
Zápisnica
zo zasadnutia ýboru a dozornej rady PSU Jasenie, konané dňa 05.10.2021

1) Otvorenie - predseda pozemkového spoločenstva p. Michal Sanitra privítal prítomných
členov výboru a dozornej rady na riadnom zasadnutí, podťa schválenóho plánu práce.
Prítomní boli všetci členovia výboru podťa prezenčnej listiny, ktorá tvorí neoddeliteťnú
súčasť zápisnice. Predseda dozornej rady p. Ing. Povrazník sa zo zdtavotných dóvodov zo
zasadnutia ospravedlnil. Predseda vyzval prítomných členov na doplňujúce body programu
a následne dal hlasovať zaptograffl zasadnutia, nikto zprítomných ělenov nemal žiadne
doplňujúce návrhy, preto predseda konštatoval, že program zasadnutia bol jednohlasne
schválený.

2) Kontrola uznesenia-íapredchádzajúcom zasadnutí qýboru neboli predsedovi a členom
qýboru dané žiadne úlohy.

3) Zhodnotenie prevedených prác na lesných pozemkoch - p. Sanitra informoval členov
qfboru s prevedenými prácami.
K28.09.202l bolí prevedené a vyfakturované práce:

predalo sa spolu 75,10 m3 drevnej hmoty. Tňby zapredanídrevnú hmotu sú vo qýške
2 107,08 eur.
previedlo sa vyžínanie na qýmere l7,98 ha, za ktoré bola fakturovaná suma 2 287,05
eur,
prerezávka na ploche 1,27 ha a vyfakturovaná suma 304,80 eur.
čistenie priepustov, odrážky a čistenie cesty - 104,- eur,

4) Správa o finančnom hospodárení PSU Jasenie - správu predniesla pokladníčka p.
Kučerová.
Informovala:
K 30.06.2021 bolo v pokladni v hotovosti 4 885,23 eur.
Príjem do pokladne 07-09l202l : wátené podiely 11,10 eur.
Výdaj z pokladne: vo výške 2 155,30 eur - mzdy, odvody zo mzdy,poštovné, PHM.
Zostatokk30.09.2021 v pokladni2 74I,03 etlr.

K 30.06.2021 boli na BU v SLSP finančné prostriedlry vo výške - 88 868,28 eur.
Pdjem naBUvSLSP:
- zaptedaj drevnej hmoty bol v období7-9l202I vo výške -2198,02 ",lI..í" t ,

- pdjem zanájompozemkov -2 670,50 elx.

Celkoqi príjem na BU bol vo qfške 4 890,84 eur.

Výdaj finančných prostriedkov z BU v SLSP bol spolu vo výške: 6 403,65 eur.
- služby p. Glembová - 4 160,25 etlr
- odvody zo mzdy - l 624,50 eur
- vyplatené dividendy - 18,- eur
-'odmena účtovníčke za ekonomické a personálne služby - Ing. Kňazovická - 345,- eut,
- finančný dar pre-FK 1928 - 50,- eur
- publikácia ,, Pozemkové spoločenstvá po novele bez chýb,pokút a penále" - 9,70 eut
- oprava SUZUKI - 196.20 eur
Zostatok na BU v SLSP k 30.09.2021je 87 355,47 eur.



5) RÓzne: predseda p. Sanitra informoval o úhrade nájmov zapozemky nazáklade
nájomných zmlúv,
- o prevedení t'ažby drevnej hmoty v októbri 202I.

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

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

2) Berie na vedomie:
a) Správu o prevedených prácach na lesných pozemkoch.
b) Správu o finančnomhospodárení PSU Jasenie.

3) IJkladá:

Neboli uložené žiadne úlohy.

7) Záver- predseda p. Sanitra pod'akoval prítomným členom výboru zaúěast'na zasadnutí.

Dňa:05.10.2021

Zapísala: Kordíková Jana Sanitra Michal
tajomník PSU predseda PSU
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