
Vážené dámy, vážení páni,

prešiel rok a znovu sme sa stretli, aby sme zhodnotili činnosť a hospodárenie PSU Jasenie. Výbor PSU

pracoval podl'a schváleného plánu práce na r. 2018. Prvý krát sa výbor zišiel 15.1.2018. Kontrolou

uznesenia z posledného zasadnutia výboru bolo konštatované, že úloha bola splnená. Program pre

PSU Profievidencia bol zakúpený a inštalovaný do počítača. Ďalším bodom bolo schválenie plánu

práce na rok 20].8, ktoryí výbor jednohlasne schválil. Ďalej sa zaoberal prípravou valného

zhromaždenia, ktorého dátum určil na 10.3.2018. Výbor zobral na vedomie správu o hospodáreníza
obdobie jún až december 2OI7 , ktorú predniesla pokladníčka p. Kučerová. Dal si za úlohu
prekontrolovať podiely členov PSU, ktoré sú evidované v novom programe Profievidencia a pripraviť

pozvánky naYZ.

1,3.2018 - uýbor sa zišiel na mimoriadnom zasadnutí, na ktorom riešil prípravu VZ (návrh Členov
jednotlivých komisií, prípravou prezenčných listín, organizačným zabezpečenímVZ).

10.3.2018 - uskutočnilo sa VZ PSU. Z celkových 804,2 podielov na VZ bolo prítomných 596,2, Čo

predstavovalo74,17 %.YZsa riadilo schváleným programom, ktorlí bol uvedený na pozvánkach na

VZ,VZ schválilo účtovnú závierku, odvod do rezervného fondu, vyplatenie dividend v sume 15,- € na

podiel do 30.4.2018, sponzorské dary pre miestne organizácie, 3% z daní pre KST Jasenie, finanČný

príspevok v hodnote ]. 000,- € pre RKC Predajná na náter strechy kostola v Jasení. Po ukončení VZ boli

vyplácané podiely zo zisku za r.2017.

16.3.2018 - predseda PSU sa zúčastnil pracovnej porady na OR Ha7Z,Tu sa prejednávali
protipožiarne opatrenia na zabránenie vzniku požiarov, ako aj protipožiarne vybavenie jednotlivých

o rga n izácií pod [a veťkosti obhospoda rovanej plochy.

24.5.ZOt8-sa p.Sanitra a p. Jana Kordíková zúčastniliseminára vo Zvolene, kde sa preberala

problematika uvádzania dreva na trh. Tu sme boli informovaní, že od L.7 .2078 bola zriadená

Lesnícko-drevárska inšpekcia, ktorá má za úlohu kontrolovať uvádzanie dreva a rnýrobkov z dreva na

trh. V tejto súvislosti musia mať organizácie, ktoré obchodujú s drevnou hmotou a výrobkami z dreva, 
""'"'

vypracovaný Systém náležitej starostlivosti. A musia byť zaregistrované na Forest portal Národného

lesníckeho centra. Ďalším bodom semináru bolo prejednávanie novely zákona č.97l2OL3"7,z.

o pozemkových spoločenstvách, ktorej účinnosť je platná od 1.10.2018. V uvedenom zákone doŠlo

k viaceryim významným zmenám.

5.6.2018 * sa p. Sanitra a p. Jana Kordíková znovu zúčastnili na odbornom seminári vo Zvolene, na

ktorom bolo riešené odborné hospodárenie v lese a ochrana osobných údajov. Na seminári bolo

vysvetlené, že na lesných pozemkoch nemóžu hospodáriť občianske združenia ab.len fllzické.
a právnické osoby zaregistrované ako obhospodarovatelia lesa na Okresnom-úrade;,lesnom
a pozemkovom odbore a musia mať zazmluvneného OLH. Ďalej sme boli upozórnení, že pri tvorbe

Projektu starostlivosti o les, je potrebné zúčastňovať sa konania a vznášať svoje pripomienky, nakolko

orgány ochrany prírody móžu vzniesť pripomienky a zakázať hospodárenie v lese. Tiež sme boli

upozornení, že PSL sa robí len na lesných pozemkoch, ktoré sú evidované na katastrálnych úradoch
(v skutočnosti móže byť les, ale je evidovaný ako TTP - tam sa PSL nerobí). Ďalej sme boli

informovaní,žeZákon o lesoch č.32612005 bude výrazne novelizovaný. Ďalším bodom bola ochrana

osobných údajov - GDPR. Uvedenú problematiku riešizákon č, I8/2Oí8 účinný dňom 25.5.2018.

