Správa Dozornej rady združenia podieľnikov
OSTROŽKA, z činnosti združenia v roku 2021.
Činnosť dozornej rady v roku 2021 je možné zhrnúť tak ako v predchádzajúcich rokoch do
nasledovných bodov:
1. Kontrola pestovania lesa
2. Kontrola ťažby a výdaja dreva
3. Kontrola evidencie, účtovníctva a organizácie združenia
4. Kontrola ročnej uzávierky
5. Kontrola stavu porastov po jednotlivých horách
Po vykonaných kontrolách dozorná rada konštatuje:
- Plán pestovateľskej činnosti v tomto roku neurčoval výsadbu nových stromčekov .
- Podľa Plánu pestovateľskej činnosti pre roky 2016- 2025 bola vykonaná prebierka
v Rúbani na celkovej ploche o výmere cca 3,5 ha.
- V priebehu celého roka bola vykonávaná ťažba a spracovanie kalamity
Vrchovská hora objem kalamity 31prm buk
Piešťanská hora objem ťažby a kalamity 220 m3 buk a 11 m3 smrek
Rúbaň
objem ťažby a kalamity 101 m3 a 140 m3 z prebierky
Neboli zistené žiadne nedostatky v evidencii výdaja a príjmu dreva.
- Všetky výdavkové a príjmové doklady boli správne zapísané a zaúčtované v účtovných
dokladoch.
- Kontrolou účtovných dokladov a ročnej uzávierky boli po vysporiadaní vzájomných
pôžičiek medzi jednotlivými horami potvrdené nasledovné výsledky:
Vrchovská hora
2 378,53 Eur
Piešťanská hora
1 024,05 Eur
Rúbaň
1 259,16 Eur
.
- Finančné podiely z majetku pre členov združenia vo Vrchovskej hore , Rúbani
a v Piešťanskej hore sú prerozdelené a budú výplácané podľa veľkosti výmerov
uživateľských podielov.
- V tomto roku budú vyplácané finančné podiely v každej hore.
- Evidencia členov združenia je vedená prehľadne, sú v nej zavedené všetky známe zmeny
vyplývajúce z dedenia a predaja podielov.
Počty členov spoločenstva k 31.12. 2021:
Rúbaň:
345
Piešťanská hora
108
Vrchovská
32
- Stav porastov v horách zodpovedá dlhoročnej systematickej starostlivosti.
- Obratová predvaha od 01.01.2001 do 31.12.2021 za celé združenie Ostrožka bola vo výške
42 702,04 Eur.
- Z toho pokladňa 8 496,14 Eur, 27 005,90 Eur bežný účet 7 200 Eur kombivklad.
- Rezervný fond za celé združenie k 31.12 2001 je výške 22 156,89 Eur. Najväčší podiel na
ňom má Piešťanská hora vo výške 12 097,77 Eur.
Na základe uvedenej konštatácie dozorná rada doporučuje plenárnemu zasadnutiu schváliť:
Správu o činnosti výboru združenia podieľnikov za rok 2021.
Správu o hospodárení združenia podieľnikov za rok 2021.
Účtovnú uzavierku za rok 2021 .

Na záver dozorná rada ďakuje členom výboru za ich zodpovedný prístup k spravovaniu nášho
spoločného majetku. Nám všetkým želá úspešný rok 2022, hlavne bez kalamít.
Správu spracoval: Ing. Juraj Budáč
Predseda dozornej rady.

V Detve dňa : 13.2.2022

