Pozemkové spoločenstvo Urbárska spoločnosť 067 67 Ulič

ZÁPISNICA č. 1
z rokovania výboru Pozemkového spoločenstva urbárska spoločnosť Ulič
Napísaná: 11.03.2022
Prítomní: Martin Makarovič, Anna Gajdoščáková, Vladislav Hrabovčák, Helena Barnová.
Vladimír Macejka, Michal Bunča
Hostia: Mikuláš Hrib predseda DV
Miesto konania: Denný stacionár Ulič
Program:

1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Informácie o ťažbe
Cena dreva a cena za spracovanie
ŠOP a NP Poloniny
Záver

Rokovanie výboru otvoril a viedol: Martin Makarovič

K bodu 1: Otvorenie
-

otvoril a viedol predseda Martin Makarovič
oboznámil prítomných s programom rokovania a navrhol , aby sa za jednotlivé body
programu hlasovalo naraz.

K bodu 2: Informácie o ťažbe

- podľa plánu pokračuje prebierková ťažba v časti Nastas . V poraste sa nachádza smrekovec, dub,
breza, borovica. Buk je tam v malom množstve a poväčšine sa jedná o staré a hrubé kusy.
Pokračovať by sa malo v časti pod Orlovcom, jedná sa o prebraté pozemky z pod správy LPM Ulič.
V minulosti tam bolo niekoľko zásahov, ale ostali tam nezasiahnuté periférne časti, ktoré chceme
ošetriť koňom. Z tejto časti by sme potom získali aj buk, ktorý by sme zmiešali s ostatnými
drevinami, tak aby sme dosiahli pre členov konsenzus k ich spokojnosti. V tejto súvislosti som
spomenul, že tento rok poskytneme deputáty aj členom zo spoločnej obhospodarovanej
nehnuteľnosti / pasienky, súkromné lesy/ a tak isto bude o rok vyplatená aj hmotná kompenzácia,
tým členom, ktorí nepoberajú drevo.

K bodu 3: Cena dreva a cena za spracovanie
- výbor sa vrátil k cene dreva, dôvodov je hneď niekoľko. Cena palív, mazív, energií a aj cena práce
sa neustále a prudko zvyšujú a tak aj my sme nútení zvýšiť cenu dreva. Navýšenie sa dotkne
deputátov, predaj guľatiny a aj spracované , poštiepané drevo sa úmerne k tomu zvýši a bude iba
reálne kopírovať zvýšené náklady. Cenové ponuky, náklady na ťažbu a spracovanie sú
k nahliadnutiu u predsedu spoločenstva.
K bodu 4: ŠOP a NP Poloniny
- predseda informoval výbor o nevyplatení zmluvnej starostlivosti za rok 2021 od NP Poloniny.
Dôvod nevyplatenia nám ku dňu konania stretnutia výboru nebol známy. Nakoľko sa mení štruktúra
a systém riadenia v NP Poloniny, ktoré preberajú aj časť lesov spod správy LPM Ulič, predseda
informoval aj o reálnej možnosti, že v určitej časti našich porastov by došlo k obmedzeniu ťažby.
Výbor bol zaskočený touto informáciou, nakoľko podľa ministra Budaja sa zmeny nemajú dotýkať
súkromných vlastníkov pôdy a lesa. Výbor sa ani v minulosti nebránil možnosti ponechania časti
našich lesov v bezzásahu, hlavne porastov, ktoré sa nachádzajú v lokalitách spoločenského
a ochranárskeho významu, čoho príkladom je aj ŠPR Rožok, ale radi by sme uvítali otvorenú
a férovú konverzáciu od kompetentných inštitúcií.

K bodu 5: Záver
- ku všetkým bodom programu sa hlasovalo naraz , 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: 11.03.2022

Predseda PS US Ulič

