
                           Pozemkové spoločenstvo Urbárska spoločnosť 067 67  Ulič 

 

ZÁPISNICA č. 1 
 

z rokovania výboru Pozemkového spoločenstva urbárska spoločnosť Ulič 

 

 

Napísaná: 26.01. 2019 

 

Prítomní:  Martin Makarovič, Anna Gajdoščáková,  Michal Bunča, Vladislav Hrabovčák, Vladimír 

Macejka, Helena Barnová. Marián Jurco 

Hostia: Ing. Mikuláš Hrib 

Miesto konania: Ulič Poloniny 

 

Program: 1.   Otvorenie 

2. Informácia o ťažbe a rozvoze palivového dreva 

3. Príprava valného zhromaždenia spoločenstva 

4. Návrh na nákup techniky ku linke a výška podielu na rok 2018 

5.  Stav s preberaním pozemkov spod správy LPM Ulič 

6. 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 o ťažbe za rok 2018. Vyťažili sme podľa plánu 1124m3, z toho  

brezy určené na deputáty v objeme 530m3. Pokračovalo sa v ťažbe buka v objeme 594m3. Buk  bol 

nekvalitný / hrubá hmota/ 120m3, na piliarku sa predalo 63m3 a zvyšok 411m3 sa odpredalo hlavne 

členom a ako stále sa vychádzalo zo zoznamu, ktorý vedie výbor a do ktorého sa ľudia dopisujú 

priebežne podľa záujmu. Množstvo snehu zkomplikovalo rozvoz podielov. Pokračovať sa bude až 

po zmene počasia. V ťažbe nastali problémy ohľadom podmočených a nepriechodných zvážnic. 

Predseda výbor informoval o potrebe úpravy zvážníc buldozérom, tie sa začnú v najbližších dňoch. 

Ak nenastane zmena počasia v priebehu mesiaca február by sme dokončili ťažbu a rozvoz podielov 

na rok 2019. Porasty v časti Nastasu stále podľa dohody a potreby ťaží prebierkovým spôsobom 

kočiš p.Gnip Radovan. Jedná sa o ťažbu duba, smrekovca opadavého, brezy, hraba a buka. 

Následne sa táto zmanipulovaná hmota vozí na sklad. V jari sa bude táto hmota odpredávať podľa 

záujmu členov. Táto informácia o predaji tejto hmoty bude súčasťou pozvánky na valné 

zhromaždenie. 

 

K bodu 3: Príprava valného zhromaždenia spoločenstva 

 

- na návrh predsedu sa výbor zhodol, aby sa VZ konalo 24.3.2019. Výbor sa zaoberal programom 

VZ, občerstvením a prípravou. Výbor si rozdelil úlohy pri príprave VZ, pozvánky budu riešiť p. 

Gajdoščáková a p. Barnová. Prípravu pozvánok predseda PSUS. 



 

 

K bodu 4: Návrh na nákup techniky ku linke a výška podielu na rok 2018 

 

- výbor sa zaoberal kúpou techniky na nakladanie dreva ku štiepacej linke. Nákup musí, ale schváliť 

valné zhromaždenie spoločenstva, nakoľko sa jedná o investíciu vo výške cca 25000,-€. Výbor 

navrhol, aby sa v prípade vrátenia preddavkovej dane zvýšil jednorázovo podiel pre členov, ktorí 

nepoberajú drevo z 20,-€ na 40,-€. Aj túto sumu musí odsúhlasiť valne zhromaždenie. Predseda 

informoval výbor o nutnosti poistiť štiepací automat aj s príslušenstvom, aj toto výbor jednohlasne 

odsúhlasil. 

 

 

 

K bodu 5: Stav s preberaním pozemkov spod správy LPM Ulič 

 

-predseda informoval výbor o stave komunikácie s LPM Ulič, ktoré sa týkajú pozemkov, ktoré 

spravuje LPM, ale je na našom liste vlastníctva. LPM sa dlhodobo ku nám správa neférovo a aj 

napriek písomnej forme komunikácie sa nevyjadrujú k situácií a vyhovárajú sa na nedostatok času a 

na iné rôzne výhovorky. 

 

K bodu 6: Záver 

 

-predseda spoločenstva sa poďakoval všetkým zúčastneným za spoluprácu a pozornosť. 

 

 

 

 

Zápisnicu napísal: Martin Makarovič  - ........................................................ 

 

Zápisnicu overil: Gajdoščáková Anna.................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 V Uliči: 27.01.2019                                                                                   Predseda US PS 

 


