Správa výboru Urbáru pozemkového spoločenstva Turany za rok 2017
Vážení podielnici, stretávame sa opäť po roku, aby sme zhodnotili činnosť
a prácu uplynulého roka 2017. Uplynulý rok

bol pre naše spoločenstvo veľmi

náročný a zložitý.
Výbor Pozemkového spoločenstva sa za toto obdobie stretával pravidelne na
svojich zasadnutiach, spolu 14 krát, účasť členov činila 95 percent.
Okrem iných povinností sa výbor zaoberal aj prípravou čiastkových valných
zhromaždení, ktoré sa konali 13.mája v Turanoch a 24.mája v Žiline. Na

týchto

čiastkových valných zhromaždeniach boli schválené zásadné zmeny týkajúce sa
spoločenstva. Bola to zmena vyplácania dividend na vyplácanie nájomného. Bol to
náročný a zdĺhavý proces vypracovania legislatívy. Po týchto úpravách je vyplácaný
podielnikom nájom.
V roku 2017 bola zriadená lesná stráž za účelom kontrolnej činnosti na pozemkoch
spoločenstva. Taktiež boli vykonávané kontroly požiarnou hliadkou.
V uplynulom období sa

pracovalo

aj na upresnení spoločných hraníc. Za

týmto účelom prebehlo aj stretnutie s pozemkovým spoločenstvom Hlavatý a spol.
Jednalo sa o objasnenia užívacích hraníc v lokalite Šidlová dolinka.
Ďalej

výbor

pracoval

na

vypracovaní

projektovej

dokumentácie

na

rekonštrukciu lesnej cesty od Chotárnej dolinky nad Drgovou cez Pálenicu smerom
popod Basku, Kľačiansku mláku až po lesný sklad na Gonosé.
Výbor zabezpečoval aj zakúpenie 20 kusov odrážok, ktoré boli aj zabudované
na lesnú cestu od Matejcovej po Jánošíkovu skalu. Úhrada odrážok bola s časti
financovaná z finančných prostriedkov, ktoré sme zinkasovali pri výdaji povoleniek
na vjazd motor. vozidlami na lesné cesty.
Ďalej, ako ste si mohli všimnúť sa pracovalo aj na rekonštrukcii urbárskeho
domu, kde došlo k výmene okien a dverí a taktiež k rekonštrukcii zasadacej
miestnosti, kde bola nutná úprava stropu, ktorý bol prehnutý.
Taktiež výbor v tomto roku zabezpečil registráciu nášho spoločenstva do registra
partnerov verejného sektora, čo je jedna s podmienok pri prípadnom čerpaní
eurofondov.
Na záver chcem touto cestou podporiť vedenie Urbáru a zaželať veľa
trpezlivosti do ďalšej práce.
Ďakujem.
V Turanoch 1.3.2018

Líška Miloš
podpredseda

