Pozemkové spoločenstvo Urbárska spoločnosť 067 67 Ulič

ZÁPISNICA č. 2
z rokovania výboru Pozemkového spoločenstva urbárska spoločnosť Ulič
Napísaná: 08.07. 2015
Prítomní: Martin Makarovič, Anna Gajdoščáková, Michal Bunča, Rusin Michal, Barnová Helena,
Roman Ján
Program:

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

Otvorenie
Informácia o ťažbe a rozvoze palivového dreva
Informácia o stavu rozšírenia spoločenstva
Informácia o vyplatení podielov pre členov nepoberajúcich drevnú hmotu
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 a rozvoze palivového dreva
- predseda informoval prítomných , že sa ukončila ťažba v časti Dúbrava. Ťažbu vykonával p.
Janko Dušan. Z tejto časti sa vyťažilo cca 580m3 drevnej hmoty /buk/ rôznej bonity. Približne
480m3 z sa odpredalo a porozvážalo členom a zvyšok drevnej hmoty s vyššou bonitou sa odpredal.
Nakoľko je neustále zvýšený záujem o kúpu palivového dreva, predseda navrhol aby sa ešte
doťažilo cca 120m3 a na ďalší rok by sa ťažba znížila o spomínané množstvo. Tento krok výbor
jednohlasne odsúhlasil. Čistenie po ťažbe zabezpečuje p. Šip Vasiľ, predseda informoval , že stav
po mechanizovanom zbere drevnej hmoty je na vysokej úrovni a jednoznačne po dohovore s OLH
navrhuje pokračovať v tomto spôsobe pestovateľskej činností a starostlivosti o les po vykonaní
ťažby.
K bodu 3: Informácia o stavu rozšírenia spoločenstva
-Valné zhromaždenie dňa 15.3.2015 schválilo návrh výboru a rozšírenie majetku. Predseda
informoval prítomných so skutočnosťou, že ku dnešnému dňu nedošlo ani k jednému prípadu
rozšírenia a konštatoval, že je neochota konať v tomto prípade zo strany členskej základne.
K bodu 4:Návrh na vyplatenie podielov pre členov nepoberajúcich drevnú hmotu
- Valné zhromaždenie dňa 15.3.2015 schválilo návrh výboru spoločenstva o vyplatení podielov
členom spoločenstva , ktorí nepoberali drevo. Výška podielu sa stanovila na 20€ a rovno sa aj na
Valnom zhromaždení tento podiel vyplácal. Členom, ktorí do Valného zhromaždenia doručili riadne
potvrdené splnomocnenie sme podiel posielali poštovou poukážkou. Vzhľadom na fakt, že v
minulom roku sa nám časť platieb vrátila z dôvodu, že adresát bol neznámy a aj z potreby
aktualizovať adresy trvalého pobytu členov spoločnosti výbor rozhodol neposielať podiely
poštovou poukážkou členom, ktorí sa nezúčastnili Valného zhromaždenia a ani nedoručili
splnomocnenie. Samozrejme v prípade, že člen osobne , alebo písomnou formou požiada výbor
spoločenstva o vyplatenie podielu, ten mu bude riadne vyplatený. ( po doplnení adresy

trvalého pobytu) -Táto výzva je aj verejne uverejnená na našej internetovej stránke.
K bodu 5: Rôzne
Predseda informoval výbor o:
-prácach na zvážniciach a lesných cestách , práca bola vykonaná za veľkej pomoci LPM Ulič, cesty
sú urobené kvalitne, iba je potrebné dokončiť miesta kade pretekajú lesné potoky a križujú naše
cesty.
-výbor ďalej schválil príspevok cirkvám / gréckokatolíckej a pravoslávnej/ vo výške 100€
-poveril predsedu pokračovať v ochrane spoločného majetku a preto sa odsúhlasil nákup 2 kusov
fotopascí a fotoaparátu.
K bodu 6: Záver
-predseda spoločenstva sa poďakoval všetkým zúčastneným za spoluprácu a pozornosť.
Zápisnicu napísal: Martin Makarovič - ........................................................
Zápisnicu overil: Gajdoščáková Anna....................................................................

V Uliči: 08.07.2015

Predseda US PS

