Zápisni.ca

zo zasadnutia výboru a dozornej rady PSU Jasenie, konané dna17.12.2018

1) Otvorenie - predseda pozemkového spoločenstva urbáru p. Michal Sanitra privítal
prítomných členov výboru, členov dozomej rady ahosťa - ekonómku pozemkového
spoločenstva p. Ing. Mariannu Kňazovickú. Prítomní boli podťa prezenčnej listiny, ktorá tvorí
neoddeliteťnú súčasťzápisnice. Zasadnutie bolo podťa schváleného plánu. Predseda p. Sanitra
prečítalprogram zasadnutia a dal hlasovať zaprogram, nakoťko nikto zprítomných členov
nemal doplňujúci bod, bol program zasadnutia jednohlasne schválený.
Za zapisovateťku bola určená p.Kordíková Elena.

2) Kontrola uznesenia -

na predchádzajúcom zasadnutí výboru neboli členom v}boru.

uloženéžíadneúlohy.

3) Vyhodnotenie činnosti PSU Jasenie za rok 2018
Predseda pozemkového spoločenstva urbáru Jasenie p.

Michal Sanitra zhodnotil v skratke

prítomným členom výboru a členom dozornej rady činnosťpozemkového spoločenstva počas
celého roku na lesných pozemkoch, tj. zalesňovanie, vyžínanie,uhadzovanie, čistenie,
prerezávky, výtin nežiadúcichdrevín, všetko podťa LHP pod kontrolou odborného lesného
hospodára p. Ing. Milana Vágnera, Podrobnejšie zhodnotenie prác je zaznanenané
v jednotlivých zápisnicíachzo zasadnutí qýboru a dozornej rady.
4) Správa o finančnom hospodárení PSU Jasenie- o íinančnomhospodárení informovala
pokladníčkapozemkového spoločenstva p. Kučerová.
V pokladni bolo k17.12.2018 v hotovosti 429,36€
na BU v SLSP k 30.11.2018 bolo 66 916,12 €.
Ďalej informovala, že všetky závázky má pozemkové spoločenstvo voči svojim dodávateťom
uhradené.
5) Vypracovanie plánu práce PSU Jasenie na rok 2019
p. KordíkováJana do budúceho zasadnutia výboru.

- plán práce vypracuje

6) R6zne:
a) predseda pozemkového spoločenstva informoval, že nájom zattp a ostatnú plochu k dnešnému
dňu, tj. 17.I2.20l8 uhradili pp. Demeter,Pavol a Kováč Ján.
b) parcela č.2491a parcela č.2495 nazěklade žiadosti podanou predsedom spoločenstva
p. Sanitrom na Okresný urad Brezno, odbor pozemkový a lesný boli preradené z ostatnej plochy
na lesné pozemky.
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Výbor a DR na svojom riadnom zasadnutí:
Schval'uje: Program zasadnutia v}boru a dozornej rudy bez doplňujúcich bodov.
Berie na vedomie: a) Vyhodnotenie činnosti PSU

Jasen

ie zarok2018

.
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b) Správu o finančnom hospodárení PSU Jasenie.
c) Informáciu o úhrade nájomného zattp a ostatnú plochu.
d) Informáciu o preradení pozemkov z ostatnej plochy na lesné pozemky.
]

Ukladá: Vypracovať plán práce PSU Jasenie na rok 2019.
Zodpovedná: Kordíkov á J ana,
Termín: do Januára 2019

8) Záver: Na záver zasadnutia sa predseda pozemkového spoločenstva p. Michal Sanitra

poďakoval členom výboru, členom dozornej rady zaúčasťnajednotliqých zasadnutiach počas
uplynulého roka, ako aj ekonómke pozemkového spoločenstva p. Ing. Marianne Kňazovickej za
dobrú spoluprácu a poprial všetkým príjemnéprežitie vianočných sviatkov a do Nového roka
zaže|al všetkým hlavne zdravie, rodinnú pohodu a dobru spoluprácu aj do budúceho roku.

Dňa

17.12.2018

Zapísala: Kordíková Elena
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