Pozemkové spoločenstvo Urbárska spoločnosť 067 67 Ulič

ZÁPISNICA č. 1
z rokovania výboru Pozemkového spoločenstva urbárska spoločnosť Ulič
Napísaná: 01.02. 2014
Prítomní: Martin Makarovič, Anna Gajdoščáková, Michal Bunča, Michal Rusin, Helena Barnová
Program:

1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Príprava rozvozu palivového dreva členom
Odpredaj drevnej hmoty na štiepku obci
Príprava na previerku PSoL
Záver

Rokovanie výboru otvoril a viedol: Martin Makarovič
K bodu 1: Otvorenie
- otvoril a viedol predseda Martin Makarovič , hneď v úvode poďakoval výboru za prípravu
Valného zhromaždenia
- oboznámil prítomných s programom rokovania
K bodu 2: Rozvoz palivového dreva členom, spôsob platby a možnosť odpredaja dreva v obci
− nakoľko sa začala ťažba a je tu potreba rozvozu palivového dreva, začala sa príprava :
spracovanie zoznamu / Makarovič/, platba za drevo bude realizovaná po prebratí dreva . Pri
dostatku dreva ponúknuť ho v trhovej cene, / LPM ho odpredáva za 43.-€ za m3/
− výbor sa dohodol o cene 26,-€/m3 čiže 130,-€ za 5m3 vo forme deputátov, prvotne budú
vybavení občania trvale žijúci v obci a v prípade dostatku drevnej hmoty aj vlastníci, ktorí si
požiadajú o deputáty, ale nežijú celoročne v obci. Nakoľko je potrebné odmerať drevnú hmotu,
výbor sa dohodol o rozdelení prác a určil hodinovú mzdu pre členov vykonávajúcich meranie
na 3,-€
− Poverení: Makarovič, Gajdoščáková, Barnová, Bunča
K bodu 3: Príprava na previerku PSoL
výbor sa ďalej zaoberal avizovanou previerkou zo strany štátnych organov nakoľko sa vyhotovoval
nový plán starostlivosti o lesy /PSoL/ na obdobie rokov 2014-2023
Poverení: OLH Milan Piroš a predseda Makarovič Martin
K bodu 4: Odpredaj drevnej hmoty na štiepku
− v prípade, že obec dostane v rámci projektu stroj na spracovanie štiepky je tu možnosť
ponúknuť drevnú hmotu obci zámenou za daň z pozemkov.
K bodu 5:Záver
-predseda p. Makarovič Martin ukončil rokovanie výboru a poďakoval sa členom výboru za pomoc.

Zápisnicu napísal: Martin Makarovič - ........................................................
Zápisnicu overil: Michal Bunča - ....................................................................

