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

Výpis zo zápisnice z činnosti dozornej rady z 29.10.2021 a 8.12.2021
Zápisnica v úplnom znení je k nahliadnutiu členom spoločenstva v kancelárii Urbáru.
Zúčastnení členovia: PaedDr. Vladimír Viluda
Marta Adamiková
Ing. Etela Sečová
Kontrola:
Odberateľské faktúry od č. 21133 - 21197, Dodávateľské faktúry od č. 21171 - 21276, Pokladničný príjem od
č. 2021009 - 202011, Pokladničný výdaj od č. 2021067 - 2021100.

Výsledky kontrol:
Odberateľské faktúry od č. 21133 - 21197.
Faktúry boli vystavené za predaj úžitkového dreva, najmä tuzemským odberateľom, v malom množstve
odberateľom zo zahraničia. Ďalej faktúry za palivové drevo podielnikom, za nájom pozemkov, nájom
budovy, za refakturáciu energií súvisiacu s nájmom budovy.
Dodávateľské faktúry od č. 21171 - 21276.
Podstatnú časť nákladov tvoria faktúry za ťažbu dreva a z lesnej pestovateľskej činnosti, hlavne faktúry
za výkon ochrany proti burine, proti ohryzu, uhadzovanie haluziny pálením, prerezávky, výsek krovia,
umelá obnova lesa (výsadba 8300 ks sadeníc). Ďalšiu časť nákladov tvoria pravidelne opakujúce sa
telefónne poplatky, preddavky energie a vody, náklady za internetové služby, činnosť BOZP a OPP
a služby lesníkov a OLH.
Z jednorazových nákladov to boli poplatky za zastavenie exekučného konania, poplatok za povolenie
ťažby riečneho štrku, dopravu, kamenivo na opravu hlavnej odvodnej cesta Pilskom a opravu
automobilu.
Pokladničný príjem od č. 2021009 - 202011.
Pokladničné príjmy sa týkali len dotácie pokladne.
Pokladničný výdaj od č. 2021067 - 2021100.
Výdajové doklady boli vystavené v nízkych hodnotách na potrebné náklady súvisiace
s prevádzkovaním urbáru - kancelárske potreby, čistiace a hygienické potreby, poštovné, kolkové
známky, správne poplatky, PHM, reprezentačné náklady. Mesačne je v hotovosti vyplácaná aj mzda
upratovačke. Jednorázovo boli vyplatené podiely za roky 2016, 2017 a 2019.
DR konštatuje, že všetky faktúry - odberateľské aj dodávateľské boli vystavené správne, množstva na
základe vzájomnej dohody a ceny v primeranej výške tiež na základe vzájomnej dohody. Príjmové aj
výdajové doklady sú vystavené správne podľa predtlače a opatrené podpismi zodpovedných osôb.
Výdaje sú v primeranom nevyhnutne potrebnom rozsahu.
Návrh na opatrenie.
DR nezistila podstatné nedostatky, preto nenavrhuje opatrenia.
V Námestove 09.12.2021

