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Urbár Námestovo, pozemkové spoločenstvo
Mlynská 640/47, 029 01 Námestovo
........................................................................................................................................................................................................................................

Výpis zo zápisnice z činnosti DR z 15.05.2020, 30.06.2020 a 08.07.2020
Zápisnica v úplnom znení je pre členov spoločenstva k dispozícii v kancelárii Urbáru.
Zúčastnení členovia: PaedDr. Vladimír Viluda
Marta Adamiková
Ing. Etela Sečová

Kontrola:
Odberateľské faktúry od č. 20026 - 20137
Dodávateľské faktúry od č. 20033 - 20132
Pokladničný príjem od č. 20103 - 20107
Pokladničný výdaj č. 20206 - 20248
Výsledky kontrol:
Odberateľské faktúry od č. 20026 - 20137
Faktúry boli vystavené za nájom bytov, energií, vody, plynu, elektrickej energie nájomcovi. Za nájom
pozemkov na rok 2020 nájomcom, ktorí užívajú urbárny pozemok v intraviláne mesta Námestovo
alebo KÚ Námestovo. Za palivové drevo, ktoré odoberali hlavne podielnici. Za úžitkové drevo, ktoré
odoberali za kontrolované obdobie v prevažnej miere odberatelia z PL a v malom množstve
odberatelia zo SR.
Dodávateľské faktúry od č. 20033 - 20132
Dodávateľské faktúry boli zamerané prevažne na ťažbu dreva, lesopestovateľské práce v tomto
období, zalesňovanie, uhadzovanie a vypaľovanie haluziny. Pravidelne z opakujúcich sa nákladov
bola fakturovaná elektrická energia, preddavky na odber vody a plynu, používanie softwaru,
internetové služby, telefónne poplatky, činnosť lesníkov a OLH. Z jednorazových nákladov je to
nákup odborných časopisov a príručiek, odborné stanovisko št. ochr. prírody SR, registrácia do
registra partnerov verejného sektora a nákup sadbového materiálu. Všetky fakturované nákladové
druhy boli opodstatnené a v primeranej výške.
Pokladničný príjem od č. 20103 - 20107
Pokladničné príjmy sa týkali len dotácie pokladne.
Pokladničný výdaj č. 20206 - 20248
Výdajové doklady boli vystavené v nízkych hodnotách na potrebné náklady súvisiace
s prevádzkovaním urbáru ako napr. poštovné, kolkové známky, kancelárske potreby, čistiace a
hygienické potreby, správne poplatky, PHM, drobná oprava auta, cestovné na školenie. Mesačne je
v hotovosti vyplácaná aj mzda upratovačke. Jednorázovo sa vyskytol aj nákup geotextílie pre práce
v teréne. DR konštatuje, že aj pokladničný výdaj bol opodstatnený a v primeranej výške.
Návrh na opatrenie
DR nezistila podstatné nedostatky, preto nenavrhuje opatrenia.
V Námestove 08.07.2020

