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SPRÁVA
REVÍZNEJ KOMISIE
Vážení členovia Valného zhromaždenia delegátov, vážení hostia,
v mesiaci január 2015 po uzavretí Peňažného denníka, Knihy pohľadávok, Knihy
záväzkov, Knihy došlých a odoslaných faktúr vykonala revízna komisia revíziu hospodárenia
TJ za rok 2014. Revízna komisia konštatuje, že príjmy a výdaje sú tak ako po minulé roky
priebežne účtované v peňažnom denníku jednoduchého účtovníctva, príjmové a výdavkové
doklady sú taktiež priebežne vystavované sú kompletné a podpísané oprávnenými osobami.
Výbor TJ pre lepšiu orientáciu v uplynulom roku tak isto ako aj v minulosti viedol pre
multifunkčné ihrisko navyše duálnu - pomocnú evidenciu príjmov a výdavkov. Všetky
pohľadávky a záväzky v roku 2014 boli zrealizované v stanovených termínoch a ani raz
nebola prekročená doba splatnosti. Faktúry sú priebežne evidované a obsahujú všetky
potrebné údaje. V prípade poskytovania zálohy na nákup alebo službu bola táto záloha riadne
a včas vydokladovaná a zaúčtovaná.
Revízna komisia ďalej konštatuje, že Výbor TJ v roku 2014 vykonával jedno
rozpočtové opatrenie z dôvodu nenaplnenia plánovaných príjmov a z tohto dôvodu musel
revidovať plánované výdavky tak aby bola zabezpečená činnosť TJ do konca roka.
Finančné prostriedky vyzbierané z multifunkčného ihriska boli využité tak ako to
schválilo Valné zhromaždenie výlučne na jeho údržbu a údržbu okolia ihriska. Čo sa týka
finančných prostriedkov z prenájmu chaty na Diely tieto v roku 2014 neboli žiadne. Príspevok
od f. Kuster bol využitý v plnej výške na ich športový deň ktorý sa konal v Malachove.
Teraz by som pristúpila k samotnému vyčísleniu hospodárenia za rok 2014:
Príjmy:
Položky príjmu
Zostatok z roku 2013
Dotácie od obce
Sponzorské príspevky (LEGO, KUSTER, súkromné osoby)
Dotácia z fašiang
Členské
Vstupné na futbalové zápasy
Prenájom multifunkčného ihriska
Úroky v banke
Preplatok za el. energiu na chate Diel
ObFZ Banská Bystrica - preplatok za platby pre rozhodcov
S P O L U v roku 2014

Spolu
153,94
2.300,1.160,97
610,72,217,3.774,0,03
15,86
84,52
8.388,32
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Výdaje:
Položky výdaja
Poplatky banke: 63,08 €
- poplatok za vedenie účtu
- poplatok za transakcie
- storno poplatok
Športová činnosť: 2.426,38 €
- SFZ - poplatok za výmenu registračných preukazov
- SFZ - poplatok za údržbu a spravovanie systému ISSF
- ObFZ - platby za rozhodcov
- ObFZ - poplatky podľa „Sadzobníka poplatkov počas súťaže“
- ObFZ - štartovné do súťažného ročníka 2014/2015
- ObFZ - ošatné pre rozhodcu v súťažnom ročníku 2014/2015
- štartovné na turnaj MY CAP 2014
- benzín do kosačky a valca
- odmena pranie dresov
- odmena SZČK za zabezpečenie prvej pomoci
- odmena za prípravu ihriska
- poplatok za prenájom telocvične na zimnú prípravu
- občerstvenie rozhodcov + hostí
- nákup lopty
- doplnenie dresov
- nákup 3 sád nových dresov
- doplnenie lekárničky
Turnaje + akcie 1.113,35 €
- nákup športových pohárov a výroba diplomov
- zabezpečenie Memoriálu Ing. Tibora Kubiša
- MDD, Dni obce, Naj dedinka
- odmena za ozvučenie areálu počas turnajov a akcii
- športový deň KUSTER
Nákup materiálu + služby 2.663,79 €
- kontrola účtovníctva + spracovanie daní
- prepchatie septika
- registračný poplatok na Ministerstvo vnútra SR
- vypracovanie geometrického plánu pre chatu na Diely
- poštovné
- nákup nových nožov do motorovej kosačky
- nákup pohrebnej kytice
- nákup materiálu do areálu (altánky, plechy, stavebný, vodoinštalačný,
elektrický materiál a rezivo)
Ostatné:1.974,61 €
- daň právnických osôb za rok 2013
- občerstvenie na brigádach
- občerstvenie pri ukončení futbalovej sezóny 2013/2014
- 2. splátka za umelú trávu
- zabezpečenie Valného zhromaždenia v roku 2014
- predplatenie el. energie na chate Diel na rok 2014
- poplatok za povolenie stavby (2 x altánok, 1x plechový sklad)
- poplatok za zápis do centrálneho registra na 2 %
SPOLU

Spolu
59,88
1,20
2,103,68
6,925,46
80,65,50,100,260,17
150,100,10,72,37,5
25,40,389,97
11,6
161,11
346,88
190,26
40,375,1
50,30,5,192,12,30
78,6
23,2.272,89

88,05
79,95,76
1.500,30,68,60,53,80
8.241,21
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príjmy

výdaje
spolu

SPOLU

8.388,32

V Malachove 7. marca 2015

Bc. Lívia KRNÁČOVÁ
predsedníčka revíznej komisie
Ing. Ján CIMERMAN
člen revíznej komisie
Janka GREGOROVÁ
člen revíznej komisie

Prítomní delegáti a výbor
Za
Proti
Zdržali sa hlasovania

: 20
: 20
:0
:0

8.241,21

147,11

zostatok
z toho
v pokladni
na účte
0,48
146,63

