
Valnému zhromaždeniu
Urbárska a želiarska spoločnosť obce Starina,  
pozemkové spoločenstvo 

 
 
 
 
 
Správa o činnosti spoločenstva za rok 2016 
prednesená na valnom zhromaždení dňa 16.12.2017 
 
 
V tejto správe zhrniem informácie, ktoré neboli v správe o kontrole plnenia uznesení. 
 
V roku 2016:  

- sme organizovali 2x valné zhromaždenie, a to v auguste a decembri. 
- nám odborného lesného hospodára naďalej zabezpečuje Ing. Marcel Virčík, ktorému          

platíme odmenu za činnosť 90 eur bez DPH, čo je 108 eur s DPH mesačne. 
- pre nás zabezpečoval ťažbu František Karabinoš. 
- pre nás zabezpečoval vagónovanie dreva Dušan Harčarik DU-HA. 
- od nás odkupovali drevo spoločnosti: Di Mihálik, s.r.o., Dušan Harčarik DU-HA, a to             

konkrétne: 
 
Di Mihálik, s.r.o. od nás odkúpili: 

- 128,36 m3 guľatiny za sumu 7646,98 EUR v kvalite podľa preberacieho protokolu zo             
dňa 1.6.2016 

- 129,46 m3 guľatiny za sumu 6882,56 EUR v kvalite podľa preberacieho protokolu zo             
dňa 15.10.2016 

- 91,11 m3 guľatiny za sumu 5736,47 EUR v kvalite podľa preberacieho protokolu zo             
dňa 31.10.2016 

- 88,04 m3 guľatiny za sumu 5873,84 EUR v kvalite podľa preberacieho protokolu zo             
dňa 15.12.2016 

 
Dušan Harčarik DU-Ha od nás odkúpil: 

- 92,76 m3 vlákniny za cenu 23 EUR/m3, t.j. 2133,48 eur 
- 26,39 m3 guľatiny za cenu 68 EUR/m3, t.j. 1794,52 eur 

 
K účtovnej závierke dodávam ešte nasledovné údaje.  
 
Výnosy za rok 2016 vo výške 31 666,38 eur, z toho tržby za prenájom 254,66 eur a tržby za                   
predaj dreva 24 461,29 eur a ostatné výnosy - nevyčerpateľné rezervy 6950 eur.  
 
Náklady za rok 2016 vo výške 30 032,22 eur, z toho náklady za služby 19753,15 eur,                
náklady na reprezentáciu 166,72 eur, daň z nehnuteľnosti 1577,91 eur, ostatné ánáklady -             
vytvorené rezervy 8000 eur, finančné náklady bežný účet 54,38 eur, daň 480 eur.  
 



Výsledok hospodárenia bol 2114,22 eur, čo je hrubý ešte pred zdanením.  
 
Daňová licencia 480 eur.  
 
Zisk po zdanení 1634,16 eur, to je čistý po zdanení.  
 
Neuhradená strata minulých rokov 7134 eur. 
 
 
Spracoval 
Mgr. Štefan Lazorčák v.r. 
predseda spoločenstva 


