Pozemkové spoločenstvo Urbárska spoločnosť 067 67 Ulič

ZÁPISNICA č. 2
z rokovania výboru Pozemkového spoločenstva urbárska spoločnosť Ulič
Napísaná: 20.06. 2014
Prítomní: Martin Makarovič, Anna Gajdoščáková, Michal Bunča, Michal Rusin, Helena Barnová
Program:

1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Informácia o kalamite v časti Dúbrava
Návrh predsedu na nákup štiepačky
Záver z previerky PSoL
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 kalamite v časti Dúbrava
Následkom vetra aj náš majetok zasiahla kalamita, aj keď v omnoho menšej miere ako majetok
LPM Ulič. Po obhliadke lesa náš OLH našiel časť kalamity v oblasti Dúbravy. Ihneď na to požiadal
Lesný úrad v Snine o začatí likvidácie kalamity a okamžite nato bol aj oslovený p. Bunča aby
urýchlene začal z prácou na danom poraste. Hmota z kalamity predstavovala 419,76 m3 a všetka bola
použitá pre členov urbáru na podiely, časť z kalamity bola odpredaná firme Breky Humenné nakoľko
sa jednalo o kvalitnejšiu drevnú hmotu a rýchlym zásahom nedošlo k jej poškodeniu. Stále pokračuje
trend spoločnosti, ponúknuť na predaj drevo našim spolupodielnikom a minimalizovať vývoz vonku.
Tu , ale je potrebné pripomenúť fakt, že takto prichádzame o časť z príjmu
-informoval predseda z podkladov OLH
K bodu 3: Návrh predsedu na nákup štiepačky
− predseda informoval výbor o možnosti využitia projektov a o kúpe štiepačky na výrobu polien.
Touto cestou by sme pomohli hlavne starším členom aby sa nemuseli ďalej zaoberať čo s
guľatinou, ale rovno by sa zavážalo spracované drevo v polenách. Samozrejme by bolo
potrebné vypočítať cenu takto spracovaného dreva a záujem členov o kúpu. Jednoznačne, ale
výbor navrhol pokračovať v danej problematike a zisťovať možnosti a záujem zo strany členov
− poverení výbor spoločenstva
K bodu 4: Záver z previerky PSoL
Predseda informoval výbor o ukončení previerok zo strany zainteresovaných lesných úradov .
Previerok sa osobne zúčastnili OLH a predseda a dňa 21.6.2014 aj došlo písomne rozhodnutie v
ktorom Oú Prešov schválil návrh Programu starostlivosti o lesy na obdobie 2014-2023 pre Lesný celok
/ LC/ Ulič aj s nasledovným rozsahom úloh , ktorý je súčasťou spomínaného rozhodnutia.
Informoval predseda
K bodu 5:Záver
-predseda p. Makarovič Martin ukončil rokovanie výboru a poďakoval sa členom výboru za pomoc.

Zápisnicu napísal: Martin Makarovič - ........................................................
Zápisnicu overil: Anna Gajdoščáková ....................................................................
V Uliči: 20.06.2014

