Dozorná rada Pozemkového spoločenstva Bývalých urbarialistov obce Pribylina

Správa o činnosti za rok 2021
Vážení členovia pozemkového V súlade s článkom III. A odsek C. bod (6) stanov
pozemkového spoločenstva predkladá dozorná rada valnému zhromaždeniu správu o svojej
činnosti za predchádzajúci rok. Súčasne predkladá svoje stanovisko k riadnej účtovnej
úzávierke k 31.12.2021 a k návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2021.
Dozorná rada pracovala v zložení: Mgr. Dagmar Jurčová – predseda
Miroslav Bobrik – člen
Milan Majer – člen
Marian Pokrievka - člen
Ing. Ivan Pjatek – člen
Vo svojej kontrolnej činnosti zameriavala na:
hospodársku a finančnú činnosť pozemkového spoločenstva, vývoj hospodárenia,
účtovníctva, dokladov, účtov, stavu majetku pozemkového spoločenstva, jeho záväzkov
a pohľadávok,
- preskúmanie účtovnej úzávierky
Dozorná rada vykonala tiež kontrolu nových nájomných zmlúv, zmlúv o dielo a dohôd
- kontrolu pracovných zmlúv
- kontrolu vyšlých a došlých faktúr
- kontrolu evidencie dochádzky a autoprevádzky
- kontrolu pokladne a cenín
V ďalšej oblasti vykonávali členovia DR ochranné protipožiarne služby a kontrolu so
zameraním na
ťažbu, zalesňovanie a prirodzenú obnovu lesa priamo v teréne.
V rámci kontroly ťažby a predaja drevnej hmoty boli tak ako v predchádzajúcich rokoch, kontrolované
aj doklady o pôvode dreva, číselníky preberacie protokoly a faktúry výroby aj predaja. Pri predaji
drevnej hmoty boli finančné príjmy podmienené jej aktuálnou cenou na trhu. Celkový objem
spracovanej drevnej hmoty v roku 2021 predstavoval 2.586,37m3. Celkom boli náklady na výrobu
v roku 2021: 64.579,84 €. Priemerné náklady na výrobu boli 24,97 €/m3.

Tržby za predaj drevnej hmoty v celkovom objeme v roku 2021 predstavovali 166 701,53
€. Pozemkové spoločenstvo malo v roku 2021 viac odberateľov: BODOS – 39,21 m3, KFOREST -119,94 m3, In Motion 608,00 m3, no boli vykonávané aj dražby – 1.329,21 m3.
Priemerné speňaženie bolo vo výške 79,52€.
Výkon pôsobnosti výboru pozemkového spoločenstva: Výbor počas uplynulého roku rokoval
podľa toho, ako to dovoľovala aktuálna situácia. Rokovania boli riadne, prípadne sa rokovalo
per rolam. Dozorná rada nemá pripomienky k činnosti výboru, ktorá vychádzala zo stanov
nášho PS. Dozorná rada neprijala od výboru PS ani od podielnikov žiadne oznámenie
o skutočnostiach, ktoré by mohli mať závažné následky v hospodárení a postavení
pozemkového spoločenstva a jeho členov.

Podrobná správa o finančnom hospodárení nášho PS v roku 2021 tvorí osobitnú prílohu.
Dozorná rada k predmetnej správe nemá pripomienky a konštatuje, že táto objektívne
vyjadruje hospodárenie PS v roku 2021.
Stav finančných prostriedkov k 31.12.2021
V pokladní
9.791,35 €
Sociálny fond
89,67 €
Ceniny v hodnote
339,30 €
Na bežnom účte
503.210,94 €
Na termínovaných vkladoch
201.152,93 €
Pohľadávky po lehote splatnosti
8.324,62€
Kontrola účtovných dokladov, dodávateľských aj odberateľských faktúr ako aj pokladne bola
vykonávaná priebežne. v rámci možností, ktoré dovoľovali prijaté opatrenia a situácia na
Slovensku. V hodnotenom období neboli žiadne nedostatky. Účtovníctvo bolo vedené aj
v uplynukom roku správne, úplne a preukázateľne a zrozumiteľne. Bolo zabezpečené
hospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami. Preto výbor navrhuje schváliť vyplatenie
dividend pre podielnikov vo výške 2,- € na hlas.
Dozorná rada na základe poznatkov svojej kontrolnej činnosti, návrhu výboru pozemkového
spoločenstva na vysporiadanie hospodárskeho výsledku, nezistila v dokumentoch žiadne
nezrovnalosti. Podľa nášho stanoviska účtovná závierka vyjadruje objektívne vo všetkých
významných súvislostiach finančnú situáciu Pozemkového spoločenstva bývalých
urbarialistov Obce Pribylina k 31.12.2021.
V roku 2021 neboli dozornej rade doručené žiadne pripomienky, resp. sťažnosti.
Dozorná rada v súlade s článkom III. časť A písm.c) odst. (8) stanov pozemkového
spoločenstva, po preskúmaní riadnej účtovnej závierky za rok 2021 a po posúdení návrhu
výboru pozemkového spoločenstva odporúča podielnikom v korešpondenčnom hlasovaní
schváliť
a) riadnu účtovnú závierku pozemkového spoločenstva za rok 2021
b) hospodársky výsledok k 31.12.2021 2,00€ na hlas
Na záver je potrebné poďakovať predsedovi PS, zamestnancom, členom výboru, členom
dozornej rady za to, že napriek pokračujúcim sťaženým podmienkam a situáciám, ktoré
priniesol aj rok 2021, dokázali pracovať v prospech nášho pozemkového spoločenstva.
V Pribyline dňa 19.2.2022
Mgr. Dagmar Jurčová, predseda DR

