Pozemkové spoločenstvo Urbárska spoločnosť 067 67 Ulič

ZÁPISNICA č. 3
z rokovania výboru Pozemkového spoločenstva urbárska spoločnosť Ulič
Napísaná: 04.12. 2013
Prítomní: Martin Makarovič, Anna Gajdoščáková, Macejka Ladislav, Michal Rusin, Helena
Barnová , Roman Ján
Program:

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

Otvorenie
Informácia o ťažbe a rozvoze palivového dreva
Zákon 97/2013 o PS
Príprava na vytvorenie združenia súkromných vlastníkov lesa a pasienkov
Návrh na vyplatenie podielov pre členov nepoberajúcich drevnú hmotu
Príprava Valného zhromaždenia 2014
Vytvorenie rezervného fondu
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 pokračuje prebierka v časti Nastas . Prebierku vykonáva p.
Roman Čurha. Predseda navrhol , aby sa členom vozilo na podiely iba tvrdé drevo / buk, hrab/ a
brezy odpredať na vlákninu. Výbor jednohlasne schválil túto pripomienku.
K bodu 3: Zákon 97/2013 o PS
- predseda informoval o znení zákona 97/2013 , zároveň poskytol výboru kópie spomínaného
zákona na jeho preštudovanie. Zároveň prítomných oboznámil o zmenách pri riadení PS US podľa
novely zákona.
K bodu 4: Príprava na vytvorenie združenia súkromných vlastníkov lesa a pasienkov
- predseda informoval o žalostne nízkej angažovanosti sa majiteľov súkromných lesov a pasienkov
v otázke vytvorenia súkromného združenia vlastníkov lesov a pasienkov. Túto problematiku preto
navrhol riešiť až po zdarnej reformácií urbárského spoločenstva podľa zákona 97/2013
K bodu 5: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 6: Príprava Valného zhromaždenia 2014
-vzhľadom na to, že podľa zákona 97/2013 je potrebné doplniť do 28.2.2014 všetky náležitosti ,
ktoré tento zákon vyžaduje sa Valné zhromaždenie bude konať 19.1.2014. Zároveň si výbor rozdelil
úlohy: predseda vypracuje pozvánky, program, splnomocnenie a iné písomnosti, p.Barnová a
Gajdoščáková zabezpečia distribúciu pozvánok. Zároveň predseda stále dopĺňa zoznam členov.

K bodu 7: Vytvorenie rezervného fondu
- predseda spoločenstva podal návrh na vytvorenie rezervného fondu , ten by slúžil ako poistka pre
prípad nepredpokladané výdavky. Výška rezervného fondu bude 2000,- €
K bodu 8: Záver
-predseda spoločenstva sa poďakoval všetkým zúčastneným za spoluprácu a ako ďalší termín
stretnutia určil začiatok januára 2014 , nakoľko je potrebné vykonať prípravu na valné
zhromaždenie .
Zápisnicu napísal: Martin Makarovič - ........................................................
Zápisnicu overil: Gajdoščáková Anna....................................................................

V Uliči: 05.12.2013

Predseda US PS

