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Správa o hospodárení Urbariátu Hozelec – Pozemkového spoločenstva v ďalšom len 
UH-PS v Hozelci za roky 2007 až  2010,  

prednesená na zasadnutí Valného zhromaždenia dňa 27. novembra 2011 v sále Kultúrneho 
domu v Hozelci 

 
 Valné zhromaždenie UH PS v Hozelci dňa 13.mája 2007 zvolilo dozornú radu 
v zložení: 
Predseda komisie:  Ing. Stanislav Hanzeli, Hozelec č. 6,  
Člen   Jozef Kuboši, Hozelec č. 7, 
Člen   Eduard Rákoci, Športova 130, Hozelec 
 
 Dozorná rada v roku 2008 sa zišla na svojom pracovnom stretnutí 12.5.2008 o 18:00 
v Kultúrnom dome Hozelec za účelom vykonania revízie hospodárenia UH-PS za rok 2007. 
Dozornej rade boli predložené kompletné doklady UH-PS potrebné k vykonaniu kontroly 
a to: 

1. Peňažný denník 
2. Výpisy účtov 
3. Pokladňa 
4. Zoznam vydaných faktúr 
5. Zoznam prijatých faktúr 
6. Pohľadávky a záväzky 
7. Odpisy HIM 
8. Súčty a obraty 
9. Výpočet dane z príjmu 
10. Daňové priznanie za rok 2007 a potvrdenie o podaní 
11. Zápisnice z valných zhromaždení a zasadnutí rady zástupcov UH-PS 
12. Ostatné doklady UH-PS 

 
Finančné hospodárenie UH-PS v Hozelci v roku 2007 bolo nasledovné: 
Spolu príjmy za rok 2007       193 206,09 Sk  
Spolu výdavky za rok 2007                              313 457,50 Sk 
V roku 2007 bol hospodársky výsledok vo výške              -120 251,41 Sk 
 
Príjmy boli tvorené hlavne nájmom za budovu krčmy(191000). Výdavky boli tvorené hlavne 
výplatou podielov a výplatov odmien členov štatutárnych orgánov za roky 2005 
a 2006(285000). 
  
Dozorná rada v roku 2009 sa sa zišla 16.7.2009 o 18:00 za účelom vykonania revízie 
hospodárenia UH-PS za rok 2008. 
Dozornej rade boli predložené nasledovné doklady za rok 2008: 
 

1. Účtovné doklady 
2. Výpisy z účtu 
3. Hlavnú knihu 
4. Odberateľské faktúry 
5. Dodávateľské faktúry 
6. Pokladničnú knihu 
7. Hlásenia Daňovému úradu 
8. Daňové priznanie za rok 2008 a potvrdenie o podaní 
9. Objednávky 
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10. Korešpondenciu 
11. Ostatné doklady UH-PS 

 
Finančné hospodárenie UH-PS v Hozelci v roku 2008 bolo nasledovné: 
Spolu príjmy za rok 2008       487 138,12 Sk 
Spolu výdavky za rok 2008                              507 734,00 Sk 
V roku 2009 bol hospodársky výsledok vo výške                -20 595,88 Sk 
 
Príjmy boli tvorené hlavne nájmom za budovu krčmy(204000), predaj cenných 
papierov(105000) a zaúčtovanie neuhradených faktúr z predchádzajúcich období pri prechode 
z jednoduchého na podvojné účtovníctvo(142000). Výdavky boli tvorené hlavne údržbou 
budovy krčmy(147000)  a odpismi neuhradených faktúr z minulých období(127000). 
 
Dozorná rada v roku 2010 sa zišla 17.12.2010 o 18:00 za účelom vykonania revízie 
hospodárenia UH-PS za rok 2009. 
Dozornej rade boli predložené nasledovné doklady za rok 2009: 
 

1. Účtovné doklady 
2. Výpisy z účtu 
3. Hlavnú knihu 
4. Odberateľské faktúry 
5. Dodávateľské faktúry 
6. Pokladničnú knihu 
7. Hlásenia Daňovému úradu 
8. Objednávky 
9. Korešpondenciu 
10. Ostatné doklady UH-PS 

 
Finančné hospodárenie UH-PS v Hozelci v roku 2009 bolo nasledovné: 
Spolu príjmy za rok 2009       17 226,22 € 
Spolu výdavky za rok 2009                              23 038,95 € 
V roku 2009 bol hospodársky výsledok vo výške              -5 812,73 € 
 
Príjmy boli tvorené hlavne nájmom za budovu krčmy(7000) a tržbami za predaj 
dreva(10000). Výdavky boli tvorené hlavne údržbou budovy krčmy(13870)  a nákladmi na 
údržbu lesa(6000). 
 
Dozorná rada v roku 2011 sa zišla 7.6.2011 o 18:00 za účelom vykonania revízie 
hospodárenia UH-PS za rok 2010. 
Dozornej rade boli predložené nasledovné doklady za rok 2010: 
 

1. Účtovné doklady 
2. Výpisy z účtu 
3. Hlavná kniha 
4. Odberateľské faktúry 
5. Dodávateľské faktúry 
6. Pokladničnú knihu 
7. Hlásenia Daňovému úradu 
8. Objednávky a faktúry  
9. Korešpondenciu 
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10. Ostatné doklady UH-PS 
Finančné hospodárenie UH-PS v Hozelci v roku 2010 bolo nasledovné: 
Spolu príjmy za rok 2010         7 324,84 € 
Spolu výdavky za rok 2010                                4 621,79 € 
V roku 2010 bol hospodársky výsledok vo výške                 2 790,36 € 
 
Príjmy boli tvorené hlavne nájmom za budovu krčmy(7324) a predajom dreva 
(6820). Výdavky boli tvorené hlavne výplatou odmien členov štatutárnych orgánov za roky 
2007, 2008 a 2009(2214).. 
 
 Dozorná rada po skončení kontroly hodnotí, že doklady boli vedené vecne aj časovo 
správne, podľa platných predpisov a neboli zistené žiadne nedostatky po účtovnej a vecnej 
stránke. Všetky doklady sú podpisované a kontrolované predsedom UH-PS pred zaúčtovaním.  
 Dozorná rada podporuje a doporučuje prijať  zmenu stanov UH-PS nakoľko v aktuálne 
platných stanovách nie sú vymedzené práva, povinnosti a zodpovednosti dozornej rady. 
Taktiež nie je zabezpečená hmotná zodpovednosť pokladníka a účtovníka UH-PS.  
 Dozorná rada predkladá túto správu Valnému zhromaždeniu a odporúča v uznesení 
prijať jej schválenie. 
 
Ďakujem za pozornosť. 
 
 
 
 
 
Za revíznu komisiu : 
 
Ing. Stanislav Hanzeli, Hozelec č. 6 ............................................................. 
predseda 
 
Jozef Kuboši, Hozelec č. 7       .............................................................. 
člen 
 
Eduard Rákoci, Hozelec č. 130 ............................................................. 
člen 
 
 
 
 
 
 
      Schválil:  .......................................................... 
        Predseda UH-PS v Hozelci 
        Ing. Miroslav Kováč 


