z mimoriadneho zasadnutia výboru a DR PSU Jasenie, konané dňa 01.03.2018

1) Otvorenie - predseda p. Sanitka privítal prítomných členov výboru a dozornej rady.
Prítomníboli členovia podťa priloženej prezenčnej listiny, ktorá tvorí neoddeliteťnú súčasťtejto
zápisnice. Programom tohto zasadnutia bola príptavaValného zhromaždenia PSU. Prítomní si
podrobne prešli jednotlivé body rokovania VZ PSU arozdelila si úlohy pre plynulý priebeh
rokovania.
Výbor poveril vedením VZ PSU predsedu pozemkového spoločenstva p. Michala Sanitru.
Do mandátovej komisie výbor navrhol členov pozemkového spoločenstva, a to:
pp. Ing. Pravotiaková, SekáčováJana, Kámenová Mária, Ambróz Peter.
Ing. Pravotiaková bude sčitovaťpodiely spolu aj so splnomocneniami a prednesie správu MK
prítomným členom na VZ PSU.
Do návrhovej komisie boli navrhnutý: pp.Elena,Kordíková, Ing. Michal Povrazník, Kosec
J,án.

Predseda p. Sanitra pripraví: - prezenčnúlistinu na prezentáciu prítomných členov spoločenstva,
správu o činnosti PSU Jasenie zar.2017,
správu o prevedenýchprácach na lesných pozemkoch.
informáciu o odpredaji podielov ělenov pozemk. spoločenstva.
Pokladníčkap. Kučerová pripraví správu o hospodárení zar.2017.
Predseda DR PSU Jasenie Ing. Povrazník pripraví sprár,u DR PSU.

Na schválenie VZ PSU predložiť:
- účtovnúuzávierku,
- finančnéprostriedky do RF,
- odsúhlasenie výšky dividend zo zisku zar.2017 (ccal5,- eur/1 podiel, čo predstaluje celkovú
qišku 8 655,-eur s termínom vyplatenia do 30.04.2018),
- návrh na odsúhlasenie VZ nevyplácať podiely do výšky I,- € a dať tieto finan. prostriedky
do depozitu a vyplatiť až vo váčšejvýške, keď sa bude dať pokrť aj poštovné,
- odsúhlasenie sponzorského vo výške 50,- eur pre miestne organizácie v obci,
- z účtovnejuzávierky finanč. prostriedky vo výške 2 Yo pre KST Jasenie .
Ďalej p. Sanitra informoval členov výboru a DR o dodatočnom dodanení nazéklade informácií
zo školenia účtovníčkou,
a to vo výške 439,- eut, vzhťadom k tomu, že pozemiiové spoločenstvo
predávalo drevnú hmotu lacnejšie, preto rozdiel v cene znášapozemkové spoločenstvo.
ZDÚ v Brezne budú pozemkovému spoločenstvu vracať preplatok zo zálohoých platieb
vo výške l224,46 eur a štvďročnéplatby po účtovnejuzávierke budú vo výške 1 5l3,- ew.
Predseda p.Sanitra bude na VZ podielnikov informovať o dani z r,yplatených dividend,
ato, že vyplatené dividendy sa zdaňujú qýškou 70Á, nad výšku 500,- eu1 .
Vyplatené dividendy zdaňuje pozemkové spoločenstvo a ažpo zdanénfriyplatídividendy.
Pokladníčkap. Kučerová informovala, žek28.02.20l8 boli na BU v SI,SP Podbrezová
finančnéprostriedky vo qýške 80 331,63 eur.
Informovala, že p. Kochan neuhradil nájom zar.2017 vo výške 8,- eur.
,

Občerstvenie zabezpeěí: pp. Sanitra, Pravotiaková, Kordíková Jana.
Na záver zasadnutia predseda p.Sanitra poďakoval všetkým prítomným za účast'.

Zapísala: Kordíková Jana
tajomník PSU

Sanitra Michal
predseda PSU
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