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a dozornej rady na
1) otvorenie
riadnom zasadnutí. podl'a schváleného plánu prácc. Prítomní boli všetci členovia. podl'a prezenčnej listiny. ktorá tvorí
neorldelitel'nú súčasťzápisnice. Predseda vl,zval prítomných členov na doplňujúce body prograrnu a rrásledne dirl hlasovať za
progíam zasadnutia. Nikto z prítomných členov nemal žiadne doplňujúce návrhy. program zasadnuiiii bol.jednohlasne
schválený.

Kontrola uznesenia - úlohy,danéna Valnom zhromaždení PSI_I Jasenie boli v stanovenclm termÍne splncné.
Vl"platenie dividend zo zisku za rok 20i8, vo výške l5,- eur /.jcden podiel členom pozemkového spoločenstva.
- Odvod do zákonného rezervného londu vo výške 5%.
-Vl"platenie sponzorských darov pre organizácie. pósobiace v obci na základe písomnej žiadosti.
2)
_

3) Zhodnotenie prevedených prác na lesných pozemkoch - p. Sanitra iníbrmoval členov výboru a DR"
že za obclobie 1-6120|9 boli tržbl,za vyťaženúdrevnú hmotu vo výške 30 464-72 eur (lakturovanó 1-6i20l9 ). bola
prevedená ťažba"vyťažiloa predalo sa spolu 635.17 rn' drevne.i hmot1,. Dale.j sa previedlo uhadzovanie - 586 m'/ 1 265,78
iur" l,ýtin nežiadúcich drevín na výmere l "85 ha /444 eur. čistenie priepustov v častiach na Ciernom Diele a DielniČkách
r,čase l7 hodín/l02,- eur, zakopávanie odrážok v trvaní 10 hodín/l02.-eur. čistenie lúk1,,po ťažbe l'trvaní l0 hodín/60,- eur.
Spolu bolo za tieto prevedené prácc vyfakturované a vy,platené finančnéprostriedky vo výškc l 93 1.76 eur.
Počas tohto obdobia boli vyfakturované aj práce:
- likvidáoia suchých stfomov v objeme 21.4'7 m'za36'7.05 eur. ktoré previedol p. Jurai Múka.
- pluhovanie cest;- od snehu v časti od kúpaliska do Diakova pri vývoze vyt'ažcnej drevne.i hmoty v te.ito časti na lesných
pozemkoch. ktoré previedol p. Ján Hórčik a vyfakturoval sumu 60.- eur za prevedené práce.
- ťažba drevnej hmot1" v ob.ieme 42'7 m' a vyfakturované bolo 6 495.- eur.
4) Správa o finančnom hospodárení

PSU Jasenie -

sprár,,u

predniesla pokladníčka p. Kučcror'á.

K 30.06.2019 bolo v pokladni v hotovosti l 154,ó3 eur.
K 30.0ó.2019 boli na BU v SLSP finančnéprostriedky vo výške - 66
Príjem na BU v SLSP:

- za predaj drevne.i hmotl,bol v obdobi 1-612019 vo výške
- vrátenie preplatku z DU- 2x -l 761.0l eur.
- nájom za r. 2018( pp. Ján Demeter.

Celkový príjem na BU bol

n,6

-29

185,57 eur.

669,82 eur ( uhradené

Faza

1-612019'1.

Agro Jasenie,s.r.o.. F'rantišek Hríbik , časťdlhu).

l,ýške 33 967.63 eur.

Príjem do pokladne bol: výber z bežnéhoúčtuvo vý,ške 1 l 000.- eur . vrátené dividendy -'7,70 eur.

Yýdajzpokladnebol vovýške l0281.43eur: 58.90eur_poštovné. l577,17 eur-otlmenr štatutrror zaobtlobie7-

l2120l8. zakúpenie materiálu - 47",10 eur. školenia _ l 1.90 eur. PIlM _ 50"0l eur,. S'| K - 890.- eur.
občerstvenie na VH PSU Jasenie - 222.80 eur. vyplatenie dividend - 7 3'72,90 eur. sponzorské SZPB

-

50.- eur.

Výdaj finančných prostriedkov z BU v SLSP bol spolu vo výške: 35420,60 eur.
-DpH-4'799^'70eur.preddavokDť] -4083,95eur,službynalesnýchpozemkoch(p.Margeta.Hórčik.Glembová.Múka)-

Jasenie) l 054,56 eur. členský príspevok (MASKA. Zdrtlž,enie vlastníkov
spoločenstevnýchasúkromnýchlcsovBanskobl"strickéhokraja)-l05.54-eur.služb1,, lcsnéhohospodárap.Vágnera
8 853.8l eur, Daň z nehnutel'nosti (Obec

6l2Ql9 l

049.08 eur. ekonomické a personálne služby Ing. Kňazovická - 350,- eur. oclvody DÚ zo mzdy,400.56 eur, odvod1" ( Social.poisťovňa. VSZP. Dóvera)
vyplatenie dividend cez BU 2 621.- eur. poplatkl,banke - 223"06 eur.

:

-

1-

870.34 eur,

"

5) Rózne:

predseda p. Sanitra informoval. vyžínalosa na l9 parcelách a práce previedla p. Glembová
spoločenstvu bola doručená žiadosťod Pol'ovného združenia Ciern1, Diel Ráztoka a požiadalo o povolenie
zriadenia krmelca pre lesnú zver na parcele 2755 (Stráne).
Členovia výborujednohlasne odsúhlasili zriadenia takéhoto ktmelca pre lesnú zver.
- ďalej bola doručená zmluva o budúce.i zmluve (bytovka na PD) na t,V 575 parcela 880/3 pre výstávbu kanalizácie.
_ preclseda pozemkového spoločenstva upozornil členov výboru a dozornej rady. že v roku 2020 budú končit'náiomné
zmluvv na ttp a ostatnú plochu a preto bude potrebné zaslať doterajším nájomcom výpoved'z nájmu.

_

- pozemkovému

T: do konca roka 2019

Zodpoved. Sanitra Michal
_

predseda

DR PSU Jasenie p. Ing. Michal Povrazník informoval" že k dnešnému dňu nebola dozornej rade doruČená Žiadna

sťažnost'na prácu členov výboru.

6) Uznesenie: Výbor a DR na sl,ojonr riadnom zasadnutí:

l)

Schval'uje;
a) Program riadneho zasadnutia výboru.

2) Berie na

a)
b)
c)
d)
e)
3)

vedorrnie:

správu o prevedenjch prácach na lesnj.ch pozemkoch.
Správu o t'inančnorn hospodárení PSU .Iaserric.
Žiadosť pol'ovného združenia Čierny DieI - Ráztoka o zriadenie krmelca pre lcsnú zvcr.
Zmluvu o budúcej zmluvc kanalizácia.
Informáciu predsedu dozornej radl,p. Ing. Michala Povrazníka.

Ut<ladá:

a) Predscdovi

poze nrkového spoločenstva zaslat'do 30.12.2019

na ttp a ostatnú piochu doterajšímnájomcom.

7)

výpoved'z nájomne.j zmluv1,

Záver- predseda p. Sanilra pod'akoval prítomným členom výboru a dozornej rady za účasťna zasadnutí

Dňa: l8.07.20l9
Zapísala: Kord íková Jana
tajomník PSL]

sanitra Michal
predseda PSU

)ozem kové spoločenstvo

URBARU JASENlE
JASEN|E 976 75

..,*;

2

