
Zápisnica
zo zasadnutia r-ýboru a dozorrre.i rady PSU.Tasenie. konané dňa 14" 12.2021

1) Otvorenie - predsedzr pozer-lrkového spoločenstva p. Michal Sanitra prir,ítal prítomných
Členov l'Í'boru a dozorne_j raclv nir riacinorn zasaclnutí. poc1l'a schválenélró plánLr práce.
prítonrní boli všetci členovia r,Ýboru a ciozorllej rac11, pozenlkor,ého spoločetlstva podl'a
PrezenČne.j listinr'. lttorá tvorí rreodc]elitel'nú súčast'zápisnice, Predsetla p. spoločeirstvrr
Pozval na závereČné zasadnutie l,Ýborr: a dozorne.i rad1,, a.j účtovrríčku p" Ing. Kňazovickú
a odborného lesIrého hospodára p. Ing. Vágnera. ktori sa zo zdravotných clór,odol
osPravedinili, Preclsedir l'vzval prítonrn,,ch čienol,,na cloplriujťrce boci1,,progralxu a náslecltle
dal hlasol'at' Za progratrr zasaclnutia. niltto z prítclmnÝcl-r členov nemal žiaclrre doplrluiúce
návrhy. preto pre dseda konšlatoval. že program zasadnutia bol.jednohlasne sclriálený,

2) Kontrola uznesenia - na predchádza.jťtcon,i zasadntttí výboru neboli predsedol,i p.
Sanitrol,i a členonl vÝboru clané žiadne ťllohy,,

3) Zhodnotenie prevedených prác na lesných pozemkoch - p. Sanitra informoyal členov
l,Ýboru a ciozorne.j rady, s prevedenÝmi prácami.
K 30.11.2021 boli prei,edcne a r,l,fakturor,,ané práce:

- r,l,tilr rrcžiadúcich drer,írl na vl,,l-tlerc 1 lra.
- uhadzovanie - 9_5 nr..
- zalesňol,anie 3 800 ks sadeníc (3 200 ks buk,600 ks snrreko,ec).
- prerezávka na ploclre 0.80 ha.
- ochrana náteroirr pred o1rrl,zol1l na ploclre 1 7.98 ha.

Práce previedla p. Glerrlboi.,á a boli l,vstal,,enó 3 faktťrry v celkovei sunre 3 889.44 eLrr.
- predalo sa spolLr 117,11 ni3 clrertre.j lrnrot\,.

'I'ržby za preclanťt drernťr lrrtlotl.t ,1, ,91,ýške 6 871.70 eur.

4) SPráva o finanČnom hospodárení PSU Jasenie - správr-r predniesla pokiadníčka
p. Kr.rčeror,á,
Irrfbrnlor.,ala:
K 30.11.2021 bolo v pokladni v hotovosti 2 741,03 eur.
Pr,í_iern c1o poltladr]§ 10-nD021 ; rrebol žiaden príjem .

Y4qi_Z!a!]+trri vo vÝšlie 101.30 (spotrzorsltÝ príspevok na zákiade písolnrre.j žiaclosti-
S.I Jasenie 50.- er-rr. SZPf] 50.- cur . poštovtltj;
Zostatok k 30.1 1.202I r,, pokladni 2 639.73 eLrr. :

K 30.09.2021 boli na BU v SLSP íinančné prostrieclky vo r.ýške _ 87 355,47 eur,
Priiern rra BU v SLSP:
-zaprec,la.j clrel,ne.j ht-notvbol vobclobí l0-11l202I vor,Ýške-11_53.80errr,
- príjenl za nil.jonl pozetrlkor 4 701.96 eLrr.
- l,rittetlie DPřl zir 7-8t2021 -{0c).49 eur-,

Celkový príjerrr na BU bol vo r,ýške 6 265.25 eur.

bol spolu 1,6 1,ýške: 4 378,50 eur.
- odmena oLH p. Ing. Vágr-rer 7-912021. člerrský príspevok - MAS CHoPoK - J[JH"
sadenice - l-iptovský Hrádok. ALIANZ - poistka. slLržby p. Glembová -

Zostatok na BU v SLSP k 30.11 .2021 je 89 242,22 eur.



5) Rózne:
- predseda p. Sariitra dal za ťllohu p. Jatre Kordíkol,ej pripravit'na d'alšie zasaclnutie

výboru plán zasadnutí na rok 2022. poc1l'a ktorélro b1, sa nlal r,,i,,bor a dozorná racla riadit'.
_ predsecla p.Sanitra d'alc-j infilrmol,al. že v k.ťl. Prcda.jná začali prebielrat'pozemkor.'é

úpra,,,y.
- preCseda dozornej racly p. Ing. Povrazrrík infbrmoval prítort-ttrj,clr . že vzhl'adotrr na

povetenlostrté podrrrienky, a zl'adovate]é prístupové lesné cesty,, r-rebude moŽné odviezt'vŠetku
l,,vt'aženťt clrel,nťl hmotu z lesných pozenrkor,.

- yýbor sa predbežne dol.odol, že 7. zasadnutie výboru br,rde i 8.01 .2022 a podl'a aktuáln.vch

pandemických opatrení.

6) Uznesenie: Výbor a DR r-ra svojom riadnotn zasadnr"ttí:

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

2) Berie na vedomie:
c) Sprár,u o prel,edený,ch prácach na lesrllch pozenlkoch.
d) Sprár,u o íltlančncltll hospodár,ení PSU .]asctlie,

3) Ukladá:
a) Vl,pracovat'plán zasadnutí výborr_i a dozorrrej rad1, PSLJ .Tasenie na rok 2022.

zodp: KordíkováJana
Ternlín: do na.i bl ižšielro zasadnutia

7) Záver- pr:edseda p. Sanitra pod'akoval prítonrným člerrom 1,i,boru a dozornej racl,v za

účast' na zasadnutiach vl,boru. prípravu Valného zhromaždenia a v,vkonanú prácu poČas

celého roka. Poprial všetkým veselé Vianoce. prežité v pokoji. zdraví a v krulru rodiny.

Dňa: 1 4.12.2021

Zapísaia: Kordíková Jana
ta.ionlník PS1,1

Sanitra Mi
predsecla PS1,1
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