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Stanovisko Dozornej rady Urbárskej spoločnosti k hospodáreniu za rok 2012 

Dozorná rada Urbárskej spoločnosti Stupava na svojom zasadnutí dňa 22.04.2012 vykonala kontrolu 

hospodárenia, či už po stránke finančnej i organizačnej za rok 2012 a konštatuje: 

- Účtovníctvo US je vedené v zmysle platný ch zásad účtovania, platných pre organizácie bez 

právnej subjektivity. Dozorná rada nezistila porušenie, preverila účtovné doklady, nakladanie 

s finančnými prostriedkami, ako aj oprávnenosť bežných výdavkov US. Pozemkové spoločenstvo 

účtuje v systéme podvojného účtovníctva. 

- Výsledky hospodárenia sú nasledovné: 

Stav majetku k 31.12.2012: celkom 131 689,21 z toho na účte 131 651,84 € 

      v pokladni                 37,37 € 

Príjmy za rok 2012:    boli vo výške 54 343,99 € 
 

Z toho:    Predaj drevnej hmoty  43 889,- €  

    Výnos z prenájmov    5 711,- € 

    Výnos z úrokov      4 744,- € 

Výdavky za rok 2012: boli vo výške 30 301,22 € a tieto sa skladali: 

Služby:  Práce lesný hospodár     600,- € 

  Technické zabezpečenie schôdzí 1 128,- € 

  Nájomné       957,- € 

  Spracovanie účtovníctva  1 560,- € 

  Služby geodeta, inzerát      265,- € 

  Reprezentačné        63,- € 

  Poštovné, bankové popl. a telef.   779,- € 

  Spracovanie palivového dreva  2 664,- € 

  Prevádzkové náklady z r. 2011  8 035,- € 

  Mzdy                11 154,- € 

  Ostatné finančné náklady     865,- € 

  Daň z príjmov – úrokov      901,- € 

Drobný hmotný majetok:    1 330,- € 
 

Z uvedených výsledkov hospodárenia je vidieť, že za rok 2012 dosiahla US kladný hospodársky výsledok 
vo výške 24 043,- €. 
 

Na základe týchto skutočností a vykonanej kontroly Dozorná rada US konštatuje: 
 

- Že hospodárenie je realizované v súlade so zákonom č. 181/95 Z.z. a odporúča Valnému 
zhromaždeniu US výsledky hospodárenia za rok 2012 schváliť stým, že hospodársky výsledok 
bude rozdelený medzi členov US vo výške 24 043,- € a taktiež rozdelí prostriedky z hospodárenia 
z minulých období do celkovej výšky 60 000,00 €. 

 
V Stupave, 22.04.2013  


