Pozemkové spoločenstvo Urbárska spoločnosť 067 67 Ulič

ZÁPISNICA č. 1
z rokovania výboru Pozemkového spoločenstva urbárska spoločnosť Ulič
Napísaná: 09.02. 2016
Prítomní: Martin Makarovič, Anna Gajdoščáková, Macejka Ladislav, Michal Bunča, Rusin
Michal, Barnová Helena, Roman Ján
Hostia:
Program:
1. Otvorenie
2. Informácia o ťažbe a rozvoze palivového dreva
3. Príprava Valného zhromaždenia 2016
4. Návrh na vyplatenie podielov pre členov nepoberajúcich drevnú hmotu
5. Príprava na rozšírenie majetku o súkromne pozemky
6. Informácia o neuhradenej faktúre za odpredanú drevnú hmotu / Šíp Vasiľ/
7. 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 , že sa začala ťažba v časti Dubrovné . Ťažbu vykonáva p. Janko
Dušan. Z tejto časti sa vyťažilo cca 320m3 drevnej hmoty /buk/ rôznej bonity. 290m3 sa odpredalo
členom vo forme podielov a cca30m3 sa odpredalo firme LOG ON v zastúpení p. Lešaniča, tu sa
jednalo o drevnú hmotu vyššej bonity. Pre nepriaznivé jesenné počasie a aj slabú zimu výbor
rozhodol , že v prípade nepriaznivého počasia sa ťažba pozastaví. Chceme tým predísť poškodeniu
zvažníc a zároveň by sa členom vozilo drevo od blata, čo je nežiadúce.
K bodu 3: Príprava Valného zhromaždenia 2016
-Valné zhromaždenie sa bude konať 06.3.2016. Zároveň si výbor rozdelil úlohy: predseda
vypracuje pozvánky, program, splnomocnenie a iné písomnosti a Gajdoščáková zabezpeči
distribúciu pozvánok. Zároveň predseda a OLH aktualizovali a dopĺňali zoznam členov, ktorý je
potrebný potom doložiť Lesnému úradu v Snine.
K bodu 4:Návrh na vyplatenie podielov pre členov nepoberajúcich drevnú hmotu
- pre členov, ktorí nepoberajú palivové drevo výbor navrhol 20€ podiel. Túto výšku by malo
schváliť Valné zhromaždenie PS US
K bodu 5:Príprava na rozšírenie majetku o súkromne pozemky
- predseda informoval výbor zo stavom prípravy na pripojenie LV/listov vlastníctva/ zo súkromnej
časti vlastíkov. Prioritou budu LV tých častí, ktoré priamo hraničia z našim kmeňovým LV 757. Ak
by došlo k pripojeniu dotknutých LV vytvorili by sa väčšie celky, ktoré by sme mohli
obhospodárovať. Nakoľko sa veľa oslovených vlastníkov nevyjadrilo ku návrhu na pripojenie,
predseda navrhol, aby sa títo vlastníci oslovili osobne pri roznášaní pozvánok na Valné
zhromaždenie.

K bodu 6: Informácia o neuhradenej faktúre za odpredanú drevnú hmotu / Šíp Vasiľ/
- predseda informoval výbor o stave neuhradenej faktúry číslo 13/15 od firmy Timbermass v
zastúpení pánom Vasiľom Šípom, v hodnote 2820.-€. Výbor navrhol začať vymáhanie dĺžnej sumy
súdnou cestou.
K bodu 7: Záver
-predseda spoločenstva sa poďakoval všetkým zúčastneným za spoluprácu a pozornosť.
Zápisnicu napísal: Martin Makarovič - ........................................................
Zápisnicu overil: Gajdoščáková Anna....................................................................

V Uliči: 10.02.2016

Predseda US PS

