Pozemkové spoločenstvo Urbárska spoločnosť 067 67 Ulič

ZÁPISNICA č. 3
z rokovania výboru Pozemkového spoločenstva urbárska spoločnosť Ulič
Napísaná: 20.11.2021
Prítomní: Martin Makarovič, Anna Gajdoščáková, Vladislav Hrabovčák, Helena Barnová. Marián
Jurco, Vladimír Macejka, Michal Bunča
Hostia: Mikuláš Hrib predseda DV
Miesto konania: Denný stacionár Ulič
Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Pestovná činnosť, plán na roky 2021-23
Informácie o ťažbe, spracovaní a distribúcii dreva
Ekonomika spoločnosti, cena dreva na trhu
Príprava VZ a volieb do orgánov spoločenstva
Inventúra spoločnosti a to nie len hmotného majetku
Rôzne
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 , by sa za jednotlivé body
programu hlasovalo naraz.

K bodu 2: Pestovná činnosť, plán na roky 2021-23
- podľa plánu bola vykonaná prerezávka v časti Dubrovné , jedná sa o prvý zásah v rozsahu 4 ha
a na ďalší rok by sa pokračovalo v pestovateľskej činnosti . Tak ako výbor rozhodol na ostatnom
sedení, prerezávku vykonal M. Bunča.

K bodu 3: Informácie o ťažbe, spracovaní a distribúcii dreva

- predseda informoval výbor, že ku 5.11.2021 sa skončil rozvoz deputátov. Celkovo bolo
vyťažených 919,28m3 hmoty prevažne buka. Dub, borovica predstavoval objem 115m3. Aj napriek

výrazným problémom, ktoré nás tento rok postihli: p. Kotuľak predčasne ukončil s nami
spoluprácu, nedostatok voľných ťažbárov v kraji, zlé počasie, zničené zvážnice a aj problémy
s odvozom dreva zo skladu, nakoľko boli rozmočené prístupové cesty a aj subdodávatelia, ktorí
poskytujú služby v preprave boli pracovne vyťažení a nemali pre nás voľný čas...aj napriek tomu
sme stihli včas spracovať drevo a aj ho povoziť našim členom. Predseda preto vyjadril veľké
poďakovanie všetkým zainteresovaným, ktorí sa pričinili o zdarne ukončenie ťažby. Obzvlášť je
potrebné sa poďakovať p. Senkovi, ktorý operatívne zareagoval a či v konskej prebierke, či vo
výberkovej ťažbe zabezpečil včas a v dostatočnej miere dostatok hmoty.
Ako ďalej predseda informoval, na štiepacej linke bolo spracovaných necelých 900m3 dreva, čo
predstavuje rekord od spustenia linky v roku 2018. Nakoľko nemáme postačujúci objem dreva, aby
sme zabezpečili všetkých členov, boli naši členovia nútení zakúpiť si drevo aj z iných zdrojov /LPM
Ulič/ a my sme ho následne poštiepali. Jednalo sa o drevo v celkovom objeme cca 200m3. Aj keď
padol názor, aby sme štiepali iba svoje drevo, v diskusií sa výbor zhodol, že drevo si dávajú
spracovať naši členovia a ak nevieme zabezpečiť požadovaný objem, tak im pomôžeme aspoň
takto.
OLH informoval výbor o nutnosti vyťaženia brezy, nakoľko po prvé nemáme dostatok buka a za
ďalšie nám túto povinnosť ukladá plán starostlivosti o les. Výbor sa preto jednohlasne rozhodol, že
v prípade, že sa začne na ďalší rok s ťažbou brezy, tak sa bude pripravovať mix buka a brezy.
K bodu 4: Ekonomika spoločnosti, cena dreva na trhu
-predseda informoval výbor o cene rubnej ťažby, prebierky, ťažbu koňom, o prírode blízkom
hospodárení v lesoch a podobných trendoch, ktorých sme už súčasťou. Od roku 2018 sme nijak
výrazne nezvyšovali cenu dreva aj to aj napriek rapídnemu zvyšovaniu nákladov zo strany
spracovateľov. Tento rok boli avizované zvýšenia cien energií, palív a aj ostatných komodít, ktoré
sa nás priamo, či nepriamo zo strany subdodávateľov dotknú. Pre porovnanie, my predávame kubík
buka za 45,-€ a LPM Ulič za 63,-€ , k tomu nie je čo dodať. Preto predseda navrhol, aby sa pred
začiatkom ďalšej sezóny prepočítali reálne náklady a podľa toho sa bude vyvíjať aj cena deputátov,
dreva a aj spracovania na linke.
K bodu 5: Príprava VZ a volieb do orgánov spoločenstva
- ak nám umožní epidemiologická situácia, na ďalší rok by sme zvolali riadne VZ, jednak preto, že
sme dva roky nemohli zorganizovať VZ a jednak sa končí funkčné obdobie volených orgánov
spoločenstva. Predseda vyjadril úprimné presvedčenie, že do výboru budú kandidovať všetci
aktuálni členovia výboru, tak aby sme mohli naďalej pokračovať v úspešne rozbehnutej práci
v spoločnosti.
K bodu 6: Inventúra spoločnosti a to nie len hmotného majetku
- predseda oslovil predsedu DV M. Hriba, aby si vybral jedného člena výboru PSUS Ulič a vykonali
inventúru hmotného majetku PSUS Ulič. Táto iniciatíva bola navrhnutá preto, aby sa urobila
bilancia hospodárenia za posledné volebné obdobie a tak sa reálne zhodnotila práca predsedu,
výboru a aj DV spoločenstva. Inventúrny zoznam bude samostatnou prílohou, tejto zápisnice.
- predseda ďalej urobil bilanciu práce za posledné obdobie 2018-2022, kde sme okrem
zabezpečovania dreva na kúrenie:
- spustenie linky na spracovanie dreva
- zastabilizovala sa práca s členmi
- prijali novú zmluvu o spoločenstve, podľa novely zákona 110/2018

