
 

 

Lesné pozemkové spoločenstvo PETIJA a spol. Orkucany 

Prídavková 9, 083 01 Sabinov – Orkucany 

 

INVENTARIZAČNÝ  ZÁPIS 

Z inventarizácie majetku daného do spotreby a v užívaní Lesného pozemkového 

spoločenstva Petija a spol. Orkucany 

k 31. 12. 2017 

 

 K výkonu inventarizácie majetku bola určená inventarizačná komisia v zložení: 

 

P. č. Meno a priezvisko Funkcia 

1. Peter Petia Predseda inventarizačnej komisie – predseda 

dozornej rady LPS 

2. Vincent Matija Člen inventarizačnej komisie – člen výboru LPS 

3. Zdenka Semanová Člen inventarizačnej komisie – hospodárka LPS 

 

Inventarizácia majetku bola vykonaná dňa 3. 1. 2018 so zistením stavu majetku ku 

koncu účtovného obdobia, t. j. 31. 12. 2017. 

Pri inventarizácii majetku bol porovnávaný stav majetku podľa inventarizačnej knihy 

spoločnosti a fyzicky odkontrolovaná prítomnosť materiálových položiek. Z rozhodnutia 

spoločnosti bol všetok majetok daný do užívania a spotreby, preto sa nevedie v účtovnej 

evidencii Lesného pozemkového spoločenstva Petija a spol. Orkucany 

Inventárny súpis  majetku tvoria nasledovné materiálové položky:  

1. Motorová píla benzínová  

1.a.Husqvarna - 1 ks 

1.b. Stihl 261 – 1 ks 

2. Príručná pokladňa – bez fiškálu 

3. Meracie pásmo 

4. Meracie pravítko 

5. Kniha na kubíkovanie drevnej hmoty  

6. Značkovacia sekera /ciacha/ 

7. Písací stroj 

8. Ochranná prilba  - 4 ks 

9. Cepiny  – 2 ks 

10. Prístrešok  /les/ 

10.a. Hasiaci prístroj - 1 ks 

10.b. Lopata – 3 ks 

10.c. Krompáč – 1 ks 

 

 

Po vykonaní účtovnej závierky za rok 2017 a zaúčtovaní všetkých účtovných pohybov 

členovia inventarizačnej komisie vykonali inventarizáciu majetku, záväzkov a vlastného 

imania ku dňu 31.12.2017 v účtovnej evidencii porovnaním účtovného stavu so skutočným 

stavom. Inventarizačný zápis stavu účtov k 31.12.2017 tvorí prílohu č. 1 tohto zápisu. 

 

 

 



 

 

Lesné pozemkové spoločenstvo PETIJA a spol. Orkucany 

Prídavková 9, 083 01 Sabinov – Orkucany 

 

 

Predseda a členovia inventarizačnej komisie potvrdzujú, že v tomto inventarizačnom zápise sú: 

 pravdivé informácie, získané v zmysle platných interných a všeobecne záväzných        právnych 

predpisov pri vykonávaní inventarizácie majetku, záväzkov, a rozdielu majetku a záväzkov, t. 

j. vlastného imania k 31. 12. 2017, 

  obsiahnuté všetky skutočnosti, ktoré vyplývajú účtovnej jednotke zo všeobecne  záväzných 

právnych predpisov a súvisiacich predpisov, týkajúcich sa správy a evidovania majetku štátu. 

 

Predseda inventarizačnej komisie potvrdzuje, že: 

Inventarizačný zápis bol vyhotovený v troch výtlačkoch a výtlačky boli predložené: 

  Predsedeovi výboru LSP Petija a spol. Orkucany, 

  Predsedovi dozornej rade LSP Petija a spol. Orkucany, 

  Hospodárke LSP Petija a spol. Orkucany. 

 

 

Podpisy členov inventarizačnej komisie: 

Meno Priezvisko Funkcia Podpis 

Peter Petia Predseda inventarizačnej komisie – 

predseda dozornej rady LPS 

 

Vincent Matija Člen inventarizačnej komisie – 

člen výboru LPS 

 

Zdenka Semanová Člen inventarizačnej komisie – 

hospodárka LPS 

 

 

 

V Sabinove, dňa 01. 02. 2018 


