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Správa dozornej rady za rok 2021 

 

Aktuálne zloženie dozornej rady k 5.4.2022: 

Mgr. Vladimír Filip, PhD. (predseda) 

Viera Kravecová (člen) 

Mária Palfyová (člen) 

 

Dozorná rada vykonala kontrolu vedenia dokladov a vedenia účtovníctva s konštatovaním, že 

účtovníctvo je vedené správne, doklady sú založené a DR nenašla vážne pochybenia. 

Identifikovali sme iba niekoľko nezávažných chýb, ktoré sú skôr „preklepového“ chakteru. 

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, resp. nárast niektorých ukazovateľov roka nemusí byť vždy zavinený 

pracovníkmi vedenia, môže to byť aj výsledok obchodného prostredia. 

Stále plne podporujeme úsilie k väčšej snahe zalesňovania nových plôch, nakoľko sa 

nachádzame v období, kedy pociťujeme relatívny 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.  

Opierajúc sa o minuloročnú Správu dozornej rady za rok 2020, sme identifikovali niekoľko 

zlepšení, predovšetkým v súvislosti s vysokou trávou. Avšak je dôležité aby aj v tomto roku 

bolo vo väčšej miere zabezpečené: 

• oplotenia pre chov dobytka (sú na niektorých miestach v zlom- dúfame že jarná 

údržba vyrieši skutkový stav) 

• pravidelná kosba vysokej trávy (v niektorých častiach dobytok nestačí spásať pašu 

a vznikajú tak vysoké trávy, ktoré prinášajú viaceré externality) 

 

  



Združenie majiteľov lesov a pasienkov, p.s. Rudinka, IČO: 42347921, DIČ 2023841963,  
Rudinka 023 31 Rudina 

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. Pokračovať v činnosti spevňovania a oprava prístupových komunikácií  

 

Opierajúc sa o minuloročnú Správu dozornej rady za rok 2020, sme identifikovali problematiku 

nie ideálneho stavu a povahy jednotlivých komunikácií, odporúčame pokračovať v činnostiach 

úpravy a spevnenia komunikácií a plôch s tým súvisiac. 

Navrhujeme spevniť plochu zbernej lokality Kúty, taktiež vyrovnať plochu a vytvoriť istú 

hranicu pokiaľ toto zberné miesto bude zasahovať. 

Taktiež navrhuje vo vyššej miere dbať na úpravu zberných miest, po odvoze drevnej hmoty. 

Samozrejme vyslovujeme, že do veľkej miery istá miera porušenia vrchnej časti pôdy je závislá 

na poveternostných podmienkach. Kvitujeme snahu a činnosti ZMLaP p.s., kltoré smerujú 

k zlepšeniu komunikácií, napríklad: oprava brodu cez potok v blízkosti RD Rudinka. 

 

D. Pracovať a podporovať 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. Tento fakt sa nepodarilo uskutočniť, nakoľko doména *. rudinka.sk, bola 

infiltrovaná cudzím kódom, a bolo nutné vykonať intervenčné zásahy a prebudovať sídlo 

urbar.rudinka.sk. 

 

E. Formálna úprava dokumentov 

Chceli by sme požiadať, aby dokumenty, u ktorých to je možné boli vždy vhodne utrieďované, 

a teda buď podľa abecedy, alebo podľa časovej známky. Napríklad dokument z názvom: 

“Podiely v roku 2021 – odoslané poštou“ bol utriedený kvázi „náhodne“ a následne pri 

kontrole s dokumentom “Listina za rok 2021“, bolo relatívne zbytočne zdĺhavé prehľadávať, či 

jednotlivé dokumenty popisujú rovnaký skutkový stav.  

F. Zabezpečenie kontroly „altánok Panské vŕšky“ 

Niekoľko-krát, sme identifikovali relatívny neporiadok pri spomínanom altánku. Bolo by 

vhodné vo väčšej miere zabezpečiť kontrolu tohto miesta. Možno v súčinnosti s organizáciou 

miestneho Poľovného združenie zabezpečiť pravidelnejšie kontroly a v prípade, že tu nájdu 

vrecia s nazhromaždeným odpadom, že by tento vedeli zviesť k miestam s popolnicami na 

zmesový odpad OÚ Rudinka. 

G. Kontrola webového sídla z pohľadu publikovaných dokumentov. 

Dozorná rada si stanovila, plán v ktorom, bude vykonávať kontrolu webového sídla, nakoľko 

došlo k migrácií obsahu po nedávnom útoku na doménu rudinka.sk 

  

http://www.urbar.rudinka.sk/
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H. Pokračovanie v činnostiach vzdelávania mládeže 

 

Dozorná rada bude podporovať činnosti a aktivity, ktoré pozitívne vplývajú na vzdelávanie 

mládeže. Pokračovanie v úspešnom projekte Lesný deň v Rudinke, samozrejme za dodržania 

patričných bezpečnostných a hygienických podmienok.  

Iné pripomienky: 

 

Dozorná rada sa chce i touto cestou 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 5.4.2022 

 

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