Pozemkové spoločenstvá sa riadia pri ochrane osobných údajov zákonom č.97 /2OI3 Z.z,

o pozemkových spoločenstvách. Všetky údaje, ktoré sú uvedené v zozname podielnikov PSU sú

osobné údaje. Čleňstvom v pozemkovom spoločenstve podielnik dáva súhlas s. nakladaním

s osobnými údajmi. Na osobné údaje, ako sú mail, č. telefónu a číslo účtu musí dať podielnik písomný

súhlas a musí byť informovaný ako bude s týmito osobnými údajmi nakladané.



L9.7.2018 - sa stretol výbor na riadnom zasadnutí PSU, kde prejednal kontrolu uznesenia zYZ a tiež
diskusné príspevky. Výbor konštatoval, že všetky úlohy z VZ sú splnené. Ďalším bodom programu

bolo zhodnotenie prác na lesných pozemkoch (ťažba, zalesňovanie, ošetrovanie stromčekov), ktoré
predniesol predseda PSU. Správou o hospodárení za mesiace april ažjún 2018 predniesla p.

Kučerová. V róznom predseda informoval členov výboru a dozornej rady o pracovnej porade, na

ktorej sa zúčastnil 16.3.2018 na OR HaZZ, ako aj o účasti na seminároch vo Zvolene v dňoch 24.5.

a 5.6.2018. Ďa|ej informoval, že v r. 20].9 sa začne príprava na lesný hospodársky plán na r.2O2O -
2030. Ďalšou úlohou výboru bolo pripraviť na VZ 2019 súhlas členov PSU s nakladaním s osobnými

údajmi.

27.9,20L8- sa výbor stretol na riadnom zasadnutívýboru, kde predseda predniesol zhodnotenie prác

na lesných pozemkoch od posledného zasadnutia výboru. Pani Kučerová predniesla správu

o hospodárení PSU k 31.8.2018. Predseda informoval, že bolivystavené faktúry na nájom pozemkov

splatné k20,t2.2OI8,

Ďalej by som Vás chcel informovať, že dňa 26.9.2018 sme podali žiadosť na zmenu druhu pozemku

z ostatnej plochy na lesným pozemok- bližšie informácie budú v správe o hospodárenína lesných

pozemkoch.

z.Lo.2oI8 sme obdržali oznámenie o začatí konania z OÚ-lesného a pozemkového odboru k uvedenej

žiadosti. L1,.I0.2OL8 prebehla miestna obhliadka dotknutých parcielza účastilng. Psotku a lng. Stebla

z oÚ, lng. Vágnera - OLH a predsedu PSU p. Sanitru. 15.10.2018 OÚ rozhodol a vyhlásil tieto
pozemky za lesné pozemky, Dňa 4.I2.2O]"8 bol vykonaný zápis na OÚ - katastrálnom odbore.

17 .I2.2oL8 - sa rnýbor stretol na poslednom zasadnutí v r. 2018. Vyhodnotenie Činnosti za r.2OI8
predniesol predseda spoločenstva, správu o hospodárení predniesla p. Kučerová. Konštatovala,že

všetky závázky voči dodávatelbm boli uhradené. PaniJana Kordíková dostala za úlohu vypracovať
plán práce na r. 2019. Výbor zobral na vedomie vyhodnotenie činnosti za r.2078, finančné

hospodárenie, informácie o úhrade nájomného a prevedenie zmeny druhu poze,mku z ostatnej
plochy na lesné pozemky. Na záver predseda pod'akoval členom výboru a DR PSU, OLH ako aj

ekonómke p. lng. Mariane Kňazovickej za spoluprácu a činnosťv r. 20].8.

Vážené dámy a pani predniesol som Vám správu o činnostiza rok 2OI8 , kde som Vás oboznámil

s najdóležitejšími bodmi o činnosti a hospodárení PSU Jasenie.

V Jasení, dňa 9.3.2019 Michal sanitra
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