
                        Revízna komisia Vsl. futbalového zväzu,  Košice________________ 

 

                                                     Z á p i s n i c a 
                                   zo zasadnutia RK konaného dňa 22.01.2015 v Košiciach o 13,00 hod. 

 

 

Prítomní: Ing. Barilla Ján-preds. RK Vsl.FZ,  Ing. Pado Jaroslav-člen RK Vsl.FZ,  Ing.  Tabiš Adrian- člen RK,  

Prizvaní:  Ing. Havrila – preds. Vsl.FZ,  pani Majlathová - ekonómka a p. Eperješi - sekretár Vsl. FZ 

 

 

Program:  1.    Otvorenie 

2. Kontrola uznesenia RK z 13.11.2014 

3. Kontrola plnenia uznesení z konferencie VsFZ z 18.01.2014 a 26.06.2014 

4. Kontrola činnosti VV a odborných komisií VsFZ za rok 2014 

5. Revízny  poriadok Vs FZ – návrh 

6. Plán práce RK na rok 2015 - návrh 

                  7.    Ukončenie kontroly účtovnej agendy VsFZ ku 30.06.2014 

                  8.    Rôzne  

                  9.    Uznesenie 

                10.    Záver  
 

K bodu 1. 

                          Rokovanie otvoril predseda RK, ktorý prívítal prítomných a osobitne predsedu Vsl. FZ, ktorý 

                     prejavil záujem osobne sa zúčastniť rokovania RK.  
 

K bodu 2.     Kontrolu uznesenia č. 2/2014 vykonal predseda RK, ktorý konštatoval, že prijaté uznesenia  

                     sú splnené v plnom rozsahu. 

                      

K bodu 3.   RK konštatuje, že uznesenia prijaté konferenciami 18.01 a 26.06.2014 sú splnené.   

 

K bodu 4.   RK po overení potrebnej dokumentácie o činnosti odb. komisií VsFZ za rok 2014  k o n š t a t u j e, 

                    že jednotlivé komisie pracujú zodpovedne o čom sú vedené zápisnice vrátane prezenčných listin, 

                    kde účasť členov na zasadnutiach komisií je stále nad 50 %. Podobne pracuje aj VV VsFZ.  

                    RK poznamenáva, že  komisia neobdržala žiadny negatívny  podnet alebo sťažnosť zo strany  

                    Obl.FZ na prácu VV.   

 

K bodu 5.   RK prerokovala  návrh Revízneho poriadku predloženého predsedom RK a za spoluúčasti preds. 

                    VsFZ ho doplnila v oblasti počtu členov komisie a účasti člena RK SFZ delegovaného za VsFZ na 

                    na zasadnutiach RK. Po korektúrach sa predkladá na schválenie VV na rokovanie dňa 06.02.2015.   

                     

 K bodu 6.  RK prerokovala návrh plánu práce RK na rok 2015 predložený predsedom RK a po určitých       

                    doplnkoch a prijatí návrhu členov na uskutočnenie dvoch výjazdových zasadnutí separátne  

                    pre Prešovský a Košický kraj ho prijala. 

          

 K bodu 7.   RK pokračovala v kontrole účtovných dokladov podľa plánu. 

 

 K bodu 8.  V rôznom RK za prítomnosti ekonómky VsFZ prerokovala problematiku účtovnej závierky za  

                    príslušný rok čo sa týka termínu a jej schvaľovania konferenciou ako i  problematikou rozpočtu 

                    na nasledujúci rok tak aby boli dodržané daňové a účtovne zákony. Ročná závierka musí byť 

                    hotová do konca februára a následne v marci schválená konferenciou to musí platiť pre nasledujúce 

                    účtovné obdobie t.j. od 1.1.2016 t.j. za rok 2015. Za rok 2014 doporučuje predsedovi VsFZ aby 

                    uznesením konferencie dňa 6.2.2015 bol splnomocnený schválením ročnej závierky VV VsFZ 

                    v mesiaci marec 2015. Čo sa týka rozpočtu na nasledujúci rok, môže byť predložený konferencií 

                    v mesiaci december ako predbežný na schválenie s tým, že v priebehu nasledujúceho roka môžu 

                    schválené úpravy rozpočtu.   

.   

 

  K bodu 9. Uznesenie – tvorí prílohu 

 



 K bodu 10.  Predseda po vyčerpaní bodov programu poďakoval členom a prezvaným za aktívny prístup  

a rokovanie ukončil.  
 

 

                                                                                     

              V Košiciach: 22.01.2015                                        Barilla Ján v.r. – predseda RK 

 

              

 

 Zapisovateľ:  Barilla v.r.  ...........................                Overovateľ: Pado v.r.  .....................              

 

 

 

 

 

 

                                           U Z N E S E N I E   č. 1/2015 

 
 

    1. RK Vsl. FZ berie na vedomie:  

       

       a/ návrh predsedu VsFZ predložiť konferencií dňa 6.2.2015 návrh predbežného rozpočtu na rok 2015 na 

           schválenie s tým, že ku 30.06.2015 bude schválená jeho aktualizácia.    

      

     

    

    2/ Doporučuje predsedovi  Vsl. FZ: 

 

      a/  požiadať konferenciu dňa 6.2.2015 aby uznesením splnomocnila VV schváliť ročnú závierku za rok 2014  

           v mesiaci marec 2015 t.j. pred termínom odovzdania daňového priznania do 31.3.2015. 

 

     b/  zabezpečiť pre ďalšie účtovné obdobie t.j. za rok 2015 ukončenie účtovnej závierky, tak aby bola 

          schválená konferenciou v mesiaci marec t.j. pred odovzdaním daňového priznania do 31.3. príslušného 

          roka.   

 

   3. Schvaľuje: 

 

      a/ predloženie Revízneho poriadku VV na schválenie dňa 6.2.2015 s účinnosťou od 1.3.2015.   

      b/ plán práce RK na rok 2015 

                                                                        

                                                                                                            

                                                                                                                  

 

           V Košiciach:    22.2.2015                                                       Barilla Ján, v.r. – predseda RK 

                                                                                                                                           

  

                                        

                    Overovateľ: Pado Jaroslav v.r. ............................. 


