
Spolok búvalých urbárnikov pozemkové spoločenstvo Vvšná Boca
032 34 Vvšná Boca

Zápisnica zo zasadania výboru SBU PS

zo dňa g.8.2o22o 18.00 hod.

Prítomní:

1. lng. Pavel Zacharovský, predseda

2. Pavel Králik, podpredseda

3. PhDr, Olga Jorčíková, tajomníčka
4. Vladimír Lehotský, hospodár

lng. Jozef Gracík, lesník, OLH
Zajden lvan, predseda DR

Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesenia

3. Stav finančných prostriedkov

4. Správa lesníka, OLH

5. Schválenie faktúr, výkazov a výdavkov v hotovosti

6. Pošta

7. Rózne

8, Termín d'alšejVS
9. schválenieuznesenia
70, Záver

5.

6.
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spolok bÝvalých urbárnikov pozemkové spoločenstvo vvšná Boca
032 34 Vvšná Boca

K bodu 1:

Predseda výboru lng. Pavel Zacharovský privítal prítomných na schódzi a oboznámil ich

s programom.

K bodu 2:

Kontrola plnenia uznesenia:

1,. Zrealizované. Splnené.

2. Priebežne sa plní.

3. Splnené.

K bodu 3:

Stav finančných prostriedkov:
. Stav na bankovom účte vÚg: 151 668,80 €
. Hotovosť: 608,2-1 €

K bodu 4:

Správa lesníka, OLH:

Ťažba dreva Dievčia voda: 640 m', Bude vyhlásená dražba.

Ťažba dreva Jelínska: 'J,L7,!2 m' Toto drevo bolo porezané do 2 m dÍžok, je určené na palivo

pre podielnikov.

Lanovka v Dievčej vode skončila. Porast sa bude čistiť prostredníctvom koňov a traktora.

Z pestevnej Činnosti sú vykonané:
- Prerezávky:5,68 ha

- Výžin: 3,8 ha

- Výsek krov: 6,5 ha

Treba kúpiť Cervakol na ochranu proti zveri - 1 balenie. Potrebné je natrieť cca 3 ha.

www,sbupsvb.eu
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spolok bÝvalÝch urbárnikov pozemkové spoločenstvo vvšná Boca
032 34 Vvšná Boca

K bodu 5:

' Schválené výkazy a faktúry: lng. Zacharovský - cestovné náhrady, lng. Jozef Gracík - služby
lesníka, OLH, lng. Olga Huzdrik - služby ekonómky, lng. Gracík - pestevné práce, tlubica

Králiková - pestevné práce, Vojenský kartografický ústav - mapy, SAFE FlRE - ll. kvartál,
Jaroslav Kováčik - zemné práce,

K bodu 6:

Pošta:

SHMÚ Bratislava: Oznámenie o rekonštrukcii objektu č. 328 štátnej monitorovacej siete
podzemných vód.

Zacharovský Milan: Žiadosť o palivové drevo.

Králik Vladimír: Žiadosť o palivové clrevo.

Lichardusová Katarína: Žiadosť o palivové drevo,

SKl Čertovica: Žiadosť o palivové a úžitkové drevo.

Roth Juraj: Žiadosť o palivové drevo.

Bulíková lveta /plná moc Kočík lvan/:Žiadosťo palivové drevo.
SBU PS Vyšná Boca lng. Tomášovi Ďurianovi Ochrana prírody Žilina: Žiadosť o súhlas so
zriadením doČasnej prístupovej cesty pre spracpvanie kalamity.

lng. Halamová: Výzva č,3 na odstránenie stromov ohrozujúcich jej nehnutel'nosť.

lng, Mezovský Peter: Žiadosť o kompenzáciu nájomného vo forme palivového dreva v

objeme 20 prm.

voda.

K bodu 7:

Rózne:

Je potrebné napísať pani Plintovičovej, že do t.č. nepredložila relevantné podklady ku

prístupovej ceste.

