
Zápisnica

z mimoriadneho zasadnutia výboru a dozornej rady PSU Jasenie, konané dňa15.03.2022

1) Zabájenie- predseda pozemkového spoločenstva urbáru Jasenie privítal prítomných
členov qýboru a dozomej rady. Hlavným bodom zasadnutia bola príprava Valného
zhromažďenia PSU Jasenie. Predseda p. Sanitra dal návrh, aby sa VZ konalo
2I.05.2022 (sobota) o 16.00 hod. ako bol návrh na prvom zasadnutí v}boru.

2) Program Valného zhromaždenia PSU Jasenie:

1. Prezentáciaúčastníkov YZ od 15.00 do 15,45 hod.
2. Privítanie a úvod
3. Voťba mandátovej a návrhovej komisie, overovateťov zápisnice
4. Správa mandátovej komisie
5. Správa o činnosti a hospodárení PSU Jasenie zarok2}2l
6. Správa o prevedených prácach na lesných pozemkoch zarok2l2l
7. Správa Dozomej rady PSU Jasenie
8, Schválenie účtovnej uzávierky zarok202l
9. schválenie odvodu do rezervného fondu
10. Odpredaj podielov členov PSU Jasenie
1 1. Odsúhlasenie úšky a termín lyplatenia podielov zo zisku zarok202l
12. Odsuhlasenie sponzorského príspevku pre miestne organizácíe v obci Jasenie
13. Diskusia
l4. Uznesenie
15. Záver

3) R6zne:
a) predseda p. Sanitra informoval členov výboru a dozornej rady predbežne

o ěinnosti a prevedených prácach na lesných pozemkoch. Podrobnú správu
prednesie na Valnom zhromaždení PSU.

b) ďalej informoval, že k dnešnému dňu nepožiaďal žiaden člen pozemkového
spoločenstva urbáru Jasenie o odpredaj svojich podielov v urbáre prostredníctvom
výboru.

c) ďalšou informáciou predsedu bola ýška finančných prostriedk'di.na BÚ v SLSP-.
k dňu l5.03.2022bo1o na BÚ v SLSP _ 94 022,52 eur.

d) počas diskusie predseda p. Sanitra rozdelil úlohy jednotliým ělenom ýboru a DR
pri príprav e a zabezpečení Valného zhroma ždenia PSU Jasenie.

e) prítomní sa predbežne dohodli, že ďalšie stretnutie členov výboru a DR bude
podl'a potreby - 10.05.2022

4) Uznesenie: Výbor a DR na svojom mimoriadnom zasadnutí:

l) Schval'uje:
a) Tdrmín Valného zhromaždenia PSU Jasenie, ato 2I.05.2022 so zaěiatkom o 16.00hod.
b) Program Valného zhromaždenia PSU Jasenie.



2) Berie na vedomie:
a) Správu o činnosti a prevedených prácach na lesných pozemkoch zarok2\2l
b) Správu o finančných prostriedkoch na BÚ v SLSP.
e) Termín ďalšieho zasadnutia výboru a DR podl'a potreby - ( 10.05.2022)

3) Ukladá:
a) Vypracovať správu o činnosti a prevedených prácach na lesných pozemkoch

zarck2021 (p. Sanitra).
b) Vypracovať správu o finančnom hospodárení PSU Jasenie zarok2021

(pp, Kučerová, Ing. Kňazovická).
c) Vypracovať správu DR PSU Jasenie zarok2021 (p,Ing, Povrazník).
d) Všetkým členom výboru a dozornej rady zabezpeěiť YZ po organizačnej stránke podl'a

pokynov predsedu p. Sanitru.

8) Záver- predseda p. Sanitra poďakoval prítomným členom výboru a
účasť na zasadnutí.

Dňa: l5.03.2022
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