Pozemkové spoločenstvo Urbárska spoločnosť 067 67 Ulič

ZÁPISNICA č. 3
z rokovania výboru Pozemkového spoločenstva urbárska spoločnosť Ulič
Napísaná: 10.07.2022
Prítomní: Martin Makarovič, Vladislav Hrabovčák, Jurco Marián, Baran Vasiľ, Roman Martin
Hostia:
Miesto konania: Ulič 247
Program:

1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Voľba predsedu a členov výboru spoločenstva
Informácia o ťažbe a rozvoze deputátov
Ostatné
Záver

Rokovanie výboru otvoril a viedol: Martin Makarovič

K bodu 1: Otvorenie
-

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

K bodu 2: Voľba predsedu a členov výboru spoločenstva
-

nasledovala voľba predsedu a podpredsedu výboru PSUS Ulič. Po vzájomnej rozprave sa
výbor jednohlasne rozhodol a následne aj hlasovaním potvrdil, že predsedom spoločenstva
ostáva Makarovič Martin a za podpredsedu bol zvolený Marián Jurco. Do pozície lesnej
stráže bol navrhnutý a zvolený Vladislav Hrabovčák.

K bodu 3: Informácia o ťažbe a rozvoze deputátov
- od 2. mája začala a pokračuje ťažba v časti Orlovec, neskôr sa otvorila ťažba aj pri lyžiarskom
vleku. V tomto poraste sa bude pracovať do konca júla. Jedná sa o konskú prebierku a vyťažené
drevo je tenké. Nakoľko ide výlučne o zmes duba červeného a smrekovca opadavého bolo potrebné
začať ťažiť aj buk. Preto OLH otvoril porast v Dubrovnom, časť Kalné. Zvážnice v tejto časti sú
celoročne rozmočené a aj napriek extrémnemu suchu sú veľmi ťažko priechodné pre LKT
s drevom. Aktuálne na poraste pracuje Tomáš Berezňanín, s ktorým sme už spolupracovali
v minulosti. Hneď po začatí práce v poraste som bol ním informovaný, že musí ťahať hmotu proti
svahu a na rozmočenej zvážnici a preto nedokáže naťahať dostatočne rýchlo hmotu na sklad.
Požiadal preto výbor o navýšenie ceny za ťažbu z 18,-€ na 25,-€. Vybor po diskusií s OLH súhlasil

s navýšením platby. Tak ako konštatoval OLH, naše porasty sa nachádzajú v ťažko dostupnom
teréne a ak chceme pokračovať v ťažbe musíme rátať s navýšením nákladov na ťažbu a následnú
prepravu. Predseda potom informoval výbor ako prebieha rozvoz deputátov / štiepaných aj
v guľatine/. Podľa predsedu by sa do konca mesiaca júl mohol skončiť rozvoz deputátov, čo by bol
asi historicky najrýchlejšie spracovaný rozvoz deputátov. Následne výbor vyrazil na pracovný
výjazd ohľadom reklamácie deputátu. Po odmeraní a následnej fotodokumentácií dreva sa výbor
vrátil a pokračoval v jednaní.

K bodu 4: Ostatné
- predseda informoval výbor, že časť členov , ktorí sú vlastníkmi spoločne obhospodarovanej
nehnuteľnosti /SON/ nemajú podiel v lesných porastoch a ani na TTP. Títo spolupodielnici vlastnia
parcely v intraviláne obce a do spoločnosti sa dostali systémovou chybou. Bližšie informácie nám
poskytne OLH na najbližšom stretnutí výboru. Výbor preto pozastavil rozvoz deputátov týmto
podielnikom v SON.
- výbor sleduje vývin cien palivového dreva na trhu a hlavne v našom blízkom okolí / cena vlákniny
v LPM Ulič 62,40 € na sklade a pod./ a následne bude reagovať na tento trend.
- predseda informoval výbor o dotačnej výzve PPA na podporu podnikania v lesnej prvovýrobe,
bude potrebné sledovať od 1.8.2022 túto výzvu a v prípade potreby sa do nej aj aktívne zapojiť.
K bodu 5: Záver
- ku všetkým bodom programu sa hlasovalo naraz , výbor ich jednohlasne schválil.
- predseda sa poďakoval prítomným členom výboru za trpezlivosť a ukončil stretnutie výboru.

Zápisnicu napísal: Martin Makarovič ........................................................
Zápisnicu overil: Jurco Marián .......................................................

V Uliči: 11.07.2022

Predseda PS US Ulič

