
                           Pozemkové spoločenstvo Urbárska spoločnosť 067 67  Ulič 

 

ZÁPISNICA č. 5 
 

z rokovania výboru Pozemkového spoločenstva urbárska spoločnosť Ulič 

 

 

Napísaná: 12.10. 2018 

 

Prítomní:  Martin Makarovič, Anna Gajdoščáková,  Michal Bunča, Vladislav Hrabovčák, Vladimír 

Macejka, Helena Barnová. Marián Jurco 

Hostia: - 

Miesto konania: Ulič Poloniny 

 

Program: 1.   Otvorenie 

2. Informácia o ťažbe a rozvoze palivového dreva 

3. Prenájom pozemku a nákup prístrešku pre štiepací automat 

4. Preddavková daň Daňovému úradu 

5. 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 plánoch pri jesennej ťažbe, Začne sa ťažba, ktorú bude 

vykonávať p. Peter Kotuľak. Vyťažená hmota sa bude rozvážať vo forme deputátov a začneme od 

konca obce. Zároveň predseda informoval výbor, že p. Berezňanin, ktorý vykonával ťažbu doteraz, 

pre nedostatok času a pre záväzky, ktoré má voči LPM Ulič odstupuje od zmluvy s nami. Predseda 

zároveň informoval výbor, že pozastavil platbu pre p. Berezňanina, nakoľko nedokončil ťažbu 

a úhrada bude vykonaná až po dokončení ťažby v daných porastoch. Porasty v časti Nastasu ťaží 

prebierkovým spôsobom kočiš p.Gnip Radovan. Jedná sa o ťažbu duba, smrekovca opadavého, 

brezy, hraba a buka. Následne sa táto zmanipulovaná hmota vozí na sklad.  

 

K bodu 3: Prenájom pozemku a nákup prístrešku pre štiepací automat  

 

 - po právnej porade s notárom nám bolo odporúčané nekupovať pozemok na výstavbu prístrešku, 

ale si pozemok prenajať. Predseda preto prenajal pozemok od Oú v Uliči /na 5 rokov/, ten bude 

slúžiť ako sklad drevnej hmoty. Prenajal sa pozemok aj od p. E. Čurhovej /na 10 rokov/ a na tomto 

pozemku sa začne pre lepšiu logistiku / prívod elektriny, betónový podklad / s výstavbou prístrešku 

pre uloženie štiepacieho automatu.  Predseda pri záujme o kúpu prístrešku oslovil troch 

dodávateľov a tieto ponuky potom predniesol výboru. Výbor potom odhlasoval ponuku od p. 

Koroľa. Zahlasovala väčšina výboru, až na p. Vladimíra Macejku, ten sa zdržal hlasovania. Ako 

dôvod nesúhlasu uvádza, že nemáme investovať do prístrešku, ktorý nestojí na našom pozemku, ale 

na pozemku v prenájme. Zároveň sa výbor začal zaoberať ako by mala prebiehať práca na 



štiepacom automate. Výbor sa bude musieť vrátiť k tejto problematike až po skompletizovaní linky 

a dohodnúť sa spoločne na spôsobe ako bude prebiehať výroba na linke.  

 

 

 

K bodu 4: Preddavková daň Daňovému úradu 

 

- Daňový úrad vyrúbal spoločnosti po daňovej závierke  preddavkovú daň 5040,-€ rozdelenú na 

štyri splátky. Pre tento dôvod, musí spoločenstvo hospodáriť v opatrnom režime, aby sa nedostalo 

do platobnej neschopnosti. Na ďalší rok bude po ročnej závierke táto suma po zdanení obratu 

vrátená.  

 

 

K bodu 5: 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 

 


