
                           Pozemkové spoločenstvo Urbárska spoločnosť 067 67  Ulič 

 

ZÁPISNICA č. 3 
 

z rokovania výboru Pozemkového spoločenstva urbárska spoločnosť Ulič 

 

 

Napísaná: 27.07. 2017 

 

Prítomní:  Martin Makarovič, Anna Gajdoščáková,  Michal Bunča, Marián Jurco, Vladislav 

Hrabovčák 

Hostia za Dozornú radu: Mikuláš Hríb, Vladimír Legdan 

 

Program: 1.   Otvorenie 

2.  Informácia o ťažbe a rozvoze palivového dreva 

3.  Krádeže drevnej hmoty v pasienkoch 

4.  Informácia o začatí ťažby brezy 

5.  Nákup štiepacích liniek a lesnej techniky 

6.  Rôzne 

7.  Záver 

 

 

Rokovanie výboru otvoril a viedol: Martin Makarovič 

 

K bodu 1:   Otvorenie 

 

- otvoril a viedol predseda Martin Makarovič      

- oboznámil prítomných s programom rokovania a privítal členov DR na zasadnutí výboru 

 

K bodu 2: Informácia o ťažbe a rozvoze palivového dreva, cena dreva 

 

- predseda informoval prítomných , že ťažbu vykonáva p. Janko Dušan.  Tento rok sa vyťažilo cca 

900m3 drevnej hmoty /buk/ rôznej bonity. 860m3 sa odpredalo členom vo forme podielov aj voľný 

predaj  a cca 40m3 sa odpredalo firme Breky a Atelier,  tu sa jednalo o nekvalitnú /hrubú/ drevnú 

hmotu. Pre nepriaznivé celosezónne /kalamitný sneh, dažde/  počasie  nebolo možné vykonávať 

ťažbu v požadovanom objeme. Aj napriek tomu sme stihli členom rozvoziť podiely. Naďalej nám 

zostáva vyťažiť podľa plánu 100m3 drevnej hmoty. Výbor vyjadril nespokojnosť s konaním p. 

Dušana Janka, nakoľko nevyťažil požadované a dohodnuté množstvo hmoty a odišiel bez nášho 

vedomia. Výbor preto poveril predsedu, aby sa skontaktoval s p. Jankom a preveril, či aj naďalej 

chce pre nás pracovať. 

Výbor sa zaoberal aj navýšením ceny dreva nakoľko predávame hmotu o 1/3 lacnejšie ako LPM 

Ulič a aj pre fakt , že plánujeme predávať do budúcnosti iba polená a z toho plynú zvýšené náklady 

na výrobu.  Preto sa rozhodlo o navýšení ceny o 5,-€ za 1m3. Cena na rok 2018 sa bude pohybovať 

na úrovni 43,-€ za 1m3. 

 

 

K bodu 3: Krádeže drevnej hmoty v pasienkoch 

 

 -Výbor už dlhší čas registruje krádeže dreva, hlavne v pasienkoch. Jedná sa hlavne o rómskych 

spoluobčanov, ktorí chodia do našich pasienkových porastov a kradnú drevo. Smutné na tom je, že 

kradnuté drevo im vozí člen urbáru a že polícia v tomto smere nekoná. Po dlhodobej diskusii sa 

výbor a aj Dozorná rada zhodla na tom, že s okamžitou platnosťou sa zakazuje vstup techniky do 



našich porastov. Tento zákaz platí až do odvolania a toto rozhodnutie bude oznámené aj vedeniu 

polície v Uliči. 

 

K bodu 4:Informácia o začatí ťažby brezy 

 

- Predseda informoval výbor, že sa v najbližšom čase začne ťažba brezy v časti Javorník. Vyťažená 

brezová hmota sa použije na podiely pre členov. Predseda poprosil prítomných, aby začali 

informovať členov, že podiely budú iba z brezy, narážal tak na prípadné problémy s brezovou 

hmotou, nakoľko je breza u nás dosť nepopulárna. 

 

 

K bodu 5: Nákup štiepacích liniek a lesnej techniky 

 

-  Predseda informoval, že začal konať vo veci nákupu štiepacej linky. Stretol sa s p. Wienerom a 

prebrali spolu možnú spoluprácu pri spracovaní drevnej hmoty na polená a jej následná distribúcia 

jednotlivým členom. Spolupráca s p. Wienerom je dôležitá, lebo spoločnosť nedisponuje potrebnou 

technikou na rozvoz /traktor, nákladné auto/ a v prípade, že sa začne výroba polien, je potrebné 

zabezpečiť aj rozvoz do dvorov. Výbor sa zaoberal aj výberom vhodnej linky, nakoľko nemáme iba 

rovné kusy drevnej hmoty a preto padol návrh, aby sa pred samotnou kúpou urobil pracovný výjazd 

a výbor by sa na mieste oboznámil ako pracuje linka v praxi. 

 

K bodu 6: Rôzne 

 

- Predseda informoval výbor o podnetoch a pripomienkach jednotlivých členov, ktoré nazbieral od 

posledného zasadnutia výboru. Ozvali sa členovia /ing. Miková I., Kovaľová M./, ktorí vyjadrili 

názor, že aj keď nežijú trvalo v Uliči, majú nárok na podiel vo forme deputátu a že 20.-€ podiely sú 

nedostatočné. Na mieste som im vysvetlil, že podľa riadne platného uznesenia Valného 

zhromaždenia, ktoré je pre celú spoločnosť smerodajné, postupujeme správne a v žiadnom prípade 

neporušujeme interné smernice spoločnosti, ani zákon 97/2014 o pozemkových spoločnostiach, 

ktorý jasne definuje spôsoby delenia prípadného zisku a straty v spoločnosti. Výbor sa zaoberal 

pripomienkami , ale trvá na stanovisku, že postupuje podľa riadne platného uznesenia spoločnosti a 

že vykonáva svoju činnosť podľa platnej legislatívy. Z tohto dôvodu som pozval aj predsedu 

Dozornej rady Ing. Mikuláša Hriba a člena Vladimíra Legdana, aby sa tento „podnet“ riadne 

prešetril. Dozorná rada podporuje konanie a prácu výboru a ako kontrolný orgán spoločnosti sa k 

tejto problematike vyjadrí aj v svojej správe, ktoré prednesie na riadnom Valnom zhromaždení.  

 

K bodu 7: Záver 

 

 

-predseda spoločenstva sa poďakoval všetkým zúčastneným za spoluprácu a pozornosť. 

 

 

Zápisnicu napísal: Martin Makarovič  - ........................................................ 

 

Zápisnicu overil: Gajdoščáková Anna.................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 V Uliči: 28.07.2017                                                                                    Predseda US PS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


