
Názov: Lesopôdohospodárske pozemkové spoločenstvo Matiašovce
Sídlo: Hlavná 74/43, 059 04 Matiašovce 
IČO: 31988962, DIČ: 2020710142
 
www.lppsmatiasovce.webnode.sk; e
tel. kontakt: +421 948 150 405, +421
Bankové spojenie: IBAN:SK60 0900 0000 0000 9328 7994; SWIFT/BIC: GIBASKBX
 

Register pozemkových spoločenstiev M
okres Kežmarok; registračné číslo: R 

 
 
 
 
 
 
 
 

SPRÁVA 

 
 
 
 
 
 

  

 

Lesopôdohospodárske
pozemkové 

spoločenstvo
Matiašovce

 
 
 

Názov: Lesopôdohospodárske pozemkové spoločenstvo Matiašovce 
Sídlo: Hlavná 74/43, 059 04 Matiašovce  

2020710142, IČ DPH : neplatca DPH 

www.lppsmatiasovce.webnode.sk; e- mail: lpps.matiasaovce@gmail.com; 
405, +421 910 172 127 

Bankové spojenie: IBAN:SK60 0900 0000 0000 9328 7994; SWIFT/BIC: GIBASKBX

Register pozemkových spoločenstiev Ministerstvo vnútra; Obvodného úradu v Kežmarku, pozemkový a
okres Kežmarok; registračné číslo: R - 021/703 

PRÁVA DOZORNEJ RADY

ZA ROK 2020 

 

Lesopôdohospodárske 
pozemkové  

spoločenstvo 
Matiašovce 

lpps.matiasaovce@gmail.com;  

Bankové spojenie: IBAN:SK60 0900 0000 0000 9328 7994; SWIFT/BIC: GIBASKBX 

Kežmarku, pozemkový a lesný odbor, 

ADY 



Strana 2 z 4 
 

Správu o činnosti výboru a lesnej hospodárskej činnosti 
za obdobie od 1. 1. 2020 – 31. 12. 2010 

v zastúpení všetkých členov výboru  
Lesopôdohospodárskeho pozemkového spoločenstva Matiašovce 

prezentuje Tomáš Ovšonka – predseda dozornej rady. 
 
 
 
Vážený prítomní členovia Lesopôdohospodárskeho pozemkového spoločenstva Matiašovce dovoľte mi 
oboznámiť Vás s činnosťou dozornej rady, ktorý pracuje v tomto zložení:  

 
 
Členovia dozornej rady: 

1. Tomáš Ovšonka (27.4.1984) - predseda DR 
↘ dozorovanie činnosti výboru, prijímanie podnetov na kontrolu od podielnikov, komunikácia 

s inštitúciami 
 
2. Peter Bachelda(10.6.1980) - člen DR 
↘ dozorovanie činnosti výboru 
 
3. Miroslav Mačura (29.5.1961) - člen DR 
↘ dozorovanie činnosti výboru 
 
� František Lopata (nečlen PS) – náhradník 

 
 
1. bod: Rekapitulácia uznesení pre obdobie roka 2020 urečnené výboru na valnom zhromaždení 
dňa 2. 8. 2020 

 
1. VZ ukladá výboru iniciovanie stretnutia s notárom a inštitúciami k účelu vysporiadania 

vlastníckych práv na LV 985, 1376, 2046 
� kontrola vykonaná, notár súčinný k špecifickej problematike LPPS 

 
2. VZ ukladá výboru zabezpečiť, všetky legislatívne náležitosti k aktualizácií novej verzie 

zmluvy o LPPS Matiašovce výboru na Okresnom úrade Kežmarok 
� kontrola vykonaná, zmluva zaregistrovaná 

 
3. VZ ukladá výboru zabezpečiť  zníženie nákladov minimálne o 20% oproti roku 2019 

� kontrola vykonaná, zníženie nákladov o 31,55% 

 
4. VZ ukladá výboru zabezpečiť  prerokovanie nájomných zmlúv o poľnohospodárskej pôde 

pre rok 2021 s navýšením sumy prenájmu 
� kontrola vykonaná, zmluvy nezmenené v 2020, exitujú návrhy, v roku 2021 príprava 

podpisov zmlúv 
 

5. VZ ukladá výboru zabezpečiť  prerokovanie nájomných zmlúv o nebytových priestorov pre 
rok 2020 a 2021 s ponížením sumy prenájmu 

