Pozemkové spoločenstvo Urbárska spoločnosť 067 67 Ulič

ZÁPISNICA č. 1
z rokovania výboru Pozemkového spoločenstva urbárska spoločnosť Ulič
Napísaná: 22.01.2018
Prítomní: Martin Makarovič, Anna Gajdoščáková, Michal Bunča, Marián Jurco, Vladislav
Hrabovčák, Helena Barnová
Hostia:
Program:

1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Informácia o ťažbe
Nákup štiepacej linky a lesnej techniky
Rôzne
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
- predseda informoval prítomných , že v roku 2017 bolo vyťažená hmota v objeme 1080 m3. Ťažbu
vykonával Dušan Janko. Spolu na podiely bolo vyvezených 120 podielov, čo je 600m3 hmoty.
Predseda ukončil spoluprácu s Dušanom Jankom, nakoľko sa nedalo naňho spoľahnúť. Jednalo sa
hlavne o termíny výkonu jednotlivých prác, ale boli tu aj výhrady zo strany OLH /nedokončené
práce na jednotlivých porastoch a neochota pracovať na iných porastoch ako bukových/. Po
zdĺhavom hľadaní predseda napokon pozháňal p .Mareka Čakurdu z Nižnej Sitnice a ten začal
s prebierkovým spôsobom ťažby brezy v porastoch pod Javorníkom. Predtým predseda oslovil
piatich ťažbarov, ale všetci odmietli spolupracovať. V jeseni sa začalo podľa plánu s ťažbou brezy
a tá sa rozdeľuje vo forme deputátov medzi členov. Cena za deputát ostala na úrovni 131€ za 5m3,
aj keď náklady na spracovanie brezy sú vyššie. Náklady spojené s prebierkovým spôsobom ťažby
a zvýšenou taxou za prepravu spoločnosť pokryje predajom buka.
K bodu 3: Nákup štiepacej linky a lesnej techniky
-predseda informoval výbor o nákupe štiepacej linky Hakki pilke 43 easy. Linka je zložená
v zbernom dvore, ale nedá sa spustiť, nakoľko je slabý istič na chod linky. Predseda informoval, že
v prípade že starosta nedá vymeniť istič za silnejší, bude potrebné hľadať iný spôsob ako a kde
začať s prácou na linke. Predseda ďalej pripomenul, že pokračuje v hľadaní vhodnej vyvážačky za
traktor a aj vlečky na odvoz polien. Výbor ďalej oboznámil, že bola začatá výzva na nákup lesnej
techniky cez ministerstvo pôdohospodárstva a v prípade, že budeme spĺňať zákonne podmienky

účasti, zapojíme sa do výzvy.
K bodu 4: Rôzne
Valné zhromaždenie PSUS sa bude konať koncom marca, presný dátum sa upresní neskôr.
Výbor sa zaoberal aj neúčasťou jednotlivých členov na VZ a konštatoval, že bude potrebné osloviť
týchto členov, aby pri svojej neúčasti splnomocnili niekoho na zastupovanie.

K bodu 5: Záver
-predseda spoločenstva sa poďakoval všetkým zúčastneným za spoluprácu a pozornosť.
Zápisnicu napísal: Martin Makarovič - ........................................................
Zápisnicu overil: Gajdoščáková Anna....................................................................

V Uliči: 22.01.2018

Predseda US PS

