Pozemkové spoločenstvo Urbárska spoločnosť 067 67 Ulič

ZÁPISNICA č. 1
z rokovania výboru Pozemkového spoločenstva urbárska spoločnosť Ulič
Napísaná: 26.01. 2020
Prítomní: Martin Makarovič, Anna Gajdoščáková, Vladislav Hrabovčák, Helena Barnová. Marián
Jurco, Vladimír Macejka
Hostia:--------------------Miesto konania: reštaurácia Poloniny Ulič
Program:

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

Otvorenie
Informácia o plnení uznesenia z posledného rokovania výboru
Žiadosť rybárskeho spolku o dotáciu na nákup rýb
Schválenie termínu Valného zhromaždenia spoločnosti
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 plnení uznesenia z posledného rokovania výboru
- predseda informoval prítomných o kúpe vlečky na rozvoz štiepaného dreva, nákupe notebooku
a tlačiarne. Výbor sa zároveň zaoberal aj drevom, ktoré je určené na deputáty. Po konštruktívnej
debate jednoznačne zamietol aby sa vytvárali kategórie kvality ( pozri zápisnicu 5/19) a podľa toho
aj rozdielne ceny, nakoľko vopred nevieme určiť akú hmotu zvezieme z lesa a aj podľa akého
vzorca by sa toto drevo delilo. Vznikal by priestor na špekulácie a sťažilo by to aj prácu pri meraní
a konsignácii dreva. „Výbor predsa nemôže za to, aké stromy nám rastú v lesoch“, doplnil predseda
spoločenstva a členovia by mali tento stav rešpektovať.
Predseda informoval výbor o cene mäkkého dreva, ktoré je aktuálne na historickom minime, tento
stav je spôsobený kalamitou v okolitých krajinách a tým spôsobeným prebytkom spomínanej
hmoty. Cena smrekovca je na úrovni cca 20-22 € za kubík , čo je o tretinu menej ako náklady na
jeho ťažbu. Práve pre nás nepriaznivý stav sa výbor rozhodol nečakať a odpredať zásobu
smrekovca a zabrániť tak ešte väčšiemu prepadu ceny. Pripomíname tu, že je nezáujem zo strany
členov aj ostatných obyvateľov o tento druh dreva a toto drevo nám už rok stojí na sklade.
Predseda prítomných informoval, že urobil osvetlenie prístrešku výrobnej linky, aby sa prípadne
dalo na linke pracovať aj večer.

K bodu 3: Žiadosť rybárskeho spolku o dotáciu na nákup rýb
- miestny rybársky spolok oslovil listom výbor, v ktorom nás žiada o príspevok na zarybnenie
miestneho rybníka. Výbor schválil spolku sumu 100,-€ a za to nám spolok vydá tri celoročné
rybárske lístky pre našich členov.
K bodu 4: Schválenie termínu Valného zhromaždenia spoločnosti
-výbor určil za dátum konania valného zhromaždenia 22.3.2020 a zároveň si rozdelil úlohy, ktoré
plynú z prípravy VZ. Tu patrí hlavne príprava a distribúcia pozvánok členom žijúcim mimo obce,
poroznášať pozvánky miestnym členom, rezervácia miesta konania VZ atď.
K bodu 5: Rôzne
- výbor aj naďalej pracuje na efektívnom využití dreva ale aj drevného odpadu, preto sa začal
zaoberať aj spracovaním pilín, ktoré nám ostali po spracovaní dreva na štiepacom automate.
Oslovili sme vedenie miestneho družstva, že im darujeme piliny, ktoré môžu použiť na podstielku,
podľa dostupných informácií asi je nevyhovujúca, tak isto som oslovil kupca, ktorý piliny
vykupuje, ale sa tiež neozval. Som preto nesmierne rád, že sa výbor začal zaoberať myšlienkou
spracovania pilín vo forme brikiet. Výbor sa bude touto problematikou zaoberať po valnom
zhromaždení.
K bodu 6: Záver
- predseda sa poďakoval prítomným členom výboru a aj členovi dozornej rady za trpezlivosť
a ukončil stretnutie výboru.

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

V Uliči: 26.01.2020

Predseda PS US Ulič

