
Správa ekonomickej komisie na konferenciu VsSTZ 2018

Ekonomická komisia  pracovala v zložení Martin Gumáň predseda a členovia Mgr. Rastislav Kotulič 
a ing. Daniel Martinko. 
Hlavnými činnosťami ekonomickej komisie sú :

- Návrh  a zostavenie rozpočtu 
- Dodržiavanie rozpočtu
- Vedenie účtovníctva
- Vedenie pokladne
- Dodržiavanie zásad hospodárenia 
- Vypracovanie a aktualizácia  ekonomickej smernice
- Spracovanie a aktualizácia  sadzobníka
- Spracovanie  a zostavenie účtovnej  závierky
- Vypracovanie   daňového  priznania a jeho podanie na DÚ

Čo sa týka zväzu :
Zväz hospodáril na základe s chváleného finančného rozpočtu na  sezónu od 1.7.2017 do 30.6.2018
Výsledky hospodárenia :
Prijmi činili :
Z vkladov do súťaže  5.790 €
Z poplatkov za mládež   1.290 €
Ostatné príjmy  boli  prestupy 434, pokuty 345, školenie rozhodcov 960, prevody 640, školenie 
trénerov 56 € odvolanie 20 spolu to je 2.455  €  
 Celkový  príjem aj z ostatkom na účte k 1.7.2017 čo bolo 6.808.90 €   činil spolu  15.231,90 €
 Skutočné výdaje  k 2.5.2018 sú  9.455,00 €
Zostatok je zatiaľ   5.776,69 , ak odpočítame ešte  nevyplatené   výdaje cca 2000,00 € zostatok   by mal
predstavovať  cca  3.776 € čo je o 3032,90 €  menej než v minulej sezóne.
Ak by sme mali porovnať  hospodárenie podľa výdajov v rozpočtoch  teraz a v minulom ročníku tak 
v minulom ročníku  bolo 11 výdavkových  položiek   v úsporných zelených  číslach keď  jediným 
červeným prekročeným výdavkom bol výdavok pre jubilantov tak v  tohtoročnom ročníku to boli len  2
a z toho jedno  je bankový poplatok.
Najväčší nárast výdavkov predstavovali  zasadnutia  VV , keď v rokoch 2016 a 2017 boli výdavky na VV 
na úrovni cca 1.100  € tak teraz už to bude cca  1.700 €  na fond pre  ocenenie mládeže a VSPM , M VS
a súťaž družstiev  boli v r.  2015 2016  výdavky  v priemere 620 € tak teraz to už je 1150 €.
Ďalšími príjmami, ktoré sa nepodliehali na činnosť z väzu boli prijmi za reg. poplatky a to za 
Prešovský kraj  1.969 € a za Košický kraj 1.056 € čo bolo spolu  3.023 € plus zostatok z minulých 
ročníkov 1.112 €   spolu   4.135 €  po vyplatení  je   zostatok z reg. preukazov   1.720 €  s tejto sumy  sa
má ešte  vyplatiť , 812,00 € pre OSTZ Rožňava  keďže potvrdili že už  s plnili zákonom stanovené 
podmienky  bude zostatok predstavovať 908 €. Jedná  sa o  prostriedky  ktoré sa už  4 roky nevedia 
vyplatiť, lebo OSTZ alebo OBSTZ prípadne kluby si nevedia splniť povinnosti vyplývajúce z zákona a 
preto navrhujeme aby sa určil dátum  alebo lehota dokedy si majú tie zákonne povinnosti splniť  a ak 
ich do tohto termínu  nesplnia  tak aby tieto prostriedky mohli prejsť na  činnosť zväzu.
Ďalšími príjmami boli  prijmi z SSTZ za zrealizovanie kempov pre mládež a to vo výške 2.400 €
ktoré boli  prefakturované v plnej výške usporiadateľským  klubom po splnení stanovených 
podmienok.  Medzi priority ekonomickej komisie v oblasti financií  patrí a je  nastavenie 
transparentnej kontroly  v prímoch a vo  výdavkoch zväzu. Patrí medzi ne pravidelné  posielanie 



výpisov z banky pre členov VV a  kontrolnej komisie . V rámci verejnej kontroly bol  všetkým klubom 
zaslaný  rozpočet , hospodárenie zväzu ako aj podrobné položkovité  príjmy všetkých oddielov ich  
vklady a poplatky .     

Ďakujem vám za pozornosť.


