Správa o inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
za rok 2016 Urbárskeho pozemkového spoločenstva Povrazník.

V zmysle príkazu predsedu zo dňa 17.12.2016 bola vykonaná inventarizácia majetku,
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v Urbárskom pozemkovom spoločenstve Povrazník
k termínu vykonania účtovnej závierky k 31.12.2016. Inventarizáciu vykonala inventarizačná
komisia v zložení: predseda: Ing . Kováč Vladimír, členovia: Veselovská Marta, Kantorová Jana a
Predajnianska Anna s takýmto výsledkom:
1. / Stav dlhodobého hmotného majetku
Lesné pozemky sa v účtovnej evidencii nenachádzajú lebo v zmysle § 9, ods. 1 zákona č.
97/2013 Z. z. sú majetkom oprávnených osôb.
Inventarizačnou komisiou bol stav dlhodobého hmotného majetku k 31.12.2016
nasledovný:
Názov majetku
Pásová píla
Osobné motorové vozidlo NIVA
Mobilný dom
Spolu
Účtovný stav

Obstarávacia cena
1 892,00
3 300,00
8 300,00
13 492,00
13192,00

Zostatková cena
0
0
4 032,00
4 032,00
4 032,00

2. / Stav drobného hmotného majetku
Krovinorez FS 400
978,72 €
Elektrická zváračka CEN 150 EINH 85,97 €
El. naviják k pásovej píle
165,91 €
Krovinorez FS 450
1 003,03 €
Krovinorez FS 450
1 003,04 €
Tlačiareň HP pro 1132
147,00 €
Motorová píla Stihl
659,00 €
Motorová píla Stihl
659,00 €
Makyta náradie (Flex)
199,90 €
Hasiace vaky 4 ks
499,20 €
Hasičské prilby 2 ks
364,14 €
Vyvetvovacia píla
899,00 €
Spolu
6612,96 €

rok nadobudnutia 2006
rok nadobudnutia 2006
rok nadobudnutia 2006
rok nadobudnutia 2007
rok nadobudnutia 2007
rok nadobudnutia 2013
rok nadobudnutia 2013
rok nadobudnutia 2013
rok nadobudnutia 2014
rok nadobudnutia 2014
rok nadobudnutia 2015
rok nadobudnutia 2016

Hasičské vaky a hasičské prilby sa nachádzajú na Obecnom úrade Povrazník, ktoré by sa
mali spoločne využívať. Drobný hmotný majetok je evidovaný v operatívnej evidencii UPS.
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3./ Fyzická inventarizácie pokladne bola vykonaná 31.12.2016 so stavom k 31.12.2016
v celkovej hodnote 669,47 €. Skutočný stav pokladne súhlasil s účtovným stavom Stav
jednotlivých finančných prostriedkov bol nasledovný:
Počet
1
10
6
9
4
7

Hodnota
100,00
50,00
10,00
1,00
0,10
0,01

Celkom

Celkom €
100,00
500,00
60,00
9,00
0,40
0,07
669,47

Z inventarizácie pokladne bol spísaný osobitný zápis.
Stav finančných účtov k 31.12.2016 bol nasledovný:
- stav pokladne
669,47 €
- stav na bežnom účte
30 191,29 €
- stav na vkladovom účte
3 281,86 €
Celkom
34 142,62 €
Stav finančných prostriedkov na bežnom účte bol fyzicky prekontrolovaný na výpis z Prima
banky s účtovnou evidenciou.
4./ Stav záväzkov a pohľadávok a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2016 bol nasledovný
Záväzky

- nevyplatené mzdy za december 2016
194,40 €
- sociálna poisťovňa
59,49 €
- daňové záväzky
2 450,62 €
- ostatné priame dane
45,60 €
- nevyplatené podiely
2 646,90 €
Celkom
5 397,01 €
O nevyplatených podieloch členom UPS je vypracovaná osobitná evidencia.
Pohľadávky

- Kantor Ivan – prenájom pôdy za rok 2013 – zostatok
- PD Bukovina Strelníky - prenájom pôdy 2015 – zost
- PD Bukovina Strelníky - prenájom pôdy 2016
- Predajniansky Dušan, Povrazník 26 za palivo
- Obecný úrad Povrazník za palivo
- Obec Povrazník – ostatné pohľadávky
Celkom:

295,30 €
2 266,70 €
2 426,03 €
22,50 € (uhr.2/17)
60,00 €
4 402,71 €
9 473,24 €

5/ Rezervy - Spoločenstvo má zákonnú rezervu na pestovnú činnosť vo výške 13 000,- €.
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Návrh na opatrenie:
1/ Inventarizačná komisia navrhuje vyradiť z evidencie majetku:
a/ motorovú reťazovú pílu v obstarávacej hodnote 653,19 €, nakúpenú v roku 1977 pre
neopraviteľnosť,
b/ notebook Fujitsu Siemens Amilio L nadobudnutý v roku 2006, v obstarávacej cene 908,48 €
pre opotrebenie, nepostačujúcu kapacitu pevného disku a neopraviteľnosť. Potreba nového
počítača je pre celkové elektronické vybavovanie písomností s orgánmi štátnej správy.
Termín: 31.3.2017
Inventarizačná komisia prehlasuje, že bol fyzicky prekontrolovaný celý majetok,
záväzky, pohľadávky. Majetok nebol zatajený. Fyzický stav majetku súhlasí z účtovnou
evidenciou.

V Povrazníku 28.02.2017.
Invenzarizačná komisia:
Predseda: Ing . Kováč Vladimír Kováč

.................................

Členovia: Veselovská Marta

.................................

Kantorová Jana

.................................

Predajnianska Anna

.................................

Predseda UPS
Ján Majer
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