Pozemkové spoločenstvo Urbárska spoločnosť 067 67 Ulič

ZÁPISNICA č. 2
z rokovania výboru Pozemkového spoločenstva urbárska spoločnosť Ulič
Napísaná: 28.06. 2020
Prítomní: Martin Makarovič, Anna Gajdoščáková, Vladislav Hrabovčák, Helena Barnová. Marián
Jurco, Vladimír Macejka, Michal Bunča
Hostia: Mikuláš Hrib
Miesto konania: reštaurácia Poloniny Ulič
Program:

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

Otvorenie
Informácia o plnení uznesenia z posledného rokovania výboru
Informácie o ťažbe a distribúcii dreva
Preberanie pozemkov spod správy LPM Ulič
Rôzne
Záver

Rokovanie výboru otvoril a viedol: Martin Makarovič

K bodu 1: Otvorenie
-

otvoril a viedol predseda Martin Makarovič
oboznámil prítomných s programom rokovania a konštatoval, že takmer polročná pauza ,
ktorá znemožnila osobné stretnutie výboru tu ešte síce nebola, ale stále sme boli v kontakte
telefonicky, čiže výbor je dostatočne informovaný o krokoch spoločenstva.

K bodu 2: Informácia o plnení uznesenia z posledného rokovania výboru
- predseda informoval prítomných o plnení uznesenia z posledného rokovania výboru a to
o poskytnutí príspevku pre rybársky spolok v sume 100,-€ a za to nám spolok vydal tri voľné
rybárske lístky.
- Valné zhromaždenie a aj jeho náhradný termín bol z dôvodu ochorenia COVID 19 zrušený, výbor
jednohlasne po diskusií rozhodol, že valné zhromaždenie zvolá až v prípade, že bude vedieť
zabezpečiť bezpečné a uznášania schopné zhromaždenie.
- predseda zisťoval možnosti spracovania pilín, ale ako informoval výbor, cena linky na spracovanie
pilín je okolo 50.000,-€ čo je po prvé pre nás nevýhodné a po druhé, na spustenie a efektivitu linky
by sme potrebovali desaťnásobne viac pilín.

K bodu 3: Informácie o ťažbe a distribúcii dreva

- predseda informoval výbor, že v čase vypuknutia pandémie bolo potrebné využiť stav, že LPM
Ulič mal pozastavenú ťažbu a voľných pracovníkov a preto sme vedeli využiť voľné kone na
plánovanú prebierku. Tak sme v predstihu dokázali zabezpečiť palivové drevo na rok 2021 pre 30tích členov urbáru. Hmota sa začala rozvážať od najvyššieho čísla domov. Riadna ťažba sa spustí po
15. júli, čiže po skončení platnosti obmedzenia chráneného vtáčieho územia. Predseda informoval
výbor o zapojení sa do projektu obnovy nelesných plôch. V prípade kladného stanoviska
ministerstva životného prostredia vyzval členov výboru o aktívnu účasť na tomto projekte. Bližšie
informácie dostane výbor po stretnutí s garantom projektu a to ŠOP NP Poloniny, ktoré sa ma
uskutočniť 8.7.2020 v informačnom stredisku NP Poloniny v Novej Sedlici.
K bodu 4: Preberanie pozemkov spod správy LPM Ulič
-predseda informoval o stave preberania pozemkov spod správy LPM Ulič, v najbližšom čase by
malo dôjsť k podpisom zmlúv. Zároveň predseda informoval výbor , aby sme dotknuté pozemky
zaregistrovali pod naše spoločenstvo pri najbližšom valnom zhromaždení.
K bodu 5: Rôzne
- predseda informoval o platobnej neschopnosti p. Jaroslava Brečku, ktorý už viac ako rok
úmyselne zdržiava vyplatenie faktúry a preto predseda posunul tento problém JUDr. Vlaste
Pastorkovej, tá nás bude v tejto záležitosti zastupovať.
K bodu 6: Záver
- ku všetkým bodom programu sa hlasovalo, výbor ich jednohlasne schválil.
- 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: 28.06.2020

Predseda PS US Ulič

