Správa kontrolnej

a revíznej komisie BŠZ

Kontrolu uskutočnili: Ing Ivan Paulička a Ing. Štefan Priam, PhD.
Predmetom kontroly bolo hospodárenie

BŠZ za rok 2013 a vedenie účtovných dokladov BŠZ.

Doklady ku kontrole boli predložené komisii až po niekol'kých urgenciách a výzvach adresovaných hospodárovi
a tak sa kontrola uskutočnila s oneskorním niekoľkých mesiacov po roku 2013. s pol ročným meškaním.
K tomu má KRK pripomienku, že v budúcnosti VV BSZ by mal, hospodárovi direktívne určiť, do ktorého
termínu musí predložiť všetky doklady ku kontrole. Podľa nášho názoru by to malo byť ešte pred termínom
podávania daňového priznania, aby účtovná závierka bola už pred podaním schválená.
KRK uskutočnila kontrolu v dňoch 19 a 26.júna 2014 v zložení Paulička, Priam tretí člen KRK sa kontroly
nezúčastnil
Zasadnutia VV BŠZ zvolával podl'a potreby predseda VV. Zo zasadnutí sa vždy urobil zápis, ktorý slúžil za
podklad k hospodáreniu. Činnosť rady BŠZ viac-menej stagnovala, predseda ju nezvolával so zdôvodnením, že
od VV BŠZ nedostal žiadne podnety. KRK je toho názoru ,že v dal'šom období by sa mala spolupráca VV a
Rady BŠZ zlepšiť. Ide o to, že jednotlivé kluby cez radu majú lepšiu možnosť ovplyvňovať činnosť VV BŠZ a
vyjadrovať sa k čerpaniu finančných prostriedkov.
Z dokladov boli ku kontrole predložené:
l )Rozpočet 2013 a ieho

In enie:

pj

návrh
skutočnosť
4970,33
4978,93
Príjem2013
4505,00
5333,63
Výdaj 2013
4856,00
3995,49
Zostatok
4619,33
6317,07
Poznámka.oproti návrhu boh vyššie príjmy z dotácií 0700 € a náklady nižšie o 700 €
odmeny a 400 € na turnaje detí, naopak nákladybolivyšie na rôzne súťaže 0700 €.
l) peňažný denníkje dobre vedený a ku každej položke je aj príslušný doklad
rok 2012

Rozdiel
8,60
828,63
-860,51
1 697,74
na cestovné,450 € na

2) pokladničná kniha je dobre vedená, inventúra pokladne sa uskutočňovala posledný deň každého štvrťroka,
posledná k 31/12/2013 vykázala stav v pokladni 1723,61€ a v banke 4593,46 €
3)kniha záväzkov a pohl'adávok
4) Účtovná závierka.uvádza

obsahuje podrobnejší popis niektorých položiek

prostriedky v banke 4593,46 € pniazel723,61€

spolu 6317,07 €

Celkove k vedeniu záznamov má KRK len odporúčanie v budúcnosti k cestovným účtom priložiť stručnú
cestovnú správu, z ktorej by bolo jasné kto kam a za akým účelom cestoval.
K uľahčeniu kontroly hospodárenia navrhujeme ku každej položke v poznámkach uviesť číslo zápisnice
s bodom, ktorým bola príslušná položka schválená na rokovaniach VV BŠZ.
KRK upozorňuje, že za rok 2013 vznikla BŠZ daňová povinnosť, ktorú mal do 31/3/2014 splatiť o tejto platbe
nám nič nie je zatiaľ známe.
Na základe uvedených skutočností KRK BŠZ navrhuje hospodárenie BŠZ schváliť a aj účtovnú závierku týmto
považovať za schválenú.