Výbor na svojom zasadnutí prerokoval oznámenie lng. Cholvádta ohl'adom jeho pozemkov

v lokalite Dievčia voda. Vzh|'adom k skutočnosti, že neboli konkrétne špecifikované jeho

požiadavky, bude výbor pokračovaťv rokovanís ním tak, aby došlo ku vzájomnej dohode.

Je potrebné dať zhotoviť nové tabule a piktogramy, treba piktogram aj na medveďa.

V lokalite Dievčia voda je pripravených na sklade 640 m3 dreva na dražbu.

www,sbupsvb.eu
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spolok bÝvalÝch urbárnikov pozemkové spoločenstvo vvšná Boca
032 34 Vvšná Boca

K bodu 8:

Termín d'alšejvýborovej schódze je dňa g.g.2022 o ].8.00 hod.

K bodu 9:

2, Hospodár obvolá

a ceny dopravy.

T: L7.8,2022
Za: 4 členovia, proti: 0, zdržalo sa: 0.

3. Na výzvu č. 3 lng. Hal'amovej napíše odpoved'lng. Gracík a
T:1,5.8.2022
Za: 4 členovia, proti: 0, zdržalo sa: 0.

Členovia výboru schválili uznesenie vo všetkých bodoch jednomysel'ne.

Uznesenie z VS konanej dňa g.8.2O2Z o 18.00 hod.

K oznámeniu SHMÚ treba napísať odpoveď kde bude daný subjekt upozornený, aby pred

zahájením prác bola súčinnosť s obhospodarovatelbm SBÚ PS Vyšná Boca pre potrebu

spresnenia podmienok výkonu prác (stránka: www.sbupsvb.eu)
T: L3.8.2022
Za: 4 členovia, proti: 0, zdržalo sa: 0,

Zodp.: PhDr. Olga Jorčíková

všetkých záujemcov o palivové drevo a oznámi im podmienky odberu

Zodp. : Vladimír Lehotský
hospodár

podpredseda výboru Pavel Králik.

Zodp.: lng. Gracík, Pavel Králik
Za správnosť : PhDr. Jorčíková OIga

4. lng, Mezovský Peter: Parcela L95l3 má výmeru 768m2. Uložené drevo zasahuje do parcely

cca 50 m'. Urbár prenajíma celoročne parcely okolo rekreačných chát za 1 € na ]. m2 na 1

rok. Požiadavku je potrebné prehodnotiť, pretože náklady na výrobu palivového dreva sú 45

€/ prm. K tomu je potrebné pripočítať ešte cenu dreva.

T:15.8.2022
Za: 4 č|enovia, proti: 0, zdržalo sa: 0.

Zodp.: PhDr. Jorčíková Oíga
lng. Zacharovský Pavel
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spolok bÝvalÝch urbárnikov pozemkové spoločenstvo vvšná Boca
032 34 Vvšná Boca

5, V lokalite Dievčia voda je pripravených na sklade 640 m3 na dražbu, Dražbu je potrebné
uskutočniť cez zaslanie ponuky e - mailami v týždni od 8.8,2022 do 12.8.2022,
T: do 17,8.2022
Za: 4 členovia, proti: 0, zdržalo sa: 0.

Zodp.: lng. Zacharovský Pavel

6. Termín d'alšej výborovej schódze je dňa 9.9.2022 o 18.00 hod.

T:9.9.2O22 Zodp.: lng. Zacharovský Pavel
Za: 4 členovia, proti: 0, zdržalo sa: 0.

K bodu 10:

Predseda výboru lng, Zacharovský zúčastneným podakoval za účasť a ukončil jednanie

výboru.

Vo Vyšnej Boci, dňa 3,8.2022

Predseda SBU PS:

Podpredseda:

Tajomník:

Hospodár:

Členovia:

lng, Pavel Zacharovský

pavel králik

PhDr. Olga Jorčíková

Vladimír Lehotský

Marian polóni

zuzana Herichová

Rastislav Zajden

,4,.r" ':

jedno vyhotovenie zápisu prevzala Dozorná rada SBU PS dňa: {-'' 
- 

- -"-|
]
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