Pozemkové spoločenstvo Urbárska spoločnosť 067 67 Ulič

ZÁPISNICA č. 3
z rokovania výboru Pozemkového spoločenstva urbárska spoločnosť Ulič
Napísaná: 05.05. 2019
Prítomní: Martin Makarovič, Anna Gajdoščáková, Vladislav Hrabovčák, Michal Bunča, Helena
Barnová. Marián Jurco
Hostia: Ing. Mikuláš Hrib
Miesto konania: Školská jedáleň ZŠ Ulič
Program:

1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Informácia o ťažbe a rozvoze palivového dreva
Informácia o zrušení skladu zo strany OÚ Ulič
Iné
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 ukončení prebierky v časti Nastaz, vyťažená hmota sa postupne
zváža na náhradný sklad na Tvarone, nakoľko prenajatý obecný sklad musíme vypratať do
30.6.2019. Väčšia časť vyťaženej hmoty je ale smrekovec opadavý, je otázne či budeme vedieť
predať túto hmotu.
K bodu 3: Informácia o zrušení skladu zo strany OÚ Ulič
–

–

predseda informoval výbor o liste z dňa 4.4.2019 v ktorom bolo rozhodnutie a platné
uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Uliči, konaného dňa 15.3.2019, kde
poslanci rozhodli o zrušení nájmu (uznesenie obecného zastupiteľstva, kde v časti Schvaľuje- je pod bodom č.3 Zrušenie nájmu Urbárskej spoločnosti Ulič ku dňu 30.6.2019
na parc.č. 646/18). Predseda nemal bližšie informácie, nikto z obecného zastupiteľstva ho
vopred nekontaktoval a verejne dokumenty zo stránky obecného úradu v tejto veci sú veľmi
strohé...
Výbor akceptuje rozhodnutie obecného zastupiteľstva, veď sa jedna o majetok obce, mrzí
nás ale nekorektný prístup, bez predchádzajúceho stretnutia, ktorého dôsledkom je
predpokladané navýšenie predajnej ceny už aj tak ťažko predateľného /nejedná sa o buk, ale
o mix dreva/ palivového dreva. Navýšenie ceny bude realizované o sumu potrebnú na
prevoz a manipuláciu hmoty na iné miesto a o sumu, ktorú sme investovali do úpravy
pozemku. Výbor sa bude snažiť spracovať drevnú hmotu do 30.6.2019 tak aby zbytočne

nedošlo k navýšeniu nákladov.

K bodu 4: Iné
- výbor sa zaoberal členmi, ktorí sa stali členmi tento rok a nie sú ešte zadelení do zoznamu
poberateľov deputátov, ten sa aktualizuje stále ku konci roka. Vzhľadom na to, že máme dostatok
dreva na sklade, výbor rozhodol, že im poskytneme deputáty už tento rok.
- výbor sa zaoberal žiadosťou ZŠ v Uliči o poskytnutie finančnej podpory, ktorá súvisí z plaveckým
výcvikom. Výbor túto podporu jednohlasne schválil.
- predseda informoval výbor o ponuke firmy CBS, ktorá pripravuje knihu o Snine a okolí. Výbor
túto ponuku zamietol.
- predseda informoval výbor, že starosta obce požiadal o účasť na stretnutí výboru spoločenstva.
K bodu 6: Záver
-predseda spoločenstva sa poďakoval všetkým zúčastneným za spoluprácu a pozornosť.

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

V Uliči: 5.5.2019

Predseda PS US Ulič

