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K prednesenej správe Výboru a konaniu Dozornej rady za rok 2015 dávame toto stanovisko:  
 
Výbor spoločenstva od posledného VZ v januári 2014 venoval úsilie k tomu, aby splnil  plán 

činnosti prijatý na VZ v januári 2014, aby splnil ustanovenia, ktoré určuje pre pozemkové 
spoločenstva  nový zákon o pozemkových spoločenstvách číslo 97/2013 Z. z.  K tomu pribudli 
nariadenia Odborného lesného hospodára pre hospodárenie v lese v súvislosti so situáciou, ktorá 
nastala po veternej smršti v máji 2014. 

Výbor plnil aj úlohy, ktoré neboli zrealizované v roku 2013, respektívne nemohli byť splnené 
pre zmenené klimatické podmienky na začiatku jarí 2014. Išlo hlavne o úpravy po ťažbe na lokalite 
Línia uskutočnenej ešte v roku 2012 a príprave tých plôch na výsadbu stromčekov.  Výbor plnil aj 
úlohy vyplývajúce z Lesného hospodárskeho plánu. Uskutočniť ťažbu stromov, ktoré už boli 
napadnuté škodcami, aby nedochádzalo k napádaniu ďalších stromov a rozšíreniu škodcov a vykonať 
výsadbu mladých stromkov. Úlohy boli splnené tak ako boli prednesené v správe výboru. 

Účtovnú agendu spoločenstva vykonala pani Olga Jánošíkova zo Zvolena, členka 
spoločenstva.  Správa od pani Jánošíkovej o hospodárení spoločenstva bola ako súčasť správy 
prednesenej predsedom spoločenstva. K záveru roka malo spoločenstvo na bankovom učte sumu  
13 527,97 EUR, v pokladni 321,44  EUR.  Hospodársky výsledok za rok 2014 je zisk 10 210,38 Eur. Daň 
2 246,28 Eur. Výsledok (zisk) po zdanení: 7 964,10  Eur. Na 1 m2 pripadá čistý zisk: 0,0061501 Eur. 

Výbor sa od posledného VZ v januári 2014 zišiel 5 krát. Z každého zasadnutia sa vyhotovuje 
zápis, ktorý okrem predsedu podpisuje ďalší člen výboru (zakaždým iný). Zápisy zo zasadnutia sú 
archivované u predsedu spoločenstva a tajomníka výboru Juraja Laššáka. 

Pre nakladanie s finančnými prostriedkami výbor prijal zásadu, že o všetkých výdajoch sa 
rozhoduje na výbore. Od 25. mája 2014 došlo k zmene zásad v disponovaní s finančnými 
prostriedkami na bežnom účte. Odpísanie prostriedkov sa môže uskutočniť až vtedy keď  prevodný 
príkaz podpíše predseda spoločenstva a podpredseda výboru, alebo v jeho neprítomnosti tajomník 
výboru Juraj Laššák, namiesto Ondreja Laššáka, ktorý je často nedostihnuteľný z dôvodu zamestnania 
mimo obce. Od toho dátumu sa bankový styk vykonáva aj prostredníctvom internetbankingu 
s bezpečnostným zabezpečením cez heslo obdŕžané cez mobil na predsedu spoločenstva. Výbor 
rozhodol, že každá úhrada vykonaná cez internetbanking musí byť následne schválená vo výbore. 
Evidencia pošty sa vedú na listoch došlej a odoslanej pošty. 

Dozorná rada nezistila závady vo vedení administratívnych činnosti, v evidencii, ani rozdiely a 
nehospodárne nakladanie s drevom ani finančnými prostriedkami a doporučuje zhromaždeniu, aby 
správu výboru schválila.  

 
 
 
V Šoltýske 9. mája 2015. 
 
Za Dozornú radu: 
 
 
Dušan Briak     Ján Laššák     


