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Správa dozornej rady za rok 2020 

 

Aktuálne zloženie dozornej rady k 15.7.2021: 

Mgr. Vladimír Filip, PhD. (predseda) 

Viera Kravecová (člen) 

Mária Palfyová (člen) 

 

Dozorná rada vykonala tri kontroly vedenia dokladov (každý člen samostatne) a vedenia 

účtovníctva s konštatovaním, že účtovníctvo je vedené správne, doklady sú založené a DR 

nenašla vážne pochybenia.  

Na základe kontrol účtovných, a daňových dokumentov spoločenstva rady ZMLaP, p.s. Rudinka, 

môže vysloviť že nenašla sporné aspekty, resp., nedostatky, ktoré by vážnym spôsobom 

porušovali aktuálne platný legislatívny rámec. 

Tržby a zisk v každej ekonomickej jednotke, teda aj v našej sú najdôležitejším ukazovateľom 

úspešnosti. Pokles niektorých ukazovateľov roka nemusí byť vždy zavinený pracovníkmi 

vedenia, môže to byť aj výsledok obchodného prostredia. 

Zároveň chápeme, že aktuálny stav trhu s drevnou hmotou zažíva výrazný pretlak ponuky 

drevnej hmoty s narastajúcim výskytom škodcov(lykožrúta), ktorý poškodzujú naše lesy a teda 

aj náš majetok. I v tejto súvislosti navrhujeme aby došlo k väčšiemu úsiliu zalesňovania 

i nových plôch, nakoľko sa nachádzame v období, kedy pociťuje dostatok finančných 

prostriedkov. 

 

Dozorná rada v aktuálnom zložení predkladá výboru nasledujúce návrhy: 

 

A. Dbať na to, aby miestne roľnícke družstvo využívalo prenajímane pozemky v súlade 

s prenajímanou zmluvou – dostatočná starostlivosť o pozemky.  

Na základe minuloročnej predkladanej zmluvy, dozorná rada identifikovala, že roľnícke 

družstvo vykonáva činnosti, ktoré sú v záujme starostlivosti o pozemky -mulčovanie na 

pozemkoch, ktoré majú povahu ako „trvalé trávnaté porasty“.  Identifikovali sme viaceré 

nedostatky: 

• oplotenia pre chov dobytka sú na niektorých miestach v zlom stave a došlo 

k niekoľkým únikom, dobytka aj do lesného porastu 

• v niektorých častiach dobytok nestačí spásať pašu a vznikajú tak vysoké trávy, ktoré 

prinášajú viaceré externality 
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B. Vykonávať prevenciu formou jednoduchých vodo-hospodarných  opatrení. Oprava 

komunikácií po vymytí, tvorba zarážok a malých odpadových plôch pre zvedenú vodu. 

Aktuálne klimatické zmeny prinášajú čoraz častejšie zmeny počasia. Chápeme, že v prípade 

výdatných dažďov, resp. lokálnych extrémnych búrok je veľmi obtiažne, ba až nemožné 

vykonať vhodné opatrenia. Avšak napriek tomu je potrebné dbať o zvýšenú bezpečnosť  nášho 

spravovaného, ale i majetku všetkých okolitých subjektov. 

 

C. Spevnenie-oprava prístupových komunikácií 

Častokrát sú niektoré naše komunikácie v lesoch v nie úplne najideálnejšom stave. Je to 

spôsobené viacerými faktormi. Spoločenstvo sa ich snaží čo najčastejšie opravovať, avšak nie 

vždy je to postačujúce, keďže podkladový materiál nie je vhodný. Zároveň, čoraz častejšie 

vídame lesné požiare v okolitých lesoch. A môžeme vysloviť, že v istých časových úsekoch by 

nebolo možné pristúpiť k istým častiam  nášho porastu technikou, ktorá by umožnila uhasiť 

takýto požiar. Navrhujeme vybudovanie, resp. opravu vhodne identifikovaných komunikácií, 

ktoré by slúžili ako zvážnice, ale predovšetkým ako hlavné prístupové body pre techniku 

v prípade živelných pohrôm.  

 

D. Zdokonaliť elektronickú komunikáciu a publikovanie prostredníctvom portálu 

www.urbar.rudinka.sk. 

Plnohodnotne spustiť systém (formulár) pre zber emailových adries, prostredníctvom ktorých 

budú zasielané pozvánky a iné informácie registrovaným používateľom a zároveň členom 

združenia. 

 

E. Zvážiť vytvorenie „dištančného konania“ valnej hromady 

Keďže, aktuálne stále prebieha pandémia, je na zvážení vytvorenie metodického 

a legislatívneho postupu, ako vykonávať takéto dištančné valné zhromaždenie. Pre 

spracovanie navrhujeme použiť metódy „príkladov dobrej praxe“ a teda identifikácia takto 

konaných valných zhromaždení v iných spoločnostiach (napr. spoločenstvo v Rudine). 

Možným riešením je vytvorenie hlasovania poštou (opäť viď spoločenstvo Rudina) 

 

F. Zverejňovanie podpisov 

Minulý rok sme identifikovali, že niektoré dokumenty mali na sebe uverejnený podpis. Tu 

vidíme isté zlepšenie, avšak stále apelujeme, že pri zverejňovaní dokumentov, v elektronickej 

podobe, odporúčame podpísané dokumenty v mieste podpisu prekryť, tak aby nebol žiaden 

podpis viditeľný. 

Iné pripomienky: 

 

Dozorná rada sa chce i touto poďakovať výboru ZMLaP, p.s. Rudinka, že rýchlo a správne reaguje na 

aktuálne podmienky vo veci prebiehajúcej pandémie a dbá na bezpečie a zdravie svojich členova tým 

ochránila členov združenia pred ich prípadným ochorením.  

V Rudinke dňa 17.7.2021 

 

.................................. Mgr. Vladimír Filip, PhD. (predseda) 

http://www.urbar.rudinka.sk/

