
                                Pozemkové spoločenstvo Urbárska spoločnosť 067 67  Ulič 

 

ZÁPISNICA č. 5 
 

z rokovania výboru Pozemkového spoločenstva urbárska spoločnosť Ulič 

 

 

Napísaná: 07.12. 2019 

 

Prítomní:  Martin Makarovič, Anna Gajdoščáková, Vladislav Hrabovčák, Helena Barnová. Marián 

Jurco, Vladimír Macejka 

Hostia: Mikuláš Hrib, predseda dozornej rady  

Miesto konania: Ulič 247 

 

Program: 1.   Otvorenie 

2. Informácia o ťažbe a rozvoze palivového dreva 

3. Nákup vlečky za traktor a osvetlenia prístrešku ku štiepaciemu automatu 

4. Schválenie nájmu pre poľovnícky zväz PZ Javorník 

5. Rôzne 

6. 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 a spracovaní palivového dreva 

 

- predseda informoval prítomných o ukončení ťažby. V predstihu sa nám podarilo včas zabezpečiť 

ťažbu, prerozdelenie hmoty a jej následný rozvoz do dvorov, prípadne na spracovanie v štiepacej 

linke. Spolu bolo vyťažených 910m3 buka, z toho cca 200m3 sa vyvozili deputáty za rok 2019 

a zvyšná hmota 630m3 sa porozvážala s  platnosťou na rok 2020. Zvyšná hmota, ktorá ostala je 

uložená /cca 70m3/ na našom sklade. Na štiepacej linke bolo spracovaných za rok činnosti 600m3. 

Tento objem iba potvrdil správnosť rozhodnutia predsedu a podporu výboru pri kúpe štiepacieho 

automatu. Členovia si pochvaľujú  takto spracované drevo a aj keď to pre zainteresovaných ľudí vo 

výrobe predstavuje dosť veľkú záťaž / zabezpečovanie nakládky dreva, práca na automate, údržba 

a čistenie/ budeme pokračovať v snahe vyhovieť, čo najväčšiemu počtu žiadateľov o spracovanie 

dreva. Predseda sa poďakoval M. Bunčovi  za výraznú pomoc pri štiepaní dreva, bez jeho aktivity, 

by sme nestihli uspokojiť nároky členov na štiepané drevo. Zároveň predseda vyjadril vďaku aj M. 

Jurcovi, ktorý zabezpečil vyčistenie skladu po ťažbe. Výbor v súvislosti so zavedením rozdielnej 

platby za deputáty, tie sú rozdelené do desiatich kategórií podľa výmery, nepostrehol žiadne 

negatívne reakcie zo strany členov.  

  

K bodu 3:  Nákup vlečky za traktor a osvetlenia prístrešku ku štiepaciemu automatu 

 

- výbor sa ďalej zaoberal  kúpou vlečky , ktorá by slúžila na rozvoz polien. Poveril preto predsedu, 



aby za zaoberal kúpou spomínanej vlečky. Cena by sa mala pohybovať do 3500,-€. Predseda ďalej 

informoval výbor , že vzhľadom na bezpečnosť pri štiepaní je potrebné osvetliť pracovný priestor 

vyhovujúcim osvetlením. Výbor jednohlasne schválil nákup a montáž osvetlenie prístrešku,  

 

 

K bodu 4: Schválenie nájmu pre poľovnícky zväz PZ Javorník 

 

 

- výbor sa na poslednom sedení zaoberal schválením nájmu PZ Javorník, ale nakoľko poľovne 

združenie aktuálne rieši svoje interné záležitosti, po dohode s hospodárom združenia sa otázka  

nájmu posúva na neskoršie obdobie, predpokladaný termín január 2020. 

 

 

K bodu 5: Rôzne 

 

 

- predseda informoval výbor, že notebook , ktorý aktuálne využíva je už nevyhovujúci / slúžil 8 

rokov/ ťažko sa spúšťa, niekedy to trvá aj viac hodín. Preto informoval výbor o zakúpení nového 

notebooku a aj zakúpenie tlačiarne. Aktuálne využívame iba zapožičanú tlačiareň. 

- V. Macejka mal pripomienku k kategorizácií hmoty. Jedna sa o to, že do linky je potrebné drevo 

do hrúbky 40 cm, zvyšok sa potom vozí členom, ktorí si chcú porezať drevo sami, ale drevo je 

potom hrubšie ako 40cm. Podľa jeho názoru, by mala byť takáto hmota lacnejšia. Začala sa v tejto 

veci diskusia , ale výbor sa jednoznačne nezhodol ako postupovať a preto predseda vyzval členov 

výboru, aby sa začali zaoberať riešením a na najbližšom  stretnutí výboru  by sa pokračovalo 

v rozprave ku problému.  

- predseda informoval výbor o ekonomickej situácií  spoločnosti a vzhľadom na to, že máme 

aktuálne na sklade cca 250 m3 nepredanej hmoty / jedna sa hlavne o sortiment červeného smreka/ 

výšku vyplatených dividend členom navrhne výbor až pred valným zhromaždením spoločenstva.  
 

 

K bodu 6: Záver  

 

- 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: 07.12.2019                                                                                   Predseda PS US Ulič 

 


