Zápisnica
zo zasadnutia qfboru

a dozornej

rady PSU Jasenie, konané dňa24.09.2019

Otvorenie - predseda pozemkového spoločenstva p. Michal Sanitra privítal prítomných
členov výboru a predsedu dozornej rady na riadnom zasadnutí, podťa schváleného plánu
práce. Prítomníboli členovia podťa prezenčnej listiny, ktorá tvorí neoddeliteťnú súčasť
zápisnice. Predseda vyzvalpdtomných členov na doplňujúce body programu a následne dal
hlasovať zaprogíam zasadnutia. Nikto z pdtomných nemal doplňujúce návrhy a program
zasadnutia bol jednohlasne schválený.
1)

2) Kontrola uznesenia - predseda pozemkového spoločenstva má zaúlohu do konca roka
zaslať ýpoveď znájmuna ttp a ostatnú plochu.
3) Zhodnotenie prevedených prác na lesných pozemkoch - p. Sanitra informoval členov
qýboru a predsedu DR Ine. Povrazníka:
sa277 m3 drevnej hmoty. Zatíetopráce
-- UZoaneprácev lese prěviedol p.
bola vystavená faktura,ru.,r-,, 5 774,- eur.ŤaZaasaprevádzalanaČiernom Diely, kde bola
potrebná lanovka, aztoltto dóvodu bola fakturovanáaj vyššiasuma za 1m3.
ŤaZaa sa previedl a aj na Dielničkách, kde sa vyťažiloI20 m3 drevnej hmoty a bola

I,1yťažilo

fakturovaná
suma 1 955,- eur.

m3 zatieto ptáce bolo fakturované 259,20 eur,
prerezávka na výmere 6,]9 ha a fakturované bolo 1 303,68 eur, vyžínanie na ,rýmere I2,76
ha , fakturovaná bola suma 1 623,07 eur. Ďalej previedla čistenie priepustov, zatíeto práce
fakturovala sumu vo výške 114,- eur.
- p. Sanitra informoval , že za obdobie júl, august boli vystavené faktlrry č.22 - č. 54l20l9 za

previedla: uhadzovanie l20
-P.EPrvYrvuro.ullquávYanlIw'LvlLLLalLÝLvP!avvUvrv!a^!9rLJ',2vÝé'

predaj drevnej hmoty 443,9l m'aj so samovýrobou vo výške 19 7tr4,52 ew.
- boli zakúpenésadenice smreka obyčajného- 300 ks, buk - 1 000 ks vo qýške 446,70 elx
nadosadenie zavyschnuté

sadenice.

,

4) Správa o finančnom hospodárení

PSU Jasenie - správu predniesla pokladníčkap.

Kučerová.
Informovala:
K 31.08.2019 boto v pokladni v hotovosti l 012,52 eur.
K 31.08.2019 boti na BU v SLSP finančnéprostriedky vo výške _ 67 781,6l, eur.

Príjem na BU v SLSP:

' ",Í,;
- zipredaj drer,nej hmoŤ vo výške -14 345,07 elx.
-nájomzar.20l8-319,30eur(p.FrantišekHríbik_doplatoknájomza2aL8).
Celkoqý pdjem na BU bol vo vYške 14 664,37 eur.
Príjem do pokladne bol z BU vo \riške l740,- eur
Výdaj z pokladne bol vo výške 1 882,11

eur: poštovné, odmeny štatutárov za obdobie L-

612019, zak1penie autoplachty, farba do tlačiarne, PHM, vyplatenie

dividend, sponzorské

Jednote dóchodcov

Výdaj finančných prostriedkov z BU v SLSP bol spolu vo

,,-7 397,07
-DPH-2056,49eur,sluŽbynalesnýchpozemkoch(pp.Effiffi,-7397,07

I

ew,

za obdobie I-612019 za ekonomickú a rtzclovú agendu
výške 345,- errr, sponzorské 150,- eur (FK 1928,DHZ Jasenie, Obec Jasenie), .odmeny
šiatutarov - l74d,- eur za obdobíe I-612019, odvody zo mzdy - I 375,77 eur (VŠZF,Dóvera,
DÚ
daň zo mzdy, Soc, poisťovňa),poplatky banke - 4,- eurá
úhrada faktúry p. Ing.

-

-

5) R6zne:
- predseda p. Sarritra informoval, že Okresný úradBrezno, pozemkový a lesný odbor

zorganizoval stretnutie pozemkových spoločenstiev a vlastníkov súkromných lesov, na
ktorom sapreberaianovelizáciazákonač.97l20I3 Z.z.Prednášal predseda Združenia
vlastníkov spoločenstevných
a súkromných lesov Banskobystrického kraja Mgr. Martin Kvak.
- predseda ďalej upozornil členov výboru a predsedu DR, že bude treba prepracovať
zakladajícu zmluvu podl'a novelizácie zélkona.
- Ing. Kňazovická zasla|apredsedovi spoločenstva podklady k zaregistrovaniu pozemkového
spoločenstva do obchodného registra. Predseda spoločenstva poslal k tejto problematike
otázky

na ZVSaSLBBK.
- predseda p. Sanitra pripomenul, že treba vystaviť faktúry nájomcom na zaplateníe nájmu za
ttp a ostatnú plochu.
- predseda DR PSU "íasenie p. Ing. Michal Povrazník informoval, že od zaěiatku roka až do
17.09.2019 bolo vyt'ťené1 059 m3 drevnej hmoty v celkovej výške 3193l eur.
- ďalej mal predseda DR pripornienku ku odrrážkam cez lesné cesty. Na niektorych miestach
sú hlboké apri zváňaní dreva je to dosť nebezpečné,treba dávať veťký pozor priptechádzaní
cez odráňky s naloženýrn autom.
6) Uznesenie: Výtror a

DR na svojom riadnom zasadnutí:

1) Schval'uje:
a) Program riadnelro zasadnutia výboru.

2) Berie na veďornie:
a) Správu o prevedených prácach na lesných pozemkoch,
b) Správu o finarrčnom hospodárení PSU Jasenie.
c) Informácie predsedu dozornej rady p. Ing. MichalaPovraznika.

3) Ukladá:

a) Prepracovať z,akladajúcu zmluvu podťa novelizácie zékona.
Zodp. Sanitra, Kordíková J.

b)

Termín: do konania vz psu
Predsedovi pozemkového spoločenstvazaslať do30.12.2019 rnýpoveď znájomnej

zmluvy
na ttp a ostatnú

7)

plochu.

.

",L;

Záver-predseda p. Sanitra poďakoval prítomným členom výboru adozoiirej radý

nazasadnuti.

if
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