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

Výpis zo zápisnice z činnosti DR v dňoch 17.09.2019 a 30.10.2019
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. 19134 – 19232
Dodávateľské faktúry od č. 19133 – 19200
Pokladničný príjem od č. 19109 – 19112
Pokladničný výdaj č. 19234 - 19310
Výsledky kontrol:
Odberateľské faktúry od č. 19134 – 19232
V treťom štvrťroku bolo úžitkové drevo predávané prevažne zahraničným odberateľom, tuzemskí
odberatelia sa podieľali minimálne. Palivové drevo bolo predávané len členom spoločenstva;
k dnešnému dňu evidujeme 12 nevybavených požiadaviek členov. Konštatujeme, že v dôsledku
nasýtenosti trhu drevom a nízkymi cenami nielen na Slovensku, ale aj v susednej Českej republike
sme boli nútení naďalej aj v treťom kvartáli ceny dreva znižovať. Dôležitým faktorom ovplyvňujúcim
pokles cien bolo aj to, že na skládkach bol veľký podiel tenkej hmoty zo zimnej (snehovej) kalamity,
vetrovej kalamity i prebierok.
Dodávateľské faktúry od č. 19133 – 19200
Z dodávateľských faktúr okrem nákladov, ktoré nabiehajú v primeranej výške mesačne (energie, voda,
telefónne poplatky, internetové služby, služby OPP a BOZP) boli zúčtované aj náklady súvisiace
s asanáciou haluziny a ochranou stromčekov (vyžínanie), zemné práce v Piľsku a lokalite Zavahanov,
ďalej náklady na opravu auta a iné práce a služby v malom rozsahu. Všetky náklady považujeme za
oprávnené.
Pokladničný príjem od č. 19109 – 19112
Pokladničný príjem sa týka len dotácie pokladne.
Pokladničný výdaj č. 19234 - 192310
Náklady z pokladničných výdajových dokladov nabiehali v primeranej a potrebnej výške. Jedná sa
hlavne o nákup materiálu na ochranu kultúr, vyznačovanie, kancelárske, čistiace a hygienické potreby,
poštovné, kolkové známky, mzdy upratovačky, odmeny skrutátorom, spotreba PHM, poplatky za STK
a EK, finančné darčeky podielnikom zúčastneným na valnom zhromaždení.
Záver
DR zistila menšie nedostatky v uvádzaní stredísk pri kontácií, z čoho boli navrhnuté opatrenia
týkajúce sa opráv pokladničných dokladov.
Zodpovedná: účtovníčka
V Námestove 30.10.2019

termín: 30.11.2019

