Pozemkové spoločenstvo Urbárska spoločnosť 067 67 Ulič

ZÁPISNICA č. 2
z rokovania výboru Pozemkového spoločenstva urbárska spoločnosť Ulič
Napísaná: 20.05.2022
Prítomní: Martin Makarovič, Anna Gajdoščáková, Vladislav Hrabovčák, Helena Barnová.
Vladimír Macejka, Michal Bunča
Hostia:
Miesto konania: Denný stacionár Ulič
Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Informácie o ťažbe
Kúpa vysokozdvižného vozíka
Termín a príprava Valného zhromaždenia
Ostatné
Záver

Rokovanie výboru otvoril a viedol: Martin Makarovič

K bodu 1: Otvorenie
-

otvoril a viedol predseda Martin Makarovič
oboznámil prítomných s programom rokovania a navrhol , aby sa za jednotlivé body
programu hlasovalo naraz.

K bodu 2: Informácie o ťažbe

- tak ako predseda informoval na poslednom zasadnutí výboru, začala sa 2. mája ťažba v časti
Orlovec. Tento porast sme prebrali spod správy LPM Ulič, v poraste sú zastúpené brezy,
smrekovec, dub a málo buka. Tento mix drevín potom delíme v rovnakom pomere a rozvážame vo
forme deputátov členom.

K bodu 3: Kúpa vysokozdvižného vozíka
- výbor sa zaoberal kúpou vysokozdvižného vozíka /VZV/, ktorý je potrebný pri spracovaní dreva
na štiepacom automate. Valné zhromaždenie na svojom ostatnom stretnutí schválilo nákup VZV, ale
nakoľko doteraz sme používali VZV od p. Čurhovej , neriešili sme tento stav. VZV p. Čurhovej je

už ale v zlom technickom stave a preto sa výbor rozhodol kúpiť novší VZV.
K bodu 4: Termín a príprava Valného zhromaždenia
- nakoľko sa zmenila epidemiologická situácia ohľadom ochorenia Covid 19 , výbor sa zhodol na
usporiadaní VZ, ktoré sa bude konať 3.7.2022 . Predseda poveril podpredsedničku Gajdoščákovú
distribúciou pozvánok a sám preberie zvyšok agendy a prípravu VZ.

K bodu 5: Ostatné
- predseda informoval výbor o tom, že dodá jeden deputát bezplatne, jedná sa o nám známeho
člena, ktorého postihlo nešťastie.
K bodu 6: Záver
- ku všetkým bodom programu sa hlasovalo naraz , 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: 20.05.2022

Predseda PS US Ulič

