Správa
o činnosti Dozornej rady pri PS Diel Radoma za obdobie
od 1.1.2016 do 31.12.2016

Na základe zákona č.97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách podľa § 17 dozorná rada
kontroluje činnosť spoločenstva a prerokúva sťažnosti jeho členov.
Tato dozorná rada bola zvolená členmi spoločenstva 27.2.2014 na Valnom zhromaždení takto:
Predseda DR

: Michal Motyka

člen DR

: Gajdoš František

člen DR

: Zelonkay František

Dozorná rada bola pozývaná na zasadnutia výboru spoločenstva. Samotné zasadnutie Dozornej
rady bolo dňa 25.5.2017 kde boli kontrolované účtovné doklady za rok 2016
Pri kontrole účtovných dokladov bolo zistené, že v roku 2016 bolo dodávateľský vyťažená drevná
hmota ako palivové drevo pre členov spoločenstva a na ďalší predaj takto:
Ťažba – buk, hrab ako palivové drevo pre podielnikov
-

382,85 m3

predané za 5835,80.-€

breza, topoľ, osika ,borovica - kalamitné
predané odberateľom

453,21 m3

samovýroba osika , topoľ

34,91 m3

Spolu bolo vyťažené za rok 2016

870,98 m3

za 10307,72.-€
za

650,95.-€

za 16794,47.-€

Tato čiastka tvorí príjmy pozemkového spoločenstva za rok 2016.€.
Výdaje boli: - ťažba drevnej hmoty
- prerezávky
- prečistky

836,07 m3

za

11704,98.-€

17,46 ha

za

2484,40.-€

za

260.-€

2 ha

- odmena OLH

819,36.-€

- ostatné výdaje

803,80.-€

Vydaje celkom

16072,54.-€

Rozdiel

+ 721,93.-€

Plan ťažby na rok 2016 bol

900 m3,

Skutočnosť

870,98 m3

plnenie na

95,77 %

Kontrolou bolo zistené, že faktúra č 1/2016 na čiastku 650,95.-€ so splatnosťou 10.03.2016
nebola ku dňu kontroly t.j.25.5.2017 uhradená. Voči odberateľovi AD produkt s.r.o.,Šarišský
Štiavnik 73, je predmetná čiastka vedená ako pohľadávka po dobe splatnosti 441 dni.

Dozorná rada konštatuje, že pri kontrole činnosti výboru a kontrole účtovných dokladov za rok
2016 a ostatnej dokumentácie pri správe spoločenstva za rok 2016 neboli zistené nedostatky.
Počas hodnotiaceho roka nebola dozornej rade doručená žiadna sťažnosť členov spoločenstva
na činnosť výboru.

V Radome 3.6.2017

Motyka Michal
Predseda DR

