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

Výpis zo zápisnice z činností dozornej rady zo 7.1.2021
Zápisnica v úplnom znení je k nahliadnutiu členom spoločenstva v kancelárii Urbáru.
Zúčastnení členovia: PaedDr. Vladimír Viluda
Marta Adamiková
Ing. Etela Sečová
Kontrola:
Inventúra pokladničnej hotovosti, Odberateľské faktúry od č. 20138 – 20262, Dodávateľské faktúry
od č. 20133 – 20278, Pokladničný príjem od č. 20108 – 20114, Pokladničný výdaj č. 20249 – 20332.
Výsledky kontrol:
Inventúra pokladničnej hotovosti
Po kontrole sme zistili, že účtovný stav súhlasil s inventúrnym stavom a konštatujeme, že vedenie
pokladničnej knihy je vykonávané správne, závady v účtovaní pokladničných operácii zistené neboli.
Odberateľské faktúry od č. 20138 - 20262
Faktúry boli vystavené za nájom priestorov, energií, vody, plynu, elektrickej energie nájomcovi. Za
palivové drevo, ktoré odoberali hlavne podielnici. Za úžitkové drevo, ktoré odoberali za kontrolované
obdobie odberatelia z PR a z SR.
Dodávateľské faktúry od č. 20133 - 20278
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 softwéru,
internetové služby, telefónne poplatky, činnosť lesníkov a OLH, nákup stravných lístkov.
Z jednorazových nákladov je to nájom pozemkov od SPF, nákup sadbového materiálu na jesennú
výsadbu, nákup cervakolu, poplatok za služby OPP a BOZP, právne služby, nákup roliet do sály,
oprava kotla a oprava automobilu. Všetky fakturované nákladové druhy boli opodstatnené
a v primeranej výške.
Pokladničný príjem od č. 20108 - 20114
Pokladničné príjmy sa týkali len dotácie pokladne.
Pokladničný výdaj č. 20249 - 20332
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. Mesačne je v hotovosti vyplácaná aj mzda upratovačke.
Na základe zmluvy bola vyplatená odmena za roznášanie pozvánok na zhromaždenie a drobné
údržbárske práce. Jednorázovo boli vyplatené podiely podielnikom zo zisku. DR konštatuje, že
pokladničný výdaj bol opodstatnený a v primeranej výške a všetky výdajové operácie boli schválené
predsedom urbáru.
Návrh na opatrenie
DR nezistila podstatné nedostatky, preto nenavrhuje opatrenia.
V Námestove 07.01.2021

