Urbárska spoločnosť pozemkového spoločenstva Sucha
Ortuťová
Správa o činnosti Výboru PS Sucha v roku 2019
V roku 2019 výbor PS Sucha zasadal 3krát a medzi tým vykonal práce v teréne týkajúce sa pozemkového
spoločenstva Sucha.
Po prebratí spoločenstva novými členmi výboru a dozornou radou bolo dňa 05.05.2019 zvolané Valné
zhromaždenie na ktorom boli schválené dve podstatné veci. V termíne do 01.09.2019 osloviť a dohodnúť
zmluvu s Odborným Lesným Hospodárom (OLH) a odsúhlasiť ťažbu na získanie finančných prostriedkov pre
fungovanie spoločenstva.
-

Prvá schôdza Výboru 11.09.2019
Odsúhlasenie OLH a podpísanie zmluvy, oboznámenie sa so stavom urbáru.

-

Druhá schôdza Výboru 15.10.2019
Odsúhlasenie ťažby a podmienky predaja drevnej hmoty, čistenie konariny.

-

Tretia schôdza Výboru 15.12.2019
Zhodnotenie ťažby, určenie členov výboru pre disponovanie s financiami vo VUB.

Prace Výboru v teréne:
-

Preznačovanie hraníc 24.09.2019 (porastová hranica a hranica urbáru)

-

Vyznačenie ťažby 17.10.2019 (začiatok ťažby 21.10.2019 koniec 31.10.2019)

-

Vyznačenie parciel - čistenie po ťažbe 12.11.2019

-

Žrebovanie parciel, 6 záujemcov o čistenie, dohodnutie podmienok a cena za konarinu 21.11.2019
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Urbárska spoločnosť pozemkového spoločenstva Sucha
Ortuťová
Správa o činnosti Výboru PS Sucha v roku 2020
V roku 2020 výbor PS Sucha zasadal 3krát a to z dôvodu pandemických opatrení pre covid-19

-

Na prvom zasadaní výboru (27.01.2020) bol schválený termín Valného zhromaždenia (05.05.2020),
tento termín bol však zrušený a Valne zhromaždenie presunuté na neurčito pre stále trvajúcu
pandémiu covid-19. Výbor odsúhlasil plán ťažby na rok 2020.
Na druhom zasadaní výboru (20.04.2020) bola naplánovaná ťažba a spracovanie kalamity Sucha.
Bola dohodnutá cena predaja dreva, cena palivové drevo pre podielnikov, cena za ťažbu a cena za
spracovanie kalamity.
Tretie zasadnutie výboru bolo za prísnych pandemických opatrení koncoročné, kde sa zhodnotil rok
2020.

Práce výboru v teréne:
-

20.04.2020: Kontrola porastu Baňa, kalamita Baňa, kontrola čistenia parciel od konariny.
20.05.2020: Kontrola hraníc Sucha, kalamita Sucha, zistenie krádež dreva Sucha rómska osada.
21.05.2020: Vyznačenie ťažby – palivové drevo pre podielnikov. 25.05.2020 začiatok ťažby.
27.02.2020: Kontrola ťažby
01.06.2020: Doznačenie ťažby (14 záujemcov)
04.06.2020: Meranie drevnej hmoty Prima Les
05.06.2020: Odvoz a výdaj drevnej hmoty
10.06.2020: Výdaj a predaj palivového dreva podielnikom
09.09.2020: Označenie parciel pre čistenie konariny
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