� kontrola vykonaná, dodatky k zmluve podpísane  
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6. VZ ukladá výboru zabezpečiť  prerokovanie nájomných zmlúv o poľovníckom revíre pre rok 
2021 s navýšením sumy prenájmu 

� kontrola vykonaná, nesplnené, poľovné združenie neochotné meniť cenu až po vypršaní 
zmluvy 

 
7. VZ ukladá výboru zabezpečiť  zveľadenie lesa v sume 1.000 €, zo zákonnej rezervy. 

� kontrola vykonaná, splnené 
 

8. VZ ukladá výboru zabezpečiť  aktualizácia web stránky: lppsmatiasovce.webnode.sk 
� kontrola vykonaná, splnené 

 
9. VZ ukladá výboru zabezpečiť  vytvorenie prevádzkovej smernice k postupom predaja dreva 

� kontrola vykonaná, splnené 
 

10. VZ ukladá výboru zabezpečiť  vytvorenie  a zverejnenie  predajného cenníka drevnej hmoty  
� kontrola vykonaná, splnené 

 
11. VZ ukladá výboru vyhotovenie špecifickej zápisnice „zápisnica o odmenách“ s obsahom 

čestného prehlásenia o vzdaní sa odmeny platná pre všetkých členov výboru a dozornej 
rady, mzdy za výkon funkcie v menovaných funkciách za rok 2020. 

� kontrola vykonaná, splnené 
 

 
2. bod: priebeh kontrol/podnetov a činnosti dozornej rady za rok 2020 

� dozorná rada v priebehu roka 2020 vykonáva kontrolnú činnosť výboru pozemkovému 
spoločenstvu: Lesopôdohospodárskeho pozemkové spoločenstvo Matiašovce so sídlom Hlavná 
74/43, 059 04 Matiašovce, IČO: 31988962 v zmysle zákona 97/2013 Z. z o pozemkových 
spoločenstvách § 17 ods. 1 

� dozorná rada neobdŕžala žiadaný podnet podielnikov na prešetrenie, 
� dozorná rada odporúča opravu web stránky, prioritne aktualizáciu dokumentov  
� dozorná rada pravidelne komunikuje s výborom ohľadom ťažby dreva v lese 
� dozorná rada  vyhodnocuje nedôslednosť podielnikov po ťažbe samovýroba – upratanie haluziny  
� dozorná rada eviduje výskyt nepovolenej ťažby v častiach spoločne obhospodarovaná 

nehnuteľnosť – SÚKROMNÉ POZEMKY 
� dozorná rada  kontrolovala činnosť výboru PS, vykonala kontrolu účtovných dokladov 

a účtovných kníh ako aj dokladov o ťažbe a predaji drevnej hmoty, na požadované doklady 
obdŕžala dostačujúce vysvetlenia, neodhalila žiadne vážne nedostatky.  

� dozorná rada vykonala inventarizačnú kontrolu pokladnice 
� dozorná rada vykonala inventarizačnú kontrolu účtov podľa účtovnej osnovy 
� dozorná rada vykonala inventúru dlhodobého a krátkodobého majetku LPPS 

Všetkým členom a podielnikom, ktorí aktívne prejavujú záujem či sa  podieľajú na chode nášho 
Lesopôdohospodárskeho pozemkového spoločenstva Matiašovce Ďakujeme. 

 
Ďakujem za pozornosť slovo odovzdávam, nášmu podpredsedovi pánovi Veselovskému. 
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Matiašovce, 12.9.2021 
 
 
Členovia výboru: 

1. Ing. Matúš Komiňák (7.8.1991) - predseda 

2. Ing. Tomáš Veselovský, PhD. (20.7.1982) - podpredseda, pokladník 

3. Jozef Obrokta (20. 2. 1960) - člen výboru 

4. Pavel Soja (30.9.1977) - člen výboru 

5. Ján Martančík (30.3.1955) - člen výboru (náhradník už vo funkcií člena výboru od 5. 8. 2019) 

 

Členovia dozornej rady: 

4. Tomáš Ovšonka (27.4.1984) - predseda DR 

5. Peter Bachelda(10.6.1980) - člen DR 

6. Miroslav Mačura (29.5.1961) - člen DR 

� František Lopata (nečlen PS) - náhradník 

 
 


