Správa Dozornej rady pozemkového spoločenstva bývalí urbarialisti obce Krivá,
pozemkové spoločenstvo za rok 2020

Dozorná rada pozemkového spoločenstva bývalí urbarialisti obce Krivá predkladá Valnému
zhromaždeniu túto správu, ktorou Vás informuje o výsledkoch kontrolnej činnosti a z toho
vyplývajúcich návrhov na zlepšenie.
Dozorná rada pracovala v zložení:
Kravský Jozef
Zaťko Anton
Dudášik Jaroslav
Suľa František
Janota Jozef

Predseda
Člen
Člen
Člen
Člen

Dozorná rada sa stretávala v súlade s plánom rokovania DR, okrem toho sa minimálne 1 člen
dozornej rady zúčastňoval na rokovaniach výboru.
Výbor sa na svojich schôdzach zaoberal stavom lesných porastov – ťažbou dreva,
zalesňovacích prácach, lesopestevných činnostiach, oprave lesných ciest a zvážnic. Dozorná
rada bola oboznámená s postupom zalesňovania a ostatných pestevných prác v spoločenstve
zameranými na premenu drevinového zloženia s ktorými v plnom rozsahu súhlasí. Výbor
promptne reagoval na vývoj cien drevnej hmoty a prispôsoboval prácu na pílnici stavu
drevných zásob v spoločenstve. Na zasadnutiach výboru sa opakovane prerokovala nutnosť
efektívne zhodnocovať drevnú hmotu, nakoľko pre potreby zabezpečenia kontinuálnej výroby
na pílnici je potrebné piliarske sortimenty nakupovať aj od externých dodávateľov. Výbor na
svojich zasadaniach pravidelne aktualizoval ceny reziva s ohľadom na zvýšenú cenu pri nákupe
drevnej hmoty. Výbor taktiež zasadal v súvislosti s riešením pandemickej situácie a hľadal
riešenia, ako skĺbiť hospodársku činnosť spoločenstva a zároveň dodržať protipandemické
opatrenia v teréne a na pílnici.
Dozorná rada uskutočnila kontrolu účtovných dokladov. Kontrolovala pokladničné doklady,
došlé a odoslané faktúry, hlavnú knihu, ťažbu a predaj drevnej hmoty. Pri kontrole dokladov
nebolo zistené porušenie a preto DR odporúča valnému zhromaždeniu schváliť účtovnú
závierku.
Dozorná rada konštatuje, že činnosť spoločenstva je v súlade so spoločenskou (zmluvou
o založení) zmluvou a v práci spoločenstva nenašla žiadne nedostatky.
V závere členovia dozornej rady ďakujú členom výboru pozemkového spoločenstva za
vykonanú prácu a tiež všetkým členom pozemkového spoločenstva za dobrú spoluprácu.
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