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Výpis zo zápisnice z činnosti dozornej rady z 23.2.2022
Zápisnica v úplnom znení je k nahliadnutiu členom spoločenstva v kancelárii Urbáru.
Zúčastnení členovia: PaedDr. Vladimír Viluda
Marta Adamiková
Ing. Etela Sečová
Kontrola:
Rok 2021: Odberateľské faktúry od č. 21198 – 21206, Dodávateľské faktúry od č. 21277 – 21302,
Pokladničný príjem č. 2021012, Pokladničný výdaj od č. 2021101 – 2021102.
Rok 2022: Odberateľské faktúry od č. 2022001 – 2022033, Dodávateľské faktúry od č. 2022001 –
2022031, Pokladničný výdaj od č. 2022001 – 2022015.
Výsledky kontrol:
ROK 2021
Odberateľské faktúry od č. 21198 – 21206
Faktúry boli vystavené za preddavky na plyn, refundácie elektrickej energie podľa odberov, predaj
úžitkového dreva odberateľom zo SR a PR. Ďalej faktúry za palivové drevo podielnikom a za nájom
pozemkov.
Dodávateľské faktúry od č. 21277 – 21302
Boli vystavené faktúry za spracovanie kalamity, opravu automobilu, za energie, advokátske služby,
telefónne poplatky, náklady za internetové služby a správu webovej stránky urbáru, činnosť lesníkov
a OLH. Jednorazovo bol fakturovaný merač tepla, nákup OPP a geodetické práce.
Pokladničný príjem č. 2021012
Pokladničný príjem sa týkal dotácie pokladne.
Pokladničný výdaj od č. 2021101 - 2021102
Obidva výdajové doklady boli vystavené na poštovné.
ROK 2022
Odberateľské faktúry od č. 2022001 – 2022033
Fakturovaný bol predaj úžitkového a palivového dreva, nájom nebytových priestorov a pozemkov
a refakturácie spotreby vody a plynu súvisiace s nebytovými priestormi.
Dodávateľské faktúry od č. 2022001 - 2022031
Faktúry od dodávateľov boli zamerané najmä na ťažbu dreva, tiež na dodávku energií, internetových
služieb, nákup licencie softvéru, služby lesníkov a OLH, telefónne poplatky a jednorazovo právne
služby.
Pokladničný výdaj od č. 2022001 - 2022015
Výdajové doklady boli vystavené hlavne na nákup režijného materiálu (kancelárske potreby, čistiace
a hygienické potreby a predmety postupnej spotreby), poštovné výdaje a mzdy.
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DR konštatuje, že všetky faktúry – odberateľské aj dodávateľské boli vystavené správne, na
základe vzájomnej dohody a ceny v primeranej výške. Príjmový doklad aj výdajové doklady sú
vystavené správne podľa predtlače a opatrené podpismi zodpovedných osôb. Výdaje sú v primeranom
nevyhnutne potrebnom rozsahu. V roku 2022 doposiaľ príjem účtovaný nebol.
Návrh na opatrenie
DR nezistila podstatné nedostatky, preto nenavrhuje opatrenia.

V Námestove 23.02.2022

