Správa o činnosti Dozornej rady pri PS Diel Radoma za
obdobie od 1.1.2017 do31.12.2017

Na základe zákona č.97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách podľa § 17, dozorná rada
kontroluje činnosť spoločenstva a prerokúva sťažnosti jeho členov.
Táto dozorná rada pracuje v zložení ako bola zvolená členmi spoločenstva 27.4.2014 na Valnom
zhromaždení takto:
Motyka Michal -

predseda DR

Gajdoš František - člen DR
Zelonkay František – člen DR
Dozorná rada bola pravidelné pozývaná na zasadnutia výboru spoločenstva. Samostatné zasadnutie
Dozornej rady bolo dňa 6.5.2018, kde boli kontrolované účtovné doklady za rok 2017.
Pri kontrole účtovných dokladov bolo zistené, že v roku 2017 bolo dodávateľský vyťažená drevná
hmota ako palivové drevo pre členov spoločenstva a na ďalší predaj takto:
-

členom spoločenstva bolo predaných
ostatným odberateľom

481,66 m3 buk, hrab
za 8874,73.-€
347,60 m3 prevažne borovica za 8030,10.-€
topoľ, breza
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------spolu bolo predané za rok 2017
829,26m3 drevnej hmoty
za 16904,83.-€

Táto čiastka spolu s vrátením dane 75,81.-€ tvorí celkový príjem za rok 2017

169890,64.-€

Výdaje za rok 2017 boli:
-

ťažba drevnej hmoty

-

členský poplatok Topoľa
ostatné režijné náklady
poplatky za vedenie účtu
odmena OLH
spracovanie účtovníctva a daňového priznania
spracovanie počítačových údajov
Vydaje celkom
Plán ťažby na rok 2017 bol
Skutočnosť
Rozdiel

1137,11m3

za 15919,54.-€
50.-€
394,80.-€
85,70.-€
889,38.-€
200.-€
100.-€
17639,42.-€

800 m3
1137,11 m3
337,11 m3

To je prekročenie plánu ťažby, čo percentuálne predstavuje plnenie na 142,3%. Toto
navýšenie bolo spôsobené spracovaním kalamitného dreva. Pre zle poveternostné podmienky
v jeseni roku 2017 nebolo možné odviesť pripravenú drevnú hmotu zo skládky, preto sa
presunulo 307,85 m3 na rok 2018, čo spôsobilo za rok 2017 v hospodárskom výsledku stratu.
Dozorná rada konštatuje, že pri kontrole činnosti výboru a kontrole účtovných dokladov za
rok 2017 neboli zistené nedostatky. Daňové priznanie bolo podané v stanovenom termíne to
je do 31.3.2018.
Počas hodnotiaceho roka nebola dozornej rade doručená žiadna sťažnosť členov
spoločenstva na činnosť výboru.

V Radome

26.5.2018

Motyka Michal
Predseda DR

