2016
Prítomní: Martin Makarovič, Anna Gajdoščáková, Macejka Ladislav, Michal Bunča, Barnová
Helena, Roman Ján
Hostia:
Program:
1. Otvorenie
2. Informácia o ťažbe a rozvoze palivového dreva
3. Informácia o stave prevodu LV spoločne obhospodarovaných nehnuteľnosti
4. Informácia o neuhradenej faktúre za odpredanú drevnú hmotu / Šíp Vasiľ/
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 ťažbe a rozvoze palivového dreva
- predseda informoval prítomných , že sa začala ťažba v časti Dubrovné . Ťažbu vykonáva p. Janko
Dušan. Z tejto časti sa vyťažilo cca 880m3 drevnej hmoty /buk/ rôznej bonity. 796m3 sa odpredalo
členom vo forme podielov aj voľný predaj a cca 84m3 sa odpredalo firme Breky a Atelier tu sa
jednalo o drevnú hmotu vyššej bonity. Pre nepriaznivé jesenné počasie a aj slabú zimu nebolo
možné vykonávať ťažbu v požadovanom objeme. Preto nastal sklz v rozvoze podielov a ešte ku
dnešnému dňu potrebujeme naviesť podiely trom členom. Jedným z faktorov zdržania bol aj vstup
spoločenstva do projektu na ochranu hniezdenia chránených druhov vtákov. Tu ale predseda
pripomenul, že obmedzenie ťažby v spomínaných lokalitách nám na druhej strane doniesol
finančný prínos z projektu.
K bodu 3: Informácia o stave prevodu LV spoločne obhospodarovaných nehnuteľnosti
-Valné zhromaždenie schválilo rozšírenie majetku o spoločne obhospodarované nehnuteľnosti.
Ihneď na to predseda požiadal Lesný úrad o doregistráciu spoločenstva o spomínané nehnuteľnosti.
Lesný úrad nám našej žiadosti vyhovel. Momentálne prebieha rokovanie s LPM š.p. Ulič o ďalšom
postupe pri prevode spomínaných LV.
K bodu 4:Informácia o neuhradenej faktúre za odpredanú drevnú hmotu / Šíp Vasiľ/
- predseda informoval výbor, že dlžoba p. Šípa bola postúpená exekútorskej spoločnosti.
K bodu 5:Rôzne
- predseda informoval výbor o kontrolách v spoločnosti, obe boli zamerané na dodržiavanie
podmienok v realizácií projektu na ochranu hniezdenia vzácnych druhov vtákov. V prvom prípade
išlo o dodržiavanie zákazu ťažby v daných lokalitách a v druhom prípade kontrola preverovala
výmeru lokalít, ktoré sme uviedli v projekte. O výsledku kontroly bude predseda výbor informovať
na ďalšom stretnutí. V ďalšej časti predseda pripomenul, že vzhľadom na demografický vývoj v

obci bude potrebne časom riešiť aj spracovanie drevnej hmoty na polená. Starší ľudia sú nútení si
najímať na ďalšie spracovanie dreva brigádnikov a tí sú často drahí. Výbor túto problematiku
preberal a došiel k záveru, že ideálnym riešením by bol živnostník, ktorý by spracoval drevnú
hmotu podľa požiadavok členov, či už na metrovicu, prípadne na polená. Tento problém, ale bude
treba časom vyriešiť a najväčšou prioritou výboru bude nájsť optimálne riešenie, v čo najkratšej
dobe.
K bodu 6: Záver
-predseda spoločenstva sa poďakoval všetkým zúčastneným za spoluprácu a pozornosť.
Zápisnicu napísal: Martin Makarovič - ........................................................
Zápisnicu overil: Gajdoščáková Anna....................................................................

V Uliči: 28.07.2016

Predseda US PS

