
Zápisnica zo zasadnutia výboru Urbáru Buková p.s. - V03/14 

v Bukovej dňa 24.4.2014 v zasadačke OÚ  

 

 

 

Program zasadnutia: 

1. Úvod 

2. Oboznámenie členov výboru o plnení úloh z predchádzajúcich zasadnutí 

3. Schválenie ceny palivového dreva pre členov  

4. Schválenie pravidiel na prideľovanie palivového dreva pre členov 

5. Diskusia 

6. Záver 

 

Prítomní členovia Výboru: RNDr. Martin Galgóci PhD., Štefan Oravský, Ing. Iveta 

Černušková, Anna Ondrušová, Tibor Škrabák 

 hostia: predseda dozornej rady RSDr. Štefan Škrabák, starosta obce Miloš 

Herceg, Ing. Henrich Černuško  

 

1. Úvod  

Na úvod predseda privítal členov výboru UB a hostí a skonštatoval, že zasadnutie je 

uznášania schopné. 

 

2. Oboznámenie členov výboru o plnení úloh z predchádzajúcich zasadnutí 

Výbor skonštatoval, že všetky úlohy z predchádzajúcich zasadnutí boli splnené, t.j. 

spoločenstvo bolo úspešne zaregistrované na Okresnom úrade Trnava pozemkový a lesný 

odbor, štatistickom úrade (pridelenie IČO) a na Daňovom úrade Trnava. Ďalej bola SPF 

doručená schválená nájomná zmluva s nájomcom EcoForestry, s.r.o. SPF následne uzavrie 

nájomnú zmluvu s nájomcom, pričom výška nájomného pre urbár bola dohodnutá na 

1531,- € ročne do konca decénia (do roku 2018). Martin Galgóci ako konateľ spoločnosti  

EcoForestry, s.r.o uviedol, že okrem nájomného dostane urbár ešte na predaj 50 pm 

palivového dreva. Peniaze z predaja budú tvoriť ďalší príjem urbáru. 

   

3. Schvaľovanie ceny palivového dreva pre členov 

Predseda výboru navrhol cenu palivového dreva 10,-€ za pm pre člena.  

  

Hlasovanie: 5 Za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania 

 

Návrh predsedu výboru 10,-€ za pm palivového dreva pre člena bol jednohlasne schválený.   

 

 

 



4. Schválenie pravidiel na prideľovanie palivového dreva pre členov 

Výbor sa ďalej zaoberal ako spravodlivo rozdeliť palivové drevo medzi členov urbáru, 

nakoľko pri súčasnom predpokladanom objeme palivového dreva 100 – 150 prm ročne, asi 

nebude možné v plnej miere uspokojiť všetkých členov urbáru, a preto palivové drevo sa 

nečlenom urbáru predávať nebude, iba v prípade nezáujmu zo strany členov. Ako 

spravodlivý systém prideľovania palivového dreva sa výboru javil systém rozdeľovania 

podľa vlastníckych podielov členov. Na základe diskusie členovia výboru hlasovali 

o návrhu rozdeľovania palivového dreva pre členov urbáru platnom do konca decénia, 

ktorý je uvedený v tabuľke. Ďalšie rozdeľovanie palivového dreva pre členov urbáru bude 

závislé od Programu starostlivosti o les na ďalšie decénium.  

 

Hlasovanie: 5 Za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania 

Výbor jednohlasne schválil nasledovné rozdeľovanie palivového dreva pre členov do 

konca decénia pri objeme 100-150 prm ročne 

 

podiely plocha v m2 množstvo 

2/406 (2 čiastky) a viac 5494 a viac 10 prm/rok 

1/406 až 2/406 2747 až 5494 7 prm/rok 

1/2 čiastky až 1/406 1373,5 až 2747 5 prm/rok 

do 1/2 čiastky do 1373,5 5 prm raz za dva roky 

   

V prípade väčšieho objemu ako 150prm dreva v danom roku bude množstvo primerane 

rozdelené žiadateľom. Výbor ďalej odsúhlasil, aby členovia nahlasovali svoje objednávky 

formou objednávkových lístkov, ktoré doručia do schránky predsedovi, podpredsedovi 

alebo tajomníčke do 20.5.2014. Na objednávkový lístok je potrebné uviesť meno 

a priezvisko člena a kontakt. Výbor k samotnému prideleniu palivového dreva zasadne do 

1.6.2014. Výbor požiadal pána starostu o vyhlásenie oznamu o prideľovaní palivového 

dreva pre členov v miestnom rozhlase ako aj o zverejnenie na internetovej stránke obce. 

  

5. Diskusia 

V rámci diskusie výbor prerokoval s pánom starostom možnosť robiť zasadnutia výboru 

v dolných priestoroch kultúrneho domu, vedľa klubu dôchodcov, kde bude umiestnená 

schránka na doručovanie pošty, objednávok a podnetov od členov urbáru. 

Nakoľko p. Valachovič naďalej pokračuje v trestnej činnosti a chodí kradnúť drevo do 

urbáru, predseda výboru uviedol, že bude potrebné zo strany urbáru osadiť zákazové tabule 

na prístupové cesty, ktorých by malo byť asi osem. Na najbližšom zasadnutí výboru bude 

potrebné schváliť ich vzor, počet a cenu. Návrh pripraví predseda urbáru. V prípade, ak 

bude pokračovať kradnutie dreva v urbáre aj ďalšími osobami, predseda výboru vyhlásil, 

že bude potrebné osadiť taktiež rampy, ak osadenie tabúľ nebude dostatočne odradzujúce.         

 

6. Záver 

Na záver predseda výboru poďakoval členom výboru, hosťom za účasť a stanovil ďalšie 

zasadnutie výboru po 20.5.2014. 

 

 



Zapisovateľ :     Ing. Henrich Černuško                        Henrich Černuško v.r.  

 

Overovatelia:     RNDr. Martin Galgóci PhD.               Martin Galgóci v.r. 

                        

   Ing. Iveta Černušková                          Iveta Černušková v.r. 

 

   Tibor Škrabák                                       Tibor Škrabák v.r. 

 

Ostatní prítomní: Štefan Oravský                                   Štefan Oravský v.r. 

 

     Anna Ondrušová                                 Anna Ondrušová v.r. 

                 

                           RSDr. Štefan Škrabák  Štefan Škrabák v.r.          

 

                                 Miloš Herceg                                        Miloš Herceg v.r. 

 

 

 

 


