
                           Pozemkové spoločenstvo Urbárska spoločnosť 067 67  Ulič

ZÁPISNICA č. 3

z rokovania výboru Pozemkového spoločenstva urbárska spoločnosť Ulič

Napísaná:07.11. 2014

Prítomní:  Martin Makarovič, Anna Gajdoščáková, Michal Bunča,  Vladimír Macejka, Helena 
Barnová 

Program: 1.   Otvorenie
2. Informácia o množstve vyťaženej hmoty 
3. Návrh na kúpu motorovej píly a príslušenstva, nákup ochranných pomôcok
4. Informácia o spustení stránky www.urbarulic.sk
5. Informácia o návrhu zmluvy LPM Ulič
6. Možnosť zakúpiť lístky do posilňovne a rybníka
7. Príprava Valného zhromaždenia 
8. Záver

Rokovanie výboru otvoril a viedol: Martin Makarovič 

K     bodu 1  :   Otvorenie
- otvoril a viedol predseda Martin Makarovič 
- oboznámil prítomných s programom rokovania 

K b  odu 2  : Informácia o množstve vyťaženej hmoty 

    Od začiatku roka bolo spolu vyťaženej 1080m3 drevnej hmoty. Na podiely členom bolo vyvezené 
575m3 hmoty, (115 podielov po 5 m3) pre Oú Ulič bolo odpredaných 61 m3 na výrobu štiepky ( touto 
cestou bola vyplatená daň obci) a zvyšok tvorí voľný odpredaj
v množstve 323,32 m3. Guľatina bola odpredaná v množstve 120,68 m3 firme Breky Humenné. 

 -informoval predseda 

K     bodu 3  :  Návrh na kúpu motorovej píly a príslušenstva, nákup ochranných pomôcok
 
 predseda informoval výbor o možnosti nákupu prostriedkov určených na zabezpečenie chodu 
spoločnosti a to konkrétne ochranné pomôcky ( rukavice, zateplená obuv ), motorová píla a náradie ku 
nej. Výbor tento návrh jednoznačne schválil
 poverení členovia výboru  spoločenstva 
 
K bodu 4: Informácia o spustení stránky www.urbarulic.sk

 Predseda informoval výbor o spustení vlastnej internetovej stránky www.urbarulic.sk, ktorá ma 
informovať členov spoločnosti o aktuálnom dianí v spoločnosti a tak priblížiť činnosť spoločnosti 
hlavne pre členov žijúcich mimo obce Ulič. Stránku spravuje predseda PSUS, takže v prípade , že 
bude chcieť v budúcnosti niekto doplniť údaje má sa obrátiť na predsedu. Výbor skonštatoval, že 
stránka má potenciál do budúcnosti, ale je nutné stránku dať do povedomia členov.

Informoval predseda

K bodu 5: Informácia o návrhu zmluvy o nájme poľnohospodárskych pozemkov pre LPM Ulič

http://www.urbarulic.sk/


 predseda informoval o návrhu zmluvy, ktorá bola dodaná LPM Ulič dňa 6.11.2014. Nakoľko treba 
prejednať určité body zmluvy, výbor poveril predsedu prejednať sporné body a dohodnúť zmluvu 
prospešnú pre spoločnosť.

 K bodu 6:Možnosť zakúpiť lístky do posilňovne a rybníka

 predseda navrhol , že vzhľadom na predpokladaný kladný hospodársky výsledok spoločnosti by bolo 
zaujímavé zakúpiť voľné celoročné lístky na rybník a do miestnej posilňovne pre členov spoločnosti a 
pre ich rodinných príslušníkov. Výbor túto iniciatívu jednohlasne schválil. Na tieto lístky bolo 
vyčlenených  200,-€.

 K bodu 7: Príprava Valného zhromaždenia 

 predseda na reakciu podnetov členov spoločnosti navrhol pripraviť podklady pre delenie majetku 
podľa výmery člena a nie paušálne ako je teraz. Doba prechodu by trvala  dva roky a členovia, ktorí 
majú možnosť si vyvlastniť si majetok z Slovenského pozemkového fondu, by preto mali dostatok 
času vysporiadať si svoj majetok a navýšiť si ho.

-poverený predseda

 K bodu 8: Záver

 predseda ukončil zasadanie výboru a poďakoval sa prítomným za účasť a pozornosť.

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

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

 V Uliči:10.11.2014
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