- prebrali pozemky spod správy LPM Ulič

K bodu 7: Rôzne
- predseda sa poďakoval členom výboru a aj predsedovi DV za vykonanú prácu v spoločnosti za
posledné volebné obdobie a odovzdal im vecné dary.
K bodu 8: 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: 17.11.2021

Predseda PS US Ulič

Príloha č.1

Zoznam inventára
ID inventára

Názov

Popis

Jednotková cena

Množstvo
zásob

Stav

1.

Motorová píla Stihl M261

motorová pila

769,00 EUR

1

2.

Brúska na reťaze

brúsenie raťazí

148,90 EUR

1

3.

Hakki Pilke 43 pro

linka na spracovanie dreva

28 704,00 EUR

1

4.

Hakki stôl

manipulovací stôl

9 009,60 EUR

1

5.

Prístrešok, zabezpečenie, elektrifikácia
ku Hakki Pilke

3 500,00 EUR

1

6.

Vlečka

za traktor - klietka

7.

Kálačka

8.

3 200,00 EUR

1

kalačka 3000g

17,00 EUR

1

Obracák 80 cm

obracanie gulatiny

50,00 EUR

1

9.

Prilba so slúchadlami

Ochranná pomôcka

49,00 EUR

1

10.

Pneumatiky

pneumatiky na vozík Desta 25

500,00 EUR

4

11.

Sekera

sekera malá 30 cm

25,00 EUR

2

12.

klin

klín plastový

20,00 EUR

2

13.

Ultrabook ASUS+ tlačiareň HPosobny počítač

768,89 EUR

1

14.

Štartovací vozíi

štartovanie vozik, traktor

159,90 EUR

1

15.

Fotopasca

ochrana majetku

289,00 EUR

1

16.

Nož ku stroju 6 ramenný

štiepanie dreva

750,00 EUR

1

17.

Nôž ku stroju 8 ramenný

štiepanie dreva

750,00 EUR

1

SPOLU:

48 710,29 EUR

Čas opätovnej objednávky
v dňoch

Množstvo v opätovnej
objednávke

Podpis osoby
vykonávajúcej
inventúru

