
                                Pozemkové spoločenstvo Urbárska spoločnosť 067 67  Ulič 

 

ZÁPISNICA č. 3 
 

z rokovania výboru Pozemkového spoločenstva urbárska spoločnosť Ulič 

 

 

Napísaná: 30.09.2020 

 

Prítomní:  Martin Makarovič, Anna Gajdoščáková, Vladislav Hrabovčák, Helena Barnová. Marián 

Jurco, Vladimír Macejka, Michal Bunča 

Hostia: Mikuláš Hrib predseda DV 

Miesto konania: reštaurácia Poloniny Ulič 

 

Program: 1.   Otvorenie 

2. Reklamácie poštiepaného dreva 

3. Informácie o ťažbe a distribúcii dreva 

4. Preberanie pozemkov spod správy LPM Ulič 

5. Návrh na vyplácanie finančnej kompenzácie 

6. Záver 

 
 

 

Rokovanie výboru otvoril a viedol: Martin Makarovič 

 

 

 

K bodu 1:   Otvorenie 

 

- otvoril a viedol predseda Martin Makarovič 

- oboznámil prítomných s programom rokovania a  hneď v úvode sa poďakoval prítomným, 

že aj napriek situácií okolo ochorenia Covid 19 sme sa zišli v plnom počte a pustili sa do 

riešenia problémov v spoločenstve.  

 

K bodu 2: Reklamácie poštiepaného dreva 

 

 

- predseda informoval prítomných o reklamáciách poštiepaného dreva. Množili sa sťažnosti, že 

chýba drevo, ale po preverení sa zistilo, že drevo nebolo správne prepočítané medzi jednotlivými 

objemami drevnej hmoty. Je rozdiel či je drevo spracované na metrovicu, alebo poštiepané na 

polená a z toho vychádzali aj spomínané reklamácie.  Predseda výboru rozdal tabuľky vzájomných 

prepočtov medzi jednotkami objemu drevnej hmoty všetkým zúčastneným, aby v prípade nejasností 

vedeli poradiť členom. Tabuľka prepočtov tvorí prílohu č.1 tejto zápisnice. 

 

  

 

 

K bodu 3:  Informácie o ťažbe a distribúcii dreva 

 

 

 

- ku dňu konania stretnutia výboru, sme v spolupráci s p. Kotuľakom stihli zabezpečiť pre všetkých 



členov výboru palivové drevo, za čo patrí kolektívu p. Kotuľaka vďaka. V priebehu troch týždňov 

sa maximálne využilo teplé a suché počasie. Predseda výbor ďalej informoval, že ťažba sa z ich 

iniciatívy realizovala na dve smeny, aby sa využilo dobré počasie a to isto platilo aj o meraní 

a rozvoze dreva, tu sa chcem poďakovať svojej tajomníčke p.Gajdoščákovej, že aj napriek veľkému 

rodinnému vyťaženiu si našla čas a zabezpečila meranie a distribúciu dreva.  Takto sme stihli 

v rekordnom čase zabezpečiť ťažbu, rozvoz, ale aj následné štiepanie dreva, ku spokojnosti 

všetkých zainteresovaných ľudí.  

 

K bodu 4: Preberanie pozemkov spod správy LPM Ulič 

 

-predseda informoval výbor, že po takmer piatich rokoch sa konečne podarilo podpísať dohodu 

o odovzdaní nehnuteľností spod správy  LPM Ulič. Jednalo sa o časovo aj logisticky náročný 

proces, nakoľko zo strany jednotlivých členov nášho spoločenstva bol niekedy až nepochopiteľný 

nezáujem o vzájomnú spoluprácu na tomto projekte. Predseda sa poďakoval všetkým 

zaangažovaným členom a hlavne nášmu OLH Milanovi Pirošovi za prácu a čas, ktorý obetovali pri 

práci v prospech spoločenstva. 

 

 

K bodu 5: Návrh na vyplácanie finančnej kompenzácie  

 

 

- nakoľko sa nekonalo valné zhromaždenie z dôvodu ochorenia  Covid 19, výbor pozastavil 

vyplácanie finančnej kompenzácie pre členov, ktorí neodberali palivové drevo za rok 2019. 

Predseda navrhol, aby sa využila skutočnosť , že výbor má možnosť použiť hotovosť 5000,-€ aj bez 

schválenia výdavkov zo strany valného zhromaždenia, práve na vyplatenie tejto kompenzácie. 

Tento príspevok je vyplácaný  členom, ktorí nepoberajú deputáty a spĺňajú podmienky finančnej 

náhrady, schválenej na valnom zhromaždení  spoločenstva.  Padla aj otázka či a ako organizovať 

valné zhromaždenie spoločenstva. Vzhľadom na nepriaznivý epidemiologický vývin ochorenia 

Covid 19 v poslednom období, výbor jednohlasne zamietol túto možnosť.  
 

 

K bodu 6: Záver  

 

- ku všetkým bodom programu sa hlasovalo, výbor ich jednohlasne schválil. 

- 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: 30.09.2020                                                                                   Predseda PS US Ulič 

 

 

 

 

Príloha č.1 

 

 

 

 


