Pozemkové spoločenstvo Urbárska spoločnosť 067 67 Ulič

ZÁPISNICA č. 3
z rokovania výboru Pozemkového spoločenstva urbárska spoločnosť Ulič
z dňa 04.12. 2015
Prítomní: Martin Makarovič, Anna Gajdoščáková, Michal Bunča, Vladimír Macejka, Helena
Barnová, Rusin Michal, Roman Ján
Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Informácia o množstve vyťaženej hmoty a objeme vyprodukovanej štiepky
Informácia o prebiehajúcich projektoch
Poľovnické združeniem, úprava zmluvy
Príprava ku založeniu Pasienkového spoločenstva Ulič
Návrh na výplatenie divident a podmienky vyplácania
Príprava Valného zhromaždenia
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 množstve vyťaženej hmoty
Od začiatku roka bolo spolu vyťaženej 1141m3 drevnej hmoty. Na podiely členom bolo vyvezené
585m3 hmoty, (117 podielov po 5 m3) pre Oú Ulič bolo odpredaných 34,99 m3 na výrobu štiepky
( touto cestou bola vyplatená daň obci) a zvyšok tvorí voľný odpredaj
v množstve 354,23m3. Guľatina bola odpredaná v množstve 166,78 m3 firme Breky Humenné a
Woodplast v zastúpení s pánom Lešaničom.
-informoval predseda
K bodu 3: Informácia o prebiehajúcich projektoch
Predseda informoval výbor o prebiehajúcich projektoch pod patronátom NP Poloniny a aj o
ostatných projektoch, v ktorých sa angažujeme.
K bodu 4: Poľovnické združeniem, úprava zmluvy
Nakoľko došlo k navýšeniu výmery identifikovaných vlastníkov na liste vlastníctva č.757,
oslovil som predsedu poľovnického združenia o úpravu nájomnej zmluvy, v tomto čase prebieha
jednanie. Predseda bude informovať výbor o stave jednania.
Informoval predseda
K bodu 5: Príprava ku založeniu Pasienkového spoločenstva Ulič
Pod patronátom našho spoločenstva sa začala príprava na založenie Pasienkového spoločenstva,
prípravou boli poverení predseda a podredsedkyňa . O priebehu a výsledkoch prípravy budeme
informovať výbor a aj verejnosť cez našu internetovú stránku www.urbarulic.sk

K bodu 6:Návrh na výplatenie divident a podmienky vyplácania
Návrh na vyplatenie dividendov za rok 2015 vo výške 20,-€ bol jednohlasne schválený. Tento
podiel bude vyplatený členom, ktorí nepoberali svoj podiel vo forme palivového dreva. Zároveň výbor
navrhuje, aby na Valnom zhromazdení bol do uznesenia podaný návrh na podmienky spätného
vyplácania podielov pre členov, ktorí neprejavujú záujem o činnosť spoločenstva. Návrh výboru je aby
sa spätne mohli vyplácať iba podiely za posledné 2 roky, nie dlhšie obdobie. V opačnom prípade by
mohlo dôjsť ku riziku finančnej neschopnosti spoločenstva.
K bodu 7: Príprava Valného zhromaždenia
Termín Valného zhromazdenia bude upresnený po januárovom zasadnutí výboru a bude
prihliadať na stav prípravy Pasienkového spoločenstva Ulič, tak aby v prípade záujmu členov bolo
ustanovujúce zhromaždenie spolu s Valným zhromazdením PSUS Ulič
-poverený predseda
K bodu 8: Záver
predseda ukončil zasadanie výboru a poďakoval sa prítomným za účasť a pozornosť.
Zápisnicu napísal: Martin Makarovič - ........................................................
Zápisnicu overil: Anna Gajdoščáková ....................................................................
V Uliči:05.12.2015

