Pozemkové spoločenstvo Gemerská Poloma, ul. 9. mája č. 660, 049 22 Gemerská Poloma
INVENTÚRA SKLADOVÝCH ZÁSOB DREVA K 31.12.2016
Dňa 21.01.2017 inventarizačná komisia uskutočnila inventarizáciu neodpredaného
dreva na skladoch Pozemkového spoločenstva Gemerská Poloma (ďalej len „PS Gemerská
Poloma“) a to na skladoch:
- Sklad Rusnáková
- Sklad Rusnáková-Mláky
- Sklad Posed
- Sklad Za brieštím
- Sklad Do šela
- Sklad Tri cesty v Lipu.
Inventarizačná komisia bola v zložení:
- p. O. Očkaik , predseda Výboru PS Gemerská Poloma
- p. J. Sáreník, podpredseda Výboru PS Gemerská Poloma
- Ing. M. Brezňan, člen Dozornej rady PS Gemerská Poloma (ďalej len „DR PS Gemerská
Poloma“) a predseda inventarizačnej komisie.
Na uvedených skladoch sa nachádzali nasledovné druhy drevnej hmoty v uvedených
objemoch:
Sklad Rusnáková:
- smrek : 6,92 m³
- spolu : 6,92 m³
Sklad Rusnáková-Mláky:
- smrek : 2,61 m³
- breza : 3,72 m³
- dub : 0,34 m³
- buk : 0,63 m³
- spolu : 7,30 m³
Sklad Posed:
- breza : 2,22 m³
- buk : 0,28 m³
- spolu: 2,50 m³
Sklad Za brieštím:
- smrek: 4,04 m³
- spolu: 4,04 m³
Sklad Do šela:
- breza: 4,09 m³
- buk: 0,56 m³
- spolu: 4,65 m³
Sklad Tri cesty v Lipu:
- smrek: 1,27 m³
- spolu: 1,27 m³

Zásoby drevnej hmoty vo vyššie uvedených skladoch k 31.12.2016 sú spolu v objeme 26,68
m³.
- Predaj dreva zo skladu (Š. Puškáš, Jarková ulica) ...........................................................6 m³
- Dodávka palivového dreva obci (na táborák) ..................................................................5 m³
- Odpis drevnej hmoty pre hnilobu .................................................................................2,8 m³
1. Stav drevnej hmoty podľa účtovnej evidencie k 31.12.2016.................................. 40,48 m³
2. Zásoby drevnej hmoty na skladoch PS Gemerská Poloma k 31.12.2016 .............- 26,68 m³
3. Odpredaj zo skladu ................................................................................................- 6 m³
4. Dodávka palivového dreva obci (na táborák) ........................................................- 5 m³
5. Nepredajná drevná hmota (hniloba mäkkého dreva)..............................................- 2.8 m³
Zásoby drevnej hmoty na skladoch k 01.01.2016 boli v objeme 81,35 m³.
Ťažba drevnej hmoty za rok 2016 bola v objeme 1125,19 m³.
Predaj drevnej hmoty za rok 2016 bol v objeme 1166,06 m³.
Inventarizačná komisia konštatuje, že stav drevnej hmoty na skladoch PS Gemerská Poloma
k dňu 31.12.2016, vypočítaný podľa faktúr a podľa skutočnosti, po zohľadnení bodu 3, 4, a 5
je rovnaký.
Inventarizačná komisia doporučuje drevnú hmotu v objeme 2,8 m³ postihnutú hnilobou (ako
nepredajnú) zúčtovať do nákladov PS Gemerská Poloma za rok 2016 a to v nasledovnej
hodnote: 2,8 m³ x 11 € je 30,8 €.
V Gemerskej Polome 21.01.2017
Ing. M. Brezňan – predseda inventarizačnej komisie
O. Očkaik – člen inventarizačnej komisie
J. Sáreník - člen inventarizačnej komisie

