
Správa dozornej rady 

ZU pozemkové spoločenstvo Trenčianska Teplá za rok 2013

Dozorná rada Združenia urbárnikov, pozemkové spoločenstvo Trenčianska Teplá /ďalej len DR

ZUPS /  predkladá  zhromaždeniu  nasledujúcu  správu  za  rok  2013  o  činnosti  DR,  o  výsledkoch

kontrolnej činnosti a návrhoch na zlepšenie 

DR pracovala v zložení :

predseda DR – Ing. Holý Jozef

člen – p. Jozef Kubaščík 

člen – p. Jozef Masár

Kontrolná  činnosť  DR  bola  vykonávaná  priebežne  ,  a  to  účasťou  na  jednaniach  výboru  a

samostatnými kontrolnými činnosťami členov DR a o svojich zisteniach informovala vybor.

-výbor sa schádzal pravidelne minimalne 1x mesačne, boli robené zápisy zo zasadania , riešili

sa aktuálne otázky vyplývajúce z nového LHP, výsadby, ťažby, cenové ponuky a iné.

Na každom zasadnutí výboru sa zúčastnil vždy aspoň jeden člen DR a hlasom poradným mali členovia

DR možnosť sa vyjadrovať  k všetkým závažným otázkam.

DR sa podrobnejšie oboznámila s evidenciou členskej základne a evidenciou majetku / pôda, lesy / a v

evidencii členov ZUPS. Boli zistené nezrovnalosti a nepresnosti .

Vzhľadom  k  aktuálnemu  stavu  vlastníkov  na  jednotlivých  LV-čkach  v  jednotlivých  katastroch  a

platnosti  nového  zákona  97/2013  o  pozemkových  spoločenstvách  platného  od  1.5.2013  bolo

doporučené prejsť od evidencie podielov k evidencii metrov štvorcových na člena ZUPS.

DR sa  preto  aktívne  podieľala  na  príprave  a  kúpe programu  na  evidenciu  zoznamu členov  a  ich

majetku z aktualnych LV evidovaných katastrálnymi úradmi v Trenčíne a v Ilave.

Členovia DR sa tiež podieľali na návrhu novej zmluvy v súlade s novým platným zákonom a tiež

tvorbe návrhu stanov, ktoré boli predložené na tomto zhromaždení.

Vykonali sme kontrolu účtovnej dokumentácie a inventarizáciu hospodárskych prostriedkov združenia,

ktoré vám teraz predkladáme:

Stav financií k     1.1.2013: - pokladňa: 466,38 €  a bežný účet: 18021,94 €, spolu: 18468,32 €

  - rezervný fond bol zrušený 

Nový  termínovaný  účet  bol  zriadený  29.5.2013  s  vkladom  12  000  €  s  viazanosťou  na  rok  a

termínovaný účet s vkladom 5000 € na   6 mesiacov.

Príjmy za rok 2013 tvorili hlavne z predaja dreva /40 994 €/, z nájmu poľovného združenia Trubárka /

162,88 €/ a z úrokov z bežného účtu a z termínovaného vkladu /9,5 €/ spolu v sume 41 166,38 €.



Výdaje z pokladne v hotovosti tvorili predovšetkým dividendy v sume 5296,3 €, ďalej na kancelárske

potreby/119,46 €/, na opravu a benzín do motorovej pily /175,3 €/ atď. v sume 6 693,84  €.

Do pokladne hospodára združenia nebola prijímaná peňažná hotovosť, ale všetky príjmy boli robené 

cez účet v banke v Slovenskej sporitelni, a.s.. Pokladňa bola 29.5.2013 dotovaná sumou 6000 eur a 

19.12. sumou 500 eur.

K 31.12.2013 stav pokladne bol 272,54  €.

Výdaje z bežného účtu predstavovali za rok 2013 sumu 28 814,21  €.  

Najväčšie položky tvorili platby za ťažbu dreva, približovanie dreva a manipuláciu /15 583,67  €/ , 

čistenie a výroba siah /2507,5  €/, mzdy členov výboru  a DR /I.polrok:1129,4 € a II.polrok:1706,63 

€/ , dane zo zisku2012, z pozemkov, zo mzdy a do sociálnej a zdravotnej poisťovne predstavovali 

sumu 4209,67  €. Ďalšie výdaje z bežného účtu  predstavovali za program Urbar, za odmeny LHP-

lesný odborný dozor, požiarnu prevenciu atď.

Na bežnom účte stav k 31.12.2013 bol 11 874,11  €. 

Z toho bol vytvorený rezervný fond 2500 €

Na termínovanom účte zostalo 12 000 €

Stav financií k 31.12.2013 je spolu 24 146, 65 €

V  peňažnom  denníku  bolo  skontrolovaných  132  účtovných  položiek  s  príslušnými  dokladmi,

faktúrami,  číselníkmi  pri  predaji  dlhého  dreva,  výplatnými  páskami  atď.  Kontrola  bola  časovo

náročná, lebo účtovné položky neboli vždy zoradené podľa dátumu zúčtovania. 

Ďalej  bola  vykonaná  členmi  DR   inventarizácia  a kontrola  hospodárskych  prostriedkov  ZUPS

v nadobúdacej hodnote 3907,98 €. Tvoria ich 1x počítač, tlačiareň, ktoré sú súčasťou programu Urbár,

3x motorové píly s náhradnými časťami, prilby, lopaty, sekery, motyky, krompáče, ktoré slúžia aj ako

protipožiarne náčinie. Každý prostriedok je vedený na meno používateľa s hmotnou zodpovednosťou

za daný hmotný investíčný majetok -HIM.

Inventarizačný zoznam je prílohou tejto správy.

Bol vyradený starý nefunkčný počítač a k nemu prislúchajúca nefunkčná tlačiareň.

DR doporučuje: postupne zvyšiť efektivitu využitia www stránky ako hlavného informačného a

komunikačného nástroja. Dať postupne na webovú stránku internetu, ktorá bola pre naše PS vytvorená,

správy o činnosti, uznesenia, súpis majektu , atď...../  čím bude práca výboru a dozornej rady ZUPS 

transparentná a prístupná všetkým členom.

Trenčianska Teplá dňa 31.1.2014

Príloha k správe DR – požiadavka Ing. Gazdíka uviesť množstvo vyťaženého dreva aj v správe DR

/viď ďalšia strana/



Príloha k správe DR:

Doplnené podľa požiadavky člena Ing. Gazdíka na zhromaždení 31.1.2014 

Množstvo vyťaženého dreva v roku 2013 podľa množstva a lokality:

Ťažba nad p. Belkom /  z roku 2012 - 112,3 m3/

jar 2013:  391,17 m3 - buk

jeseň 2013: 103 m3 - buk

spolu:  494,17 m3

Zvážnica 2013:

    333,5 m3  - buk

      34,1 m3  - bór

         2,4 m3 - dub

spolu:     370 m3    

Spolu vyťažené:    864,17 m3   

Množstvo dreva prm, ktoré bolo pre členov urbáru podľa požiadaviek,

ktoré si dali písomne p. Sklenárovej: 

Samovýroba - nad Belkom: 107 prm -  69.55 m3

Nad zvážnicou - chystal p.Lajcha :       108,5 prm - 70,5 m3

Prebierka - robil p. Lajcha   :             27 prm - 17,5 m3

 


