Správa o činnosti Dozornej rady LS PS Vyšná Slaná v roku 2021
Dovol'te mi aby som Vás pozdravil a touto formou infor moval o
našej lesnej

spoločnosti

Výbor Lesnej

činnosti

dozor nej r ady

.

spoločnosti

vzhl'adom na stále pretrvávajúcu pandémiu sa rozhodol na

januárovej schodzi r. 2022 informovat' každého vlastníka formou správy o činnosti LSPS Vyšná Slaná v roku 2021, ktorej

súčasťou

je aj správa o činnosti dozornej rady

v roku 2021.
Členovia dozornej rady pracovali v trojčlennom zložení a pravidelne sa zúčastňovali

všetkých zasadnutí výboru LS. Sú ako je to
Lesnej

spoločnosti

vopred

informovaní

dlhoročným

zvykom predsedom našej

s programom

prostredníctvom pozvánok.. Na týchto zasadnutiach sa
vyjadrovali

k prejednávanej

problematike

svojimi

jednotlivých
členovia

zasadnutí

DR jednotlivo

pripomienkami

a pravidelne

vykonávali kontrolu uznesení prijatých na predošlých zasadnutiach. Schval'ovanie
uznesení na schodzach majú

členovia

výboru LS PS.

Dozorná rada vykonávala pravidelne kontroly

včasnosti

platieb od odberatel'ov dreva

a tiež našich vlastníkov za odobraté drevo. V priebehu roka sa
údržby ciest najma pri

čistení

Členovia dozornej rady sa
spoločnosti.

odrážok po

dažďoch

a tiež pri

čistení

zúčastňovala

tiež

resp. opravách ciest

každoročne zúčastňujú inventarizácie majetku Iesnej

Kvartálne realizujú fyzickú kontrolu pokladne.

V roku 2021 mierne stúpli režijne náklady v oblasti platby za vodu , cestovné"
a mzdové náklady a tiež neplánované náklady na asfaltovanie cesty k administratívnej
budove ( 1 500 eur).
dovozom

pracovníkov

a zabezpečení
našej Iesnej

Súviselo to so zvýšením ceny vodného a
k prácam

prác horára ktora v

pri štiepani
konečnom

dreva

stočného

pre

v našej obci,

našich

obyvatel'ov

dosledku pripadla naviac predsedovi

spoločnosti.

Členovia dozornej rady LS PS vykonávali v roku 2021 množstvo prác súvisiacich

s prípravou materiálov pre vlastníkov

ale aj s následným vyhodnotením výsledkov

korešpodenčného

hlasovania Valného zhromaždenia LS PS ktoré bolo pridelené

dozornej rady.

Celkove sa touto formou hlasovania

znamenalo

68.,83

%

účast'

a uznášania

schopnost'

korešpodenčného

256 vlastníkov

valného

čo

zhromadenia.

časovo náročné,

vyhodnocovali sa

a súhlasne sa k nim vyjadrila

vačšina účastníkov

Vyhodnocovanie vyjadrení sa k 10 otázkam bolo
vyjadrenia u každého jednotlivo

zúčastnilo

členom

hlasovania ( pri desiatych otázkach z 2560 odpovedí

sa zdržalo 36 prípadoch a proti v 9 prípadoch, neplatné lístky 5 ks ) .

zúčastnených

Výsledky
Lesnej

korešpodenčného

hlasovania bolí následné prerokované na zasadnuti výboru

spoločnosti.

lnformácie

o hospodárskom

výsledku

v minulom

roku

sú

podané v Správe

o hospodárskych výsledkoch za rok 2021 ekonómky LS. Tu je dOiežité podotknút'
že podstatnú

čast'

našich nákladov tvoria náklady na prácu v lese,

daň

z nehnutel'nosti

a mzdové náklady ( spolu cca 70%). Vzhl'adom na to že plán t'ažby bol zameraný
v prevážnej miere pre potreby vlastníkov, predaj vonkajším odberatel'om bol nízky (
buk, sucháre), výsledky za minulý rok bolí negatívne s čím sa aj pláne na rok 2021
predpokladalo (plán- strata 26 776 e- skutočnosť 17 632 e). Avšak zvýšený dopyt po
palívovóm dreva ako aj zvýšenie cien u externých odberatel'ov a celkové
plánovanej
spoločnosti

ťažby

znamenalo stabilitu

vo

finančných

prekročenie

prostriedkoch našej lesnej

a zníženie predpokladanej straty .

Plán činnosti Dozornej rady LS-PS Vyšná Slaná na rok 2022.
1, Pravidelne sa zúčastňovat' zasadnutí výboru LS-PS, vykonávat' kontrolu plnenia
prijatých opatrení, aktívne sa vyjadrovať k prejednávanej problematike, dbať na súlad
prijímania opatrení so stanovami LS-PS Vyšná Slaná
2. Kontrola a zhodnotenie výsledkov korešpodenčného hlasovania Valného
zhromaženia realizovaného Lesnou spoločnosťou v roku 2022
3. Kvartálne realizovat' kontrolu pokladne, stav hospodárenia
príslušné obdobie.
4. Podl'a potrieb podiel'ať sa na akciách realizovaných
hliadky, značenie stromov na ťažbu a iné.)

Lesnej

spoločnosti

v rámci potrieb

( požiarne

5. Inventarizácia majetku spoločnosti za rok 2022

V o Vyšnej Slanej
F ebruár 2022
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Vypracoval: Ing. Ján Hric Kováč
Predseda DR LS-PS

