
Zápisniga
. zo zasadnutia výboru a dozornej rady PSU Jasenie, konané dňa 19.07 .2018

1) Otvorenie- predseda PSU p. Michal Sanitra privítal prítomných členov qýboru a dozornej rady
na riadnom zasadnuti, podťa schváleného plránu. Prečítal program zasadnutia,vyzval členov na
doplňujúce body, nakoťko nik z prítomných nemal doplňujúce body, dal predseda hlasovať
a zasadnutie sa riadilo schváleným programom. Prítomní boli členovia podťa priloženej prezenčnej
listiny, ktorá tvorí neoddeliteťnú súčasť tejto zápisnice.
Predseda DR p. Michal Povrazník sazo zasadnutia ospravedlnil.

2) Kontrola uznesenia - úlohy dané výboru na riadnom zasadnutí Valného zhtromaždenia PSU
Jasenie boli k dnešnému dňu splnené.
- r,yplatenie dividend - splnené, vyplatené všetkým členom prostredníctvom bankového prevodu
alebo v hotovosti cez pokladňu.
- vyplatenie sponzorského pre organizácie v obci na svoju čirurosť- splnené
- lyplatenie sponzorského na nový náter strechy na Rímsko- katolíckom kostole v Jasení

vo výške 1 000,- eur - splnené.
Predseda pozemkového spoločenstva konštatoval, že všetky úlohy dané výboru na valnom

zhr omaždení boli splnené.

3) Zhodnotenie prevedených prác na lesných pozemkoch- ťažba dreva, zalesňovanie
a ošetrovanie stromčekov - správu predniesol predseda pozemkového spoločenstva.

Informoval, že boli vystavené faktúry I-37l20I8 zapredq drevnej hmoty vo výške 66 550,12 ew.
- samovýroba 14,26 m3 drevnej hmoty vo výške 176,3I eur,
- výažené bolo 1 233,25 m'drevnej hmoty
- ťažobné práce v lese, prebierka - faktúry za prevedené práce vo výške 22 I50,- evr za I-7 2018
- zakúpené sadenice od Lesov SR: - smrek obyčajný - 3 000 ks

:ifr.:"fii:ť:y:Á"i::g.* 
v hodnote 1 000,20 eur,

- čistenie- výtin nežiadúcich drevín na lesných pozemkov -Kráťov Laz,
- uhadzovanie, v}tin nežiadúcich drevín - Dolné Stráne
- uhadzovanie, výin nežiad. Drevín, priepusty + odréĚky pre dažďovú vodu - Dielničky.

Faktúry zapráce boli uhradené v celkovej výške 3 749,52 eur.

4) Správa o finančnom hospodárení PSU Jasenie - správu predniesla pokladníčka
pozemkového spoločenstva p. Marta Kučerová za obdobie 4-612018.
Ku dňu 31.03.2018 boli v pokladni finaněné prostriedky vo výške
- pfijem do pokladne zo SLSP na vyplatenie dividend
- údaj z pokladne na vyplatenie dividend
- účastnícky poplatok za seminát 2x
- vyplatené sponzorské cez pokladňu (SZPB, Jednota dóchodcov) 2x
- PHM
- poštovné
- vyplatenie odmien členom výboru a DR +odmenazapredaj drevnej
- vrátenáplatba p. Satmáryová Jana - dividendy

Celkové výdaje boli vo výške
Zostatokv pokladni

8 534,68 eur
2 000,- eur

, , *; 7 738,,90,eur .' ' '", 20,- eut
50i 100,-eur

70,- eur
, 6,40 eur

hmot} 1990,76 eur
8,70 eur

9 926,06 eur
617,32 eur

Na BU v SLS-P boli k 30.06.2018 finaněné prostriedky vo výške
- príjem zapredďl drevnej hmoty
- wátený preplatok zDÚ Brezno

j, 1

76183,26 eur
25 416,17 eur
l 224,46 eur



- nájom zapozemok (p. Kochanr.2017,2018)
Celkový príjem bol vo l}ške

Výber zBU v SLSP:
- vyplatenie dividend cezuěet
- vyplatenie odmeny OLH za obdobie I-612018

v celkovej výške (524,54 eur za jeden štvďrok)
- služby v lesníctve-ťažba za obdobie 4-612018
- služby v lesníctve -uhadzovanie , r,ýin ,vyžinanie
- DzN - Obec Jasenie
- preddavok DÚ - 2 štvďrok
- DPH
- sponzorské ( Obec Jasenie, DHZ Jasenie)
- sadenice

Celkové výdaje zBU v SLSP

16,- eur
26 656,63 eur.

844,20 eur
l 049,08 eur

12 050,- eur
2 405,52 eur

I064,52 elx
1 513,03 eur
I 448,12 elr

100,- eur
1 000,20 eur

20 950,13 eur

5) R6zne:
Slova sa ujal predseda pozemkového spoločenstva p. Michal Sanitra, aby informoval prítomných

členov výboru a dozornej rady.
a) dňa 16.03. 2018 sa zúčastnil pracovnej porady na Okresnom riaditefstveHAZZ Brezno,
b) dňa 24.05.2018 sa zúčastnili p. Sanitra a p. Kordíková Jana seminára vo Zvolene

k Novele Zákona ě. 9712013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách a vykonávacie nariadenie
EP a Rady EU č. 99512010 a nariadenie EU č. 607l20I2 -uvádzarlte dreva na trh
a starostlivosť o les,

c) dňa 05.06. 2018 sa opáť pp. Sanitra a Kordíková zúčastnili odborného seminara zameranébo
na Problematiku odborného hospodarenia v lesoch (PSL) a Ochrana osobných údajov v zmysle
Európskeho nariadeni a 20 l 6 l 67 9.

d) bude sa robiť nový Lesný hospodársky plán na obdobie 2020-2030, ale treba požiadať ešte
o zmenu z ostatnej plochy na lesný pozemok - pred Jankovom,

e) informoval, že k dnešnému dňu, tj. k 19.07.2018 má pozemkové spoločenstvo uhradené všetky
pohťadávky zarok2}I9 a na BU v SLSP sú finančné prostriedky vo výške 73 897,04 eur,

0 pohťadávka voči spoločnosti Agro Jasenie, s.r.o. je nevymožiteťná,
g) naYZ PSU Jasenie v r. 2019 pripraviť na podpis členov spoločenstva súhlas s nakladaním

osobných údajov,

Uznesenie: Výbor a DR na svojom riadnom zasaďnutí:
Schvalbje: Program zasadnutia výboru a DR bez doplňujúcich bodov.
Berie na vedomie: a) Správu o prevedenýchprácach na lesných pozemJ<och.

b) Správu o finančnom hospodárení PSU Jasenie zf Óbdobie 4-612018.
c) Informácie zo seminárov.

Ukladá: Pripravit" naYZ PSU Jasenie v r. 20l9 na podpis členov Pozemkového spoločenstva
Urbaru Jasenie - Súhlas s nakladaním osobných údajov.

7) Záver * predseda p. Sanitka sa poďakoval prítomným ělenom výboru a dozornej rady za
účasť na zasadnutí a poprial príjemné prežitie dovolenkového obdobia. /)/l
Zapisala:Kordíková Jana Sanitra Michal _-) / l

tajomník PSU predseda PSIJ/ j O/ /

Dňa:1907.2018 kilr^Y
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