
spolok búvalÝch urbárnikov pozemkové spoločenstvo vvšná Boca
032 34 Vvšná Boca

Zápisnica zo zasadania výboru SBU PS

zo dňa 9.9.2o22o 18.00 hod.

Prítomní:

1. lng. Pavel Zacharovský, predseda

2. Pavel Králik, podpredseda

3. PhDr. Olga Jorčíková, tajomníčka

4. Vladimír Lehotský, hospodár

5. Rastilav Zajden

6. Marian Polóni

7. Zuzana Herichová

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
t0. Záver

8.

9.
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5poloK DWalVcn UrDarnlKov pozemkove spoIocenstvo VVsná Boca
032 34 Vvšná Boca

K bodu 1:

Predseda výboru lng. Pavel Zacharovský otvoril rniborovú schódzu, privítal prítomných

a oboznámil ich s programom.

K bodu 2:

Kontrola plnenia uznesenia:

L, Splnené.

2, Splnené.

3, Splnené.

4, Splnené

5. Splnené

K bodu 3:

Stav finančných prostriedkov:
. stav na bankovom účte vÚg: 127 383,07
r Hotovosť: 543,42 €'

K bodu 4:

Správa lesníka, OLH:

Bo|a realizovaná ťažba dreva:

- Pod Zápinok: 75,06 m3

- Nad Barborou: 15,21,m3

- Solisko: 50,65 m3

- 7a Paučov: L42,83 m3

Rýglik: 33,90 m3

SPOLU: 327,65 m3
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spolok bÝvalÝch urbárnikov pozemkové spoločenstvo vvšná Boca
032 34 Vvšná Boca

Podielnikom sa predalo 90 pmr palivového dreva.

Treba zabezpečiť náter Cervakol proti ohryzu stromov.

Bola realizovaná pestevná činnosť:

- Prerezávky: 9,80 ha

- Výsek krov:5,85 ha

pokračuje sa v spracúvaní kalamity v poraste č. 421lokalita Za stupy ( 2OOm3) a po odvoze

dreva z Dievčej vody sa dokončí porast č. 509 C lokalita Lovisko (2O0m3). Vplyvom suchého

počasia a výskytu kalamitných zvyškov sa začína rozmáhať lykožrútová kalamita, vznikajú

nové ohniská chrobačiarov.

K bodu 5:

. schválené výkazy a faktúry: polbvnícke združenie Čertovica, lng. zacharovský - cestovné

náhrady, lng. Jozef Gracík - služby lesníka, OLH, lng, Olga Huzdrik - služby ekonómky,

Králiková [ubica - práce v poraste, lng, Gracík - pestevné práce, Rado Petrulák - ťaŽba.

K bodu 6:

Pošta:

SBU ps Vyšná Boca lng. Dane Halamovej: Odpoved'na žiadosť o odstránenie stromov,

Notársky úrad, JUDr. Gulašová, Žilina: Žiadosť v dedičskej veci po poručiteťovi Mgr.

vladi m írovi va lentovi.

sBU pS Vyšná Boca JUDr. Gulašovej, Notársky úrad Žilina: Odpoved'ohl'adom prejednania

dedičstva po poručitelbvi Mgr. Vladimírovi Valentovi.

podiel.

Vladimír Herich, Bratislava: Žiadosť o samovýrobu palivového dreva cca 10 pmr.

Jolana Korbínyová, Vyšná Boca:Žiadosť o palivové drevo cca 16 pmr.

peter piovarči, Vyšná Boca: Žiadosť o prídel palivového dreva v podiele 3 pmr a nad podiel

cca 10 pmr.

Zdena Holanová, Vyšná Boca: Žiadosť o palivové drevo cca 6 pmr.

[ubomír Zacharovský, Liptovský Hrádok: Žiadosť o samovýrobu palivového dreva 10 m3.

ján Herich, Vyšná Boca: Žiadosť o odkúpenie palivového dreva v objeme 20 pmr.
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spolok bÝvalých urbárnikov pozemkové spoločenstvo vvšná Boca
032 34 Vvšná Boca

lng. Pavel Zacharovský, Vyšná Boca: Žiadosť o palivové drevo v objeme 20 pmr.

