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1) Otvorenie - predseda pozemkového spoločenstva urbáru p. Michal Sanitra privítal
prítomných členov výboru a predsedu dozornej rady p. Michala Povrazníka. Pdtomný boli podťa
prezenčnej listiny, ktorá tvorí neoddeliteťnú súčasť zápisnice. Zasadnutie bolo podťa
schváleného plánu. Predseda prečítal program zasadnutia a dal hlasovať zaprogram, nakoťko
nikto z prítomných členov nemal doplňujúci bod bol program zasadnutia jednohlasne schválený.

2) Kontrola uznesenia-napredchádzajúcom zasadnutí ýboru neboli členom výboru.
uložené žiadne úlohy.

3) Zhodnotenie prevedených prác na lesných pozemkoch - predseda spoločenstva informoval
prítomných členov výboru a predsedu dozornej rady Ing. Povrazníka, že boli zakúpené sadenice
stromčekov-12 000 ks (smrek obyčajný 1.tr - 5 000 ks, borovica - 7 000 ks).
- v časti Kráťov Laz - bolo prevedené uhadzovanie a čistenie na zalesňovanie (vysadenie)
stromčekov, zktoých už bola viac ako polovica lysadená.
- na OU Brezno, odbor pozemkoý a lesný bola zaslaná žiaďosť na zmenu z ostatnej plochy na
lesné pozemky, a to parcely 259l o výmere 4 956 m2 a parcela2 594 o výmere 9 425 m2.
Ťažbasa neprevádzala.

4) Správa o finančnom hospodárení PSU Jasenie - správu predniesla pokladníčka PSU
p. Kučerová.

Stav finančných prostriedkov bol k 31.08.2018 v pokladni 523,62 €,
príjem do pokladne nebol, vydaj zpokladne bol vo v}ške 142,70 € ( sponzorský príspevok Šr
50, - eur , vyplatenie dividend - 42,70 eur, PHM - 20,- eur, správny poplatok - 30,- eur).
Finančné prostriedky na BÚ v SLSP k 31.08.2018 boli vo výške 78 711,06 eur

- príjem za7,-8l20l8 - 13 203,42 eur zapredaj drevnej hmoty,
- výber z BU bol vo výške I0 672,62 eur ( dotácia pokladne - 2 000,-eur, odvody-1 545,7leur
sponzorské FK 1928 - 50,-eur, DPH 6+712018 - 4 2I3,66 eur, uhradené faktúry vo výške
2 863,25 eur - ( p. Kňazovická- účtovníctvo, p. Glembová - služby v lese, MV Junior - 255,-
sklo na auto Suzuki).

5) Rózne
- predseda p. Sanitra informoval, žeboli vystavené faktúry zaprenájomTTP, garáĚe, Sillialarm.

6) Uznesenie - výbor a DR na svojom riadnom zasadnutí:
Schval'uje: Program zasadnutia výboru a DR bez doplňujúcich bodov.',,

Berie na vedomie: a) Správu o prevedených prácach na lesných pozemkoch.
b) Správu o finančnom hospodarení PSU Jasenie za obdobie

7-8l20I8
Ukladá: členom ýboru neboli uložené žiadne úlohy.

7) Záver-predseda pozemkového spoločenstva p. Michal Sanitra sa poďakoval prítomným
členom výboru a predsedovi dozornej rady p.Ing. Michalovi Povrazníkovi zaúěasť nazasadnutí.

Zapísala: Kordíková Jana
tajomník PSU
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