Zápisnica
zo zasadultia qýboru a dozornej rady PSU Jasenie, konané dřn19,12.2019
1) Otvorenie

-

predseda pozemkového spoločenstva p. Michal Sanitra privítal prítomných členov

qýboru, predsedu a členov dozornej rady na riadnom zasadnutí, podťa schvále,néh,c planu práce.
Prítomníboli členovia podťa prezenčnej listiny, ktorá tvorí neoddeliteťnú súčasťzápisnice.
Ďalej privítal aj odborného lesného hospodara Ing. Vágnera a ekonómku pozernkového
spoločenstva Ing. Kňazovickú. Predseda vyzvalprítomných členov na doplňujúce body programu
a následne dal hlasovať zaprogíamzasadnutia. Nikto zprítomných nernal doplňujúce návrhy a
program zasadnutia bol j ednohlasne schválený.

Kontrola uznesenia - úlohy dané na predchádzajúcom zasadnuti qýboru predsedovi
pozemkového spoločenstva zaslať qýpoveď znájmuna ttp a ostatnú plochu bola splnená.
2)

3) Správa o činnosti - p. Sanitra informoval členov výboru a dozornej rady pozernkového
spoločenstva, že správu o činnosti prednesie na prvom zasadnutí výboru v roku 2020, aby bola
kompletná. Nakoťko sa členovia qýboru a dozomej rady schádzajú pravidelne, sú priebežne
informovaní o činnosti a finančnom hospodarení pozemkového spoločenstva urbáru Jasenie.
4) Správa o finančnom hospodárení

PSU Jasenie - spráw predniesla poklainíčkap. Kučerová.

Informovala:
K 30.11.2019 bolo v pokladni v hotovosti 818,80 eur.
K 30.11.2019 boli na BU v SLSP finančnéprostriedky vo výške _ 67 77I,56 eur.

Príjem na BU v SLSP:

- zapredaj drevnej hmoty vo výške - 5 921,08 eur.
- nájom za ttp a ostatnú plochu, garáže za r. 2019 - 3 73 8,06 eur.
Celkový pdjem na BU bol vo výške 9 659,14 eul
Výdaj z pokladne bol vo qýške l93,72 eur: poštovné, zakipenie - značL:ovací i;pt'r:j, PHM,
sponzorské- ŠJJasenie, účastníckypoplatok za seminžlr, PHM.

Výdaj finančných prostriedkov zBU v SLSP bol spolu vo výške: 9 669,19 eur"
DPH 8-912019, preddavková daň -3 štvrt}ok, služby na lesných pozemkoch , mzrla OLH

-

za obdobie 7-9l20I9, sadenice stromčekov.

Vypracovanie plánu práce PSU Jasenie na rok 2020 -predseda pc,zemkcnéhc spolo§enstva'
dal ziúloh,, uy prá.orrať p!ánp. Jane Kordíkovej, a to do budúceho zasadnutia Ýtr]loru.
5)

6) Rózne
_ predseda p. Sanitra informoval , že naValné zhromaždenie PSU Jasenie treba priplraviť kandidátku
na členov výboru a Dozomej rady, nakoťko budú voťby.
- predseda ďalej opáť upozornil členov qýboru a dozornej rady, že bude treba prepracovať
zakladaj úcu zmlulrr podťa novelizácie zákona.
,

7) Uznesenie: Výbor a

l)

Schval'uje:

DR na svojom riadnom zasadnutí:

uj P.ogrum iiadneho zasadnutia výboru.

2) Berie na rredcnlic:
a) Správu

cr činn,:s1"_L

PSU

Jtasen:e.

b) Správu o .Ftnatrč:noln hospodá.rení PSU Jasenie.
c) Inťormáciu na ka:r,Jiclátl u prt: voi'by do výboru a dozomej rady PSU Jasenie.

3) Ukladá:
a) Vypracol,ať tr,]á.n prá-r:e

b) Prepractlvat'

z;a"li. i,r

I]'SLT

Caj úc il zm

Jasenie na rok 2020.
Zodp. Kordíková J.
Termín: Január 2020
luvu podťa novelizácie zákona,
Zodp. Sanitra, Kordíková J.
Termín: do konania vz psu

8) Záver- preCiseda p,. !ie,nitra iloďakol,al prítomným členom výboru a dozornej rudy za účasť
na zasadnutí, proďakclval sa aj tldboménru lesnému hospodárovi Ing. Vágnerovi a ekonómke
pozemkového spoločcrL;lva In1::. Kiiazovickej za dobrú spoluprácu počas celého roka, a zárovei
na nadchádzajlice V,iarrcrčnésr iatkl,poprial všetkým, aby ich prežili v zdravi a rodinnej pohode.
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