Pozemkové spoločenstvo Urbárska spoločnosť 067 67 Ulič

ZÁPISNICA č. 3
z rokovania výboru Pozemkového spoločenstva urbárska spoločnosť Ulič
Napísaná: 28.12. 2016
Prítomní: Martin Makarovič, Anna Gajdoščáková, Michal Bunča, Michal Rusin, Helena Barnová,
Vladimír Macejka, Ján Roman
Program:

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

Otvorenie
Termín Valného zhromaždenia a príprava
Rozvoz palivového dreva členom
Odpredaj drevnej hmoty na štiepku
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: Termín Valného zhromaždenia a príprava
- termín VZ sa určil na 26.3.2017 a nakoľko sa jedná o VZ na ktorom prebehnú voľby do
výboru, bude potrebné venovať jeho príprave viac času a energie.. Zároveň predseda vyzval
jednotlivých členov výboru, aby sa vyjadrili či sa aj naďalej budú uchádzať o členstvo vo
výbore. Jednoznačnú odpoveď /po vzájomnej dohode/, ale dostaneme až na prvom stretnutí
v roku 2017 a zároveň bol výbor poverený, aby oslovil potencionálnych kandidátov do nového
výboru. Po posledných voľbách do výboru nastal problém, že zvolení kandidáti sa po voľbe
vzdali svojej kandidatúry a preto je potrebné, aby sa budúci kandidáti vyberali zodpovedne.
Poverení: celý výbor
K bodu 3: Rozvoz palivového dreva členom
- začala sa ťažba v časti Javorník-Zálom, ťažbu vykonáva p. Janko. Rozvoz sa začal realizovať od
začiatku obce, nakoľko posledné dva roky sa hmota navážala od jej konca. Predseda dodal
aktualizovaný zoznam odberateľov na palivové drevo a p.Gajdoščáková bola poverená prípravou
konsignačných listov a príjmových dokladov.
K bodu 4: Odpredaj drevnej hmoty na štiepku
 zároveň sa s ťažbou začala úprava lúk na funkčných plochách. Jej úpravou bol poverený p.
Michalco Ján ml., tu je na mieste dodať jeho ústretový krok, že platí vopred za 100 ton drevnej
štiepky. K tomu kroku pristúpil, aby ostala zachovaná dôvera medzi urbárom a spracovateľmi
štiepky, nakoľko bol oboznámený s neférovým správaním p.Vasiľa Šipa, ktorý aj naďalej
dlhuje nášmu urbáru cca 3000€ práve za nevyplatenú faktúru za odobratú štiepku.

K bodu 5:Rôzne
- predseda informoval výbor o hospodárskom stave spoločenstva, poskytnutým finančným
dotáciám za rôzne projekty /chránené vtáčie údolia/, ale aj obmedzenia plynúce v zapojení sa
do týchto výziev. Práve preto sa predseda s OLH rozhodol, že je potrebné začať ťažbu čím
skôr, aby sa prioritne rozvozilo palivové drevo naším podielnikom a tak sa predišlo

-

-

problémom, ktoré nastali tento rok, keď sme boli nútení prerušiť ťažbu, práve z dôvodu
zapojenia sa do projektu chránených vtačích lokalít. Na objasnenie predseda informoval, že
v čase od začiatku apríla do konca septembra nemôžeme v tej časti lesa, ktorý sme uviedli
v projekte vykonávať žiadny zásah.
výbor sa ďalej zaoberal žiadosťou pani riaditeľky ZŠ v Uliči o poskytnutie sponzorského daru
na pokrytie výdavkov spojené s plaveckým kurzom. Žiadosť bola jednohlasne schválená, výška
daru bola stanovená na 150.-€
predseda informoval o problémoch , ktoré nastali pri rozvoze palivového dreva. Jednalo sa
hlavne o kvalitu dodanej hmoty / jeden chce hrubé a jeden tenšie drevo/, ľudia netolerovali keď
došlo k tomu , že sused dostal drevo skôr ako mal /sťažnosti boli iba v časti Vyšný koniec/ aj
keď im bolo vysvetlené, že ich drevo je zložene na sklade, ktorý je momentálne premočený
a preto nedostupný pre techniku...A jedenkrát bol problém s platbou , keď p. J. Cogan prišiel za
predsedom, že mu nesedela platba. Následne mu bolo vrátených za prítomnosti predsedu
dozornej rady Ing.Mikuláša Hriba 70.-€. Vzniknuté problémy boli okamžite operatívne
ošetrené k spokojnosti všetkých dotknutých členov.

K bodu 6: Záver
-

predseda poďakoval prítomným za pozornosť a poprial výboru pokojné prežitie vianočných
sviatkov.

Zápisnicu napísal: Martin Makarovič - ........................................................
Zápisnicu overil: Anna Gajdoščáková ....................................................................

