
Zápisnica
zo zasadnutia 1ýboru a dozornej rady PSU Jasenie, konané dřn22.07.202I

1) Otvorenie - predseda pozemkového spoločenstva p. Michal Sanitra privítal pdtomných
členov v}boru a dozornej rady na riadnom zasadnutí, podťa schváleného plánu práce.
Prítomní boli všetci členovia podťa prezenčnej listiny, ktorá tvorí neoddeliteťnú súčasť
zápisnice. Predseda vyzval prítomných členov na doplňujúce body programu a následne dal
hlasovať zaprogtam zasadnutia, nikto zprítomných členov nemal žiadne doplňujúce návrhy,
preto predseda konštatoval, že pťogram zasadnutia bol jednohlasne schválený.

2) Kontrola uznesenia - úlohy dané na Valnom zhromaždení PSU Jasenie sú splnené.
- Vyplatenie dividend zo ziskuzarok2}2l, vo qfške 15,- eur / jeden podiel členom
pozemkového spoločenstva.
- Poukazanie 20Á pre Materskú školu v Jasení.
- Odvod do zákonného rezenrného fondu vo qiške 5%.
-Vyplatenie sponzorských darov pre organizácie, pósobiace v obci na základe písomnej
žiadosti.
- Odpísanie nedobytnej pohťadávky vo výške 23 551,60 eur.

3) Zhodnotenie prevedených prác na lesných pozemkoch - p. Sanitra informoval členov
výboru s prevedenými prácami.
Počas obdobia I-61202I boli prevedené a vyfakturované práce:

vyťažilo sa444 m3 drermej hmoty, vyfakturované bolo 9 355,20 evt zaťažobnépráce,
predalo sa spolu 609,93 m3 drevnej tunoty. Tržby zapredani drevnú hmotu sú vo
l}ške 38 443,08 eur.
previedlo sa uhadzovanie 390 m3, vyfakturované 842,40 eur,

ýtin nežiadúcich drevín na ploche 2]9 ha, kde bola fakturovan á čiastka za '

prevedené ptáce vo výške 525,60 eur,
úprava ces§ na Čierny Diel - vyfakturovaná suma zapráce bola vo qfške 90,- eur,
čistenie priepustov - 48,- eur,
pterezávkana ploche 0,6 ha a vyfaknrrovaná suma 744,- eur.
frézovanie ostatných plóch - 5 hod. l 529,- eur, kde sa urobil zápočetzanájom
pozemkov.
nákup sadeníc vo výške 1 053,- eur.
doprava materiálu na úpravu ces§ vo qiške 755,- ew. . l,.
na KráťovomLaze frézovanie nežiadúcich drevín - 360,-eur 

" 
. :.

4) Správa o íinančnom hospodárení PSU Jasenie - správu predniesla pokladníčka p.
Kučerová.
Informovala:
K 30.06.2021 bolo v pokladni v hotovosti 4 885,23 eur.
Pdjem do pokladne : výber zbežného účtu v celkovej lyške t2 000,- eur .

Výdaj z pokladne: vo qýške 8 383,20 eur:- poštovné, - odmeny štatutárov za obdobie
1-61202I, - PHM, - reklamné predmety, - STK, - kancelárske potreby, - občerstvenie naYZ
PSU, - poplatky banke, vyplatenie podielov zo ziskuzar.2020
K 30.06.2020 bqli na BU v SLSP finančné prostriedky vo výške - 88 868o28 eur.



Príjem na BU v SLSP:
- za predaj drevnej hmo§ bol v období 1-61202I vo výške - 40 218,82 ew.
- vrátenie preplatku zDÚ - 632,93 elx,
Celkoqý príjem na BU bol vo qíške 40 851,75 eur.

Výdaj ťrnančných prostriedkov z BU v SLSP bol spolu vo ýške: 40 952,26 ew.
- mzdy štatutárov za obdobie l-61202l -2 299,86 eur.
- odvody (DÚ, VšZP, Dóvera) - 1 800,81 eur.
- príspevok ZVSaSLBB - 55,54 eur.
- daíz motorového vozidla - 138,00 eur.
- poistenie motor. vozidla - 106,02 elx.
- daňzpfijmu - 3 181,68 eur.
- DPH - 4 6II,49 eut.
- DzN - 1 008,13 eur.
- qýber do pokladne - t2 000,- eur.
- poplatky banke - 6,- eur.
- vyplatenie podielov zo zisku cez BU - I 245,- eur.
- odmena OLH za obdobie I-61202I služby lesn. hospod. p.Vágnera vo ýške l 049,08 eur,
- odmena účtovníčke za ekonomické a personálne služby - Ing. Kňazovická - 350,- eur,
- Profi evidencia (program) - 93,90 eur,
- služby v lesníctve (p.Margeta) - 6 000,- eur,( MM ťažby) -3 355,20 elx,
- dovoz materiálu (p. Schwarz) -755,- eur,
- autodoprava- 465,90 eur,
- služby ( p.Glembová), - I 377,60 eut,
- nákup sadeníc - 1 053,- eur.

5) R6zne: predseda p. Sanitra informoval,:
- objednal broáru: ,, Pozemkové spoločenstvá po novele bez chýb, pokút apenále"
- doručil na OU - odbor lesný a pozemkový odbor Uznesenie zYZPSU Jasenie zr.2021

:

6) Uznesenie: Výbor a DR na svojom riadnom zasadnutí:

1) Schvalhje:
a) Program riadneho zasadnutia v}boru.

2) Berie na vedomie:
a) Správu o prevedených prácach na lesných pozemkoch.
b) Správu o finančnom hospodárení PSU Jasenie. ' ''§''. l -

3) Ukladá:

Neboli uložené židdne úlohy.

7) Záver- predseda p. Sanitra poďakoval prítomným členom ýboru a dozornej rudy za
účasť na zasadnutí.

Dňa:22.07.2021

Zapísala' Kordíková Jana
tajomník PSU
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Sanitra Michal
predseda PSU


