Pozemkové spoločenstvo Urbárska spoločnosť 067 67 Ulič

ZÁPISNICA č. 1
z rokovania výboru Pozemkového spoločenstva urbárska spoločnosť Ulič
Napísaná: 06.02. 2015
Prítomní: Martin Makarovič, Anna Gajdoščáková, Macejka Ladislav, Michal Bunča
Hostia: Blaško Michal, Rado Kapraľ
Program:
1. Otvorenie
2. Informácia o ťažbe a rozvoze palivového dreva
3. Príprava Valného zhromaždenia 2014
4. Návrh na vyplatenie podielov pre členov nepoberajúcich drevnú hmotu
5. Ponuka na spoluprácu od p. Blaška M.
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 ukončila ťažba v časti Zálom-Javorník . Ťažbu vykonával
p. Bunča Michal ml.. Z tejto časti sa vyťažilo cca 240m3 drevnej hmoty /buk/ rôznej bonity. 220m3
sa odpredalo členom vo forme podielov a cca 20m3 sa odpredalo firme Breky, tu sa jednalo o
drevnú hmotu vyššej bonity. Predseda informoval výbor o prerušení spolupráce s p. Bunčom
nakoľko nás p. Bunča informoval o prerušení spolupráce z dôvodu dlhšej neprítomnosti. Predseda
bol zároveň poverený hľadaním firmy, ktorá bude pokračovať v ťažbe. Predseda navrhol, aby sa
využilo obdobie mrazov na povolanie viacerých firiem na ťažbu nakoľko terén je zamočený a
pohyb ťažkej techniky je nemožný.
K bodu 3: Príprava Valného zhromaždenia 2015
-Valné zhromaždenie sa bude konať 15.3.2015. Zároveň si výbor rozdelil úlohy: predseda
vypracuje pozvánky, program, splnomocnenie a iné písomnosti a Gajdoščáková zabezpeči
distribúciu pozvánok. Zároveň predseda a OLH aktualizovali a dopĺňali zoznam členov, ktorý je
potrebný potom doložiť Lesnému úradu v Snine.
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: Ponuka na spoluprácu od p. Blaška M.
- p.Blaško informoval výbor o možnosti spolupráce v oblasti využívania TTP / trvalých lesných
porastov/ za účelom agroturistiky a iného využitia TTP nakoľko teraz tieto porasty stoja neošetrené.
Predbežne sme sa dohodli na vypracovaní plánu v ktorom by sa podrobnejšie uviedlo rozsah
činnosti v týchto porastoch .

K bodu 8: Záver
-predseda spoločenstva sa poďakoval všetkým zúčastneným za spoluprácu a pozornosť.
Zápisnicu napísal: Martin Makarovič - ........................................................
Zápisnicu overil: Gajdoščáková Anna....................................................................

V Uliči: 06.02.2015

Predseda US PS

