Správa dozornej rady
Pozemkového spoločenstva Bahno a Pasienkov, Timoradza 1
za rok 2021
Dozorná rada počas celého roka 2021 vykonávala činnosť, ktorá jej vyplývala zo
Zmluvy o Pozemkovom spoločenstve.
Teda kontrolovala činnosť spoločenstva a prípadne prerokúvala sťažnosti jej členov i napriek
covidovým opatreniam a vyhláseným núdzovým stavom, pričom sa dozorná rada a ani výbor
PS do 1.5.2021 nestretával a všetko sa vybavovalo telefonicky.
Dozorná rada v roku 2021 pracovala v zložení troch členov a to predseda: Renáta
Antalová a členov: Terézia Štefániková a Ing. Jozef Otto.
V roku 2021 sa uskutočnilo do konca roka 7. zasadnutí rady spoločne s výborom PS
a to v dňoch 1.5.2021, 18.6.2021, 2.7.2021, 10.7.2021, 28.8.2021, 18.9.2021 a 11.11.2021.
Činnosť dozornej rady bola zameraná na kontrolu hospodárskej a finančnej činnosti
spoločenstva, účtovníctva, kontrolu dokladov, účtov a dodržiavania finančnej disciplíny,
stavu majetku spoločenstva, jeho záväzkov a pohľadávok.
Kontrola účtovných dokladov za I. a II. polrok 2021 bola vykonaná dňa 11.02.2022, kedy
predložila doklady Ing. Cifrová Anna.
Pokladňa:
Zostatok v pokladni k 01.01.2021 bol
k 31.12.2021 bol

128,22 eur
393,02 eur

Bežný účet:
Zostatok na BÚ v banke k 01.01.2021 bol 20.131,15 eur
k 31.12.2021 bol 26.231,46 eur
Boli prekontrolované doklady príjmové a výdavkové doklady vystavené za celý rok 2021.
(výpisy z účtu PS Bahno a Pasienky Timoradza vedeného vo VÚB pobočka Bánovce nad
Bebravou, zoznamy poštových poukazov, ktorými boli poukazované peniaze na účet PS
podielnikmi za odobratú drevnú hmotu. Tieto peniaze nepoukazovali do pokladne ale priamo
poštovými poukážkami na účet spoločenstva. Ďalším príjmom spoločenstva boli peniaze
vyplatené z poľnohospodárskych fondov z Poľnohospodárskej platobnej agentúry vo výške
3.378,63 eura zo dňa 15.06.2021 a 1.126,22 eura zo dňa 15.06.2021 (2x) – teda celkom suma
4.504,85 eur.
Príjmy spoločenstva pozostávali z odpredaného dreva, nájmov, dotácií a to:
-

Fy KAEM, s.r.o. Timoradza (200,00 eur - 05.02.2021)
z nájmu od Poľovníckeho združenia Podhoran Podlužany (498,77 eur – 8.2.2021)
Fy KAEM, s.r.o. Timoradza (100,00 eur - 24.05.2021)
Fy KAEM, s.r.o. Timoradza (100,00 eur - 08.06.2021)
Dotácia z Poľnohospodárskej platobnej agentúry (1.126,22 eur – 15.06.2021)
Dotácia z Poľnohospodárskej platobnej agentúry (3.378,63 eur – 15.06.2021)
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-

nájom za vykrývač od fy Towercom. A.s. (134,44 eur -28.06.2021)
Fy KAEM, s.r.o. Timoradza (200,00 eur - 07.07.2021)
Fy StonWood,s.r.o. Oslany (9.854,90 eur – 16.08.2021)
Fy KAEM, s.r.o. Timoradza (333,40 eur - 05.10.2021)
za odpredané drevo 60,00 eur

Príjmy celkom boli vo výške 15.986,36 eur.
Výdavky spoločenstva pozostávali:
-

Daň PO za rok 2020 (Štátna pokladnica) – vo výške 896,03 eur – 29.03.2021
Faktúra za vypracovanie a aktualizáciu členov PS – fy PROFIEVIDENCIA – 67,93
eur-3.5.2021
Daň z nehnuteľnosti odvedená Obecnému úradu Timoradza (495,36 eur – 24.06.2020)
Za služby spojené s ťažbou dreva p. Marekom Bučkom (1.161,60 eur – 18.08.2021)
Služby OLH (odborného lesného hospodára) – (1.033,08 eur – 14.12.2021)
Za služby spojené s ťažbou dreva p. Marekom Bučkom (5.084,00 eur – 29.12.2021)
Výber v hotovosti – 1.000,00 eur
Poplatky na účte 144,06 eur
Odvod sociálnej poisťovni za rok 2020 – 3,99 eur

Výdavky spolu predstavovali čiastku 9.886,05 eur.
(služby za ťažbu dreva - 6.245,60 eur, služba OLH – 1.033,08 eur, oprava píly 85,00 eur, daň
z príjmov PO – 896,03 eur, daň z nehnuteľnosti – 495,36 eur, nákup spotrebného materiálu
(štetce, pečiatka, benzín, kolky – 199,02 eur, poplatky spojené s vedením účtu – 144,06 eur,
reprezentačné náklady – 34,00 eur, cestovné 31,66 eur, fa za spracovanie zoznamov
spoluvlastníkov – 67,93 eur)
Poplatky tvorili: vedenie účtu, poplatky za obraty na účte, poplatky za zasielanie mesačných
výpisov, prevody z iných bánk, internetbanking, za prijaté jednorázove elektronické prevody.
Celkom stav finančných prostriedkov k 31.12.2021 bol 26.231,46 eur.
Dozorná rada okrem účtovných dokladov – pokladne i výpisov z účtu vykonala kontrolu
vystavených faktúr Pozemkovým spoločenstvom. Celkom v roku 2021 bola vystavená 1
faktúra a to:
1.

Fa 1/2021 zo dňa 19.07.2021 – fy StonWood, s.r.o., Oslany na celkovú sumu 9.854,90
eur – (dodací list č. 1/2021) – celkom odobraté množstvo – 97,63 m3 – rozdelenie
drevnej hmoty a jednotkovej ceny – viď. faktúra

Ďalej bola vykonaná kontrola došlých faktúr:
1.

Faktúra bez čísla zo dňa 26.12.2021 – vystavená Marek Bučko Timoradza – na sumu
5.084,00 eur za ťažbu dreva (423,67 m3 po 10,00 eur/m3 + DPH), faktúra splatná
30.12.2021. Faktúra bola uhradená 29.12.2021
Počas kontroly neboli zistené, žiadne nedostatky.

V Timoradzi 26.02.2022

Predkladá: Dozorná rada
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