Výročná správa o činnosti výboru US-PS Veličná
za rok 2018
Vážené podielníčky, vážení podielnici, milí hostia,
na úvod mojej správy vás chcem všetkých pozdraviť a privítať na našom
zhromaždení. V krátkosti vás chcem informovať o činnosti výboru za rok 2018 a o
personálnych zmenách.
Od 15. augusta 2018 na vlastnú žiadosť ukončila pracovný pomer administratívnej
pracovníčky USPS p. Zuzana Povalová. Od 1. februára 2019 na vlastnú žiadosť bol
ukončený pracovný pomer ekonómky USPS Mgr. Boženy Papšo. Na uvoľnené
pracovné miesto bola po výberovom konaní prijatá Ing. Silvia Šuvadová, ktorá
zároveň vykonala aj finančnú uzávierku za rok 2018. Veľmi zodpovedne sa v krátkej
dobe zapracovala a na profesionálnej úrovni sa ujala svojej funkcie.
Výbor sa v roku 2018 stretol na rokovaniach spolu 12krát, t. j. spravidla jedenkrát za
mesiac podľa plánu zasadnutí, z toho na jedno zasadnutie výboru bola prizvaná aj
celá dozorná rada. Účasť na zasadnutiach výboru bola 87 %-ná. Na každé zasadnutie
bola prizývaná a zúčastňovala sa predsedníčka dozornej rady p. Ing. Juhásová
Zuzana. Takýmto spôsobom sa informácie z rokovania výboru dostávali včas
k členom dozornej rady. Členovia výboru boli pravidelne štatutárnymi zástupcami
informovaní o stave výstavby protipožiarnej lesnej cesty „Medzi Jarky“
a problémoch, ktoré sprevádzali jej výstavbu. Podrobnejšie informácie o priebehu
výstavby vám prednesie štatutárny zástupca USPS p. Juráška. Na každom výbore si
členovia vypočuli správy OLH o lesopestovnej činnosti, o predaji a odbyte drevnej
hmoty. Taktiež boli výboru pravidelne predkladané správy ekonómky USPS
o finančnom hospodárení za každý kalendárny mesiac. Dôležitým bodom na
zasadnutiach bolo riešenie žiadostí o prenájmy pozemkov, najmä z dôvodu prístupu
k rodinným domom a prechodom na súkromné pozemky. Bolo prejednaných ...........
žiadostí o nájmy, z toho ......... bolo schválených.
Na jedno zasadnutie výboru, ktoré sa konalo 6. októbra boli prizvaní na základe ich
záujmu o riešenie nájomného vzťahu medzi PD a USPS zástupcovia PD - p. Ing.
Jurigová a právnik PD, p. JUDr. Slamka.
Na zasadnutiach výboru sme riešili reštitúcie pozemkov v KÚ Veličná, Revišné. Do
tohto času sú vyriešené reštitúcie žijúcich podielnikov a v štádiu riešenia sú
v súčasnosti reštitúcie zomrelých podielnikov. Riešením tohto problému sa zaoberá
Mgr. Bennárová.
Ďalší problém, ktorý je v štádiu riešenia je zápisnica zo zasadnutia valného
zhromaždenia Bývalých urbárnikov vo Veličnej zo dňa 9.marca 1930. Týka sa

zoznamu podielnikov, ktorí majú účasti na lesných pozemkoch v KÚ Poruba-Gäcel.
V súčasnosti sú tieto podiely majetkom SPF. Výbor USPS Veličná má záujem a robí
všetko pre to, aby podiely prešli do vlastníctva dedičov bývalých urbárnikov podľa
zoznamu, ktorý je priložený k zápisnici z roku 1930. Pri riešení tohto problému
aktívne spolupracujeme s ľuďmi, ktorí vzhľadom na svoj vek poznajú náväznosť
žijúcich dedičov na mená uvedené v zozname z r. 1930. Týmto by som chcel
poďakovať p. J. Dudášovi, p. M. Medveckej, p. D. Dudášovej, p. Jánovi Páltikovi,
ktorí nám veľmi ochotne poskytujú potrebné informácie.
Pokiaľ to bolo potrebné členovia výboru sa stretávali aj v termínoch mimo plánu
zasadnutí, tak aby akútny problém mohol byť čo najskôr vyriešený. Za túto
spoluprácu mi dovoľte poďakovať všetkým členom výboru.
Čo sa týka práce v teréne pri zabezpečovaní a riadení lesopestovnej činnosti
nemôžem opomenúť a poďakovať sa našim lesníkom Ing. Miroslavovi Klukovi, p.
Jánovi Juráškovi, p. Dušanovi Holubčíkovi a p. Branislavovi Čipkovi za ich
zodpovednú prácu. Taktiež je potrebné z mojej strany, ale aj zo strany celého výboru
poďakovať sezónnym zamestnancom za ich prístup k práci v lese, ktorá je náročná aj
vzhľadom na rôzne poveternostné podmienky. Tiež vyslovujem poďakovanie
dozornej rade za vzájomnú spoluprácu.
Na záver môjho príhovoru vám ďakujem, že ste si našli čas a zúčastnili ste sa tohto
rokovania. Prajem nám všetkým pokojný priebeh jednania a veľa konštruktívnych
návrhov na zlepšenie ďalšej práce pri zveľaďovaní majetku USPS Veličná.
S pozdravom Lesu zdar

Miroslav Hvizdák
predseda USPS Veličná