Dušan Polóni, Vyšná Boca: Žiadosť o pridelenie palivového dreva na spoluvlastnícky podiel

v roku2022.
SBU PS Vyšná Boca: SSC |VSC Žilina - Žiadosť o povolenie zriadenia krátkodobého pracovného

miesta.

z aktuálneho Programu rozvoja vidieka.

K bodu 7:

Rózne:

*

ooo

.!.

K bodu 8:

K bodu 9:

r'.

lng, Gracík uviedol, že sa bude ťahať drevo v B.acúšskej doline, preto je potrebné informovať

a získavať súhlasy vlastníkov. Vlastníkov oslovípodpredseda výboru Pavel Králik.

Vladimír Lehotský dal opraviť urbárnu motorovú pílu. Je potrebné preplatiť mu náklady. Bola

urobená aj jej revízia a repasácia. T.č. je už funkčná.

Polbvnícke zdruŽenie Čertovica požiadalo SBU PS Vyšná Boca o vyňatie časti pozemku č. 1144

z LPF (lesný pódny fond), K realizácii tohto zámeru je potrebné, aby Polbvnícke združenie
predložilo geometrický plán,

Výbor prejednal, že l'udbm, ktorí nie sú členmi SBU PS Vyšná Boca bude predávané palivové

drevo po 65 € za m3.

Termín d'alšej výborovej schódze je dňa 7.70.2022 o 18.00 hod,

Členovia výboru schválili uznesenie vo všetkých bodoch jednomysel'ne.
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spolok brývalÝch urbárnikov pozemkové spoločenstvo vvšná Boca
032 34 Vvšná Boca

Uznesenie z VS konanej dňa 9,9,2O22o 18.00 hod.

1,. Zabezpečiť súhlas vlastníka Branislava Lettricha na dočasné uloženie vyťaženej drevnej hmoty

z lokality Za stupy.

T:30.9,2022
Za: 7 členovia, proti: 0, zdržalo sa:0,

Zodp,: Pavel Králik

2. Požiadať stavebný úrad o stanovisko k realizácii prístupovej cesty ku chate na parcele

935/501, ktorá bola zrealizovaná bez nášho súhlasu. Vid'. posledná korešpondencia s pánom

šimkovičom.

T:30,9.2022
Za; 7 členovia, proti: 0, zdržalo sa: 0,

3. Zabezpečiťvyhotovenie geometrického plánu n. por"ror č.,

T:30.9.2022
Za: 7 členovia, proti: 0, zdržalo sa: 0,

Zodp.: PhDr. Olga Jorčíková

4, Spracovať písomne podklady na vyplatenie požiarnych služieb,
T: 2 týždne Zodp,: Vladimír Lehotský
Za:7 členovia, proti:0, zdržalo sa: 0.

5, Cena palivového dreva pre l'udí, ktorí nie sú členmi SBU PS Vyšná Boca je 65 € za ff?z,*"
T: od 9,9.2022 Zodp.: lng. Zacha/ovský
Za: 7 členovia, proti: 0, zdržalo sa: 0. lng. Gracík

6. Termín d'alšej výborovej schódze je dňa 7.1o.2022 o ].8.00 hod.

T:7.I0.2O22 Zodp.: lng. Zacharovský
Za: 7 členovia, proti: 0, zdržalo sa: 0.

7L44,
Zodp.: Marian Polóni
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--t"r^...".{lÉ/nltil Spolok bÝvatých urbárnikov pozemkové spoločenstvo Vvšná Boca

ffi 
032 34vvšná Boca

K bodu 10:

Predseda výboru lng, Zacharovský ukončil jednanie výboru a.lšetkýrn prítomným pod'akoval

za účasť.

Vo Vyšnej Boci, dňa 9,9.2022

Predseda SBU PS:

Podpredseda:

Tajomník:

Hospodár:

Členovia:

Jedno vyhotovenie zápisu prevzala Dozorná rada SBU PS dňa:

lng. Pavel Zacharovský

pavel králik

PhDr, Olga Jorčíková

Vladimír Lehotský

Marianpolóni

zuzana Herichová

Rastislav Zajden

Ěo: nzz2t62s S tra naíwww. sb u psv b.e u
E- ma i l : sbu psv b @ g m a il. com


