Pozemkové spoločenstvo Urbárska spoločnosť 067 67 Ulič

ZÁPISNICA č. 4
z rokovania výboru Pozemkového spoločenstva urbárska spoločnosť Ulič
Napísaná: 15.08. 2018
Prítomní: Martin Makarovič, Anna Gajdoščáková, Michal Bunča, Vladislav Hrabovčák, Vladimír
Macejka, Helena Barnová.
Hostia: Miesto konania: Ulič Poloniny
Program:

1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Informácia o ťažbe a rozvoze palivového dreva
Návrh na kúpu pozemku
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 priebehu rozvozu palivového dreva. Brezy boli zmanipulované
kočišmi na 5 metrové dĺžky na zvážniciach a ich prevoz bol tak veľmi pomalý, s časti aj pre
dlhotrvajúce problémy s dažďom a aj pre to, že nebol kto vyťaženú hmotu povoziť. Predseda po
dlhom zháňaní vybavil nového ťažbára a to p. Jakuba Berezňanina a ten nakoniec pozvážal všetky
brezy na sklady. Aj s rozvozom zo skladu bol nakoniec problém, nakoľko p.Čurha pre zdravotné
problémy nemohol začať voziť deputáty. Aktuálne potrebujeme zrealizovať rozvoz 7 členom
a deputáty pre rok 2018 budú rozvozené našim členom. Výbor zároveň rozhodol, aby sa v prípade
dobrého počasia začala ťažba deputátov na rok 2019. Rozvážať sa bude bukové drevo. Predseda
informoval výbor aj s plánom starostlivosti o les na rok 2019, ktoré mu poskytol OLH. Pripomenul
výboru požiadavku OLH, že je potrebné urobiť zásah do porastov v časti Nastasu.
K bodu 3: Návrh na kúpu pozemku
- predseda podal na Oú v Uliči žiadosť na odkúpenie pozemku za účelom vybudovania haly na
výrobu polien. Predseda informoval výbor so stanoviskom obecného zastupiteľstva, v ktorom
rozhodol o predaji pozemku, ktorý sa nachádza pri čističke odpadových vôd. Zastupiteľstvo
rozhodlo o predaji pozemku vo výške 7000 €, čo výbor pozemkového spoločenstva prijal s veľkou
nevôľou a nepochopením, nakoľko sa v tejto hale bude spracovávať drevo pre našich spoluobčanov,
bez rozdielu či sú, alebo nie sú členmi spoločenstva. Aj napriek búrlivej diskusii sa výbor rozhodol
akceptovať ponuku obecného úradu a poveril predsedu pokračovať v realizácií projektu na výrobu

haly.

K bodu 7: Záver
-predseda spoločenstva sa poďakoval všetkým zúčastneným za spoluprácu a pozornosť.

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

V Uliči: 16.08.2018

Predseda US PS

