Zápisn'ica

zo zasadrníia ýboru a dozornej rady PSU Jasenie, konané dňa17.0I.2019

1) Otvorenie - predseda PSU Jasenie p. Sanitra privítal prítomných členov ýboru

a dozornej

rady. Všetkým poprial do Nového roku hlavne zdtavie a dobru spoluprácu členov výboru
a dozornej rady. Prítomníboli podťa priloženej prezenčnej listiny, ktorá tvorí neoddeliteťnú súčasť
zápisnice.
Prečítalprogram zasadnutia, vyzval na doplňujúce body a dal hlasovať zaprogram zasadnutia.
Nikto zpntomných členov nemal doplňujúci bod a preto bol program jednohlasne schválený.

2) Kontrola uznesenia - uložená iioha,pripraviť plan

práce na rok 2019. Úloha bola splnená.

3) Schválenie plánu práce na rok 2019 - predložený plán práce

na rok 2019

bolbez

pripomienok jednohlasne schválený, a preto sa budú členovia výboru a dozornej rady schádzať na
zasadnutiach podťa tohto plánu.

hospodárení PSU Jasenie za rok2019 - pokladníčkap. Kučerová oboznámila
prítomných členov o stave ťrnančných prostriedkov v pokladni anaBÚ v SLSP.
K31.12.2018 boli - v pokladni finančnéprostriedky vo výške - 428,36€,výdaj z pokladni bol
vo výške 1,50 € - poštovné.
na BÚ v SLSP - 67 64t,30 €, príjem na BÚ zadrevnúhmotu - 3 885,96 €n
nájom zapozemky ttp- 2 660,10 € (neuhradené 3 nájomcovia ), vrátený preplatok zDÚ - 687,16 €
vydaj zBÚ - uhradená faktúra zaprogramProfi evidencia - 93,g0 €,
Služby v lesníctve (uhadzovanie, náter ) 1 653,60 €, služby v lesníctve -ťažba4 236,- €,
oLH l0-12 l20l8 _ 524,54 €,
DPHzaobdobie I0-I2l20l8 nebola. Celkový výdaj z BÚ bol vo výške 6 508,04 €.

4) Správa

o

5) Príprava VZ PSU Jasenie - členovia výboru

a

DR

sa dohodli na dátume konania Valného

zhromaždenia Pozemkového spoločenstva urbáru Jasenie, a to 09.03.2019 o 14.00 hod.
v zasadačke bývalého Obecného úradu v Jasení.
Program :

1) PrezentáciaúčastníkovVZ PSU Jasenie od 13.00 hod.- do 13.45 hod.
2) Privítanie a úvod
3) Voťba mandátovej a návrhovej komisie
4) Správa mandátovej komisie
5) Správa o činnosti a hospodárení PSU Jasenie zarok2}I8
6) Správa o prevedenýchprácach na lesných pozemkochzarok20t8
7) Správadozornej rady PSU Jasenie
., "í-;
9)

Schválenie odvodu do rezervného fondu
10) Odpredaj podielov ělenov PSU Jasenie prostredníctvom výboru PSU Jasenie
11) Odsuhlasenie vYšky a termín vyplatenia podielov zo zisku z4 rok 2018
12) Odsuhlasenie sponzorského príspevku pre miestne organizácie v obci

Diskusia

13)
14) Uznesenie
15) Záver

:

Po ukončenírokovania bude podávané občerstvenie a vyplácané podiely zo zisku zarck2018.
(Do pozvánky doplniť súhlas s nakladaním osobných údajov a upozorniť členov pozemkového
spoločenstva, úy podpísaný súhlas priniesli na zasadnutie, prípadne poslali poštou predsedovi
pozemkového spoločenstva p, Michalovi Sanitrovi).

6) R6zne:

predseda pozemkového spoločenstva oboznámil prítomných ělenov, že po preradení
pozemkov má pozemkové spoločenstvo vo vlastníctve lesné pozemky o výmere 263,7I ha,
ttp o výmere 82,11 ha, ostatná plocha o výmere 10,94 ha, orná póda o výmere 36 m2.
7) Uznesenie:
Výbor a DR na svojom riadnom zasadnutí:

Schval'uje: a) Plan práce PSU Jasenie na rok 2019.
b) Program zasadnutia ýboru a DR PSU Jasenie.

Berie na vedomie: a) Správu o hospodárení PSU Jasenie zarok2018.
b) Termín konania a program zasadnutiariadneho Valného zf, omaždenia

PSU

Jasenie.
c) Informáciu o rozlohe jednotlivých pozemkov po preradení.
d) Návrh na výšku vyplatenia podielov zo zisku zarok2018 atermín

vyplatenia.

'

Ukladá: a) Vypracovať správu o činnosti PSU Jasenie zarck 2018 (p. Sanitra)
b) Vypracovať správu o hospodiárení PSU Jasenie zarok 2018 (p. Kučerová)
c) Vypracovať správu dozornej rady (p. Powazník)
Termín: do konania

8)

VZ

PSU Jasenie

Záver-predseda p. Sanitra poďakoval všetkým prítomným členom výboru a dozornej rady
zaučasťna zasadnutí .
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