
Správa 

Dozornej komisie Pozemkového spoločenstva urbarialistov /PSU/ obce Malatiná, 

zapísaná dňa  23.8.2021 

Dozorná komisia /DK/ sa dňa  23.8.2021 zišla v kancelárii PSU obce Malatiná v zložení: 

  predseda DK  Ing. Ľubomír Paluga 

  člen DK  p. Valentín Slušňák 

  člen DK  p. Jozef Kulina 

 Účtovníkom boli predložené účtovné doklady za roky 2019 a 2020 / výdavkové a príjmové 

pokladničné doklady, zmluvy o dielo, vystavené a došlé faktúry, bankové výpisy, interné doklady, 

inventarizačné zápisy a zoznam drobného majetku /. Kontrolovali sa vytypované doklady:  nájomné 

zmluvy, došlé a vystavené  faktúry, hlavné účtovné knihy a iné. 

 Dozorná komisia bola v rokoch 2019, 2020 prizývaná a zúčastňovala sa na stretnutiach výboru 

PSU obce Malatiná, kde bola informovaná o práci a ostatných skutočnostiach v spoločenstve PSU. 

 Dozornej komisii boli predložené účtovné uzávierky na rok 2019 a 2020.  

 Dozorná komisia zistila nasledovné skutočnosti:  

DK vyzýva podielnikov, ktorí si ešte nevybrali odsúhlasené dividendy z predchádzajúcich 

rokov aby si tieto podiely prevzali na PSU obce Malatiná.  

Záväzky z obchodného styku k 31.12.2019 v hodnote  2.891,35  € boli vysporiadané 

začiatkom roka 2020.  

Záväzky z obchodného styku k 31.12.2020 v hodnote  88 093,21  € boli vysporiadané 

začiatkom roka 2021. (obstaranie traktora lehota splatnosti január 2021) 

Pohľadávky evidované ku koncu roku 2019  v hodnote 15.000,91 €  niektoré faktúry mali 

lehotu splatnosti v januári 2020.  

Pohľadávky evidované ku koncu roku 2020  v hodnote 7.752,12 €. Niektoré pohľadávky je 

ešte stále potrebné vysporiadať.    

 Výbor PSU obce Malatiná v rokoch 2019 a 2020  pokračoval v oprave urbárskeho domu 

v hodnote 14.617,05 €.   

  Záverom dozorná komisia deklaruje, že kontrolované účtovné doklady za roky 2019 a 2020 

boli podpísané štatutárnym zástupom PSU a zaúčtované v súlade so Zákonom o účtovníctve. 

 Na základe uvedených skutočností dozorná komisia doporučuje  zhromaždeniu PSU obce 

Malatiná schváliť účtovné uzávierky za roky 2019 a 2020. 

 

Zapísané v Malatinej dňa   23.8.2021 

Za dozornú radu: 

predseda DK    Ing. Ľubomír Paluga  

člen DK   p. Valentín Slušňák 

člen DK   p. Jozef Kulina 


