
                        Revízna komisia Vsl. futbalového zväzu,  Košice________________ 

 

                                                     Z á p i s n i c a č. 3 
                                   zo zasadnutia RK konaného dňa 17.06.2015 v Prešove o 13,00 hod. 

 

 

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

 

Prizvaní:  Matej Ladislav – predseda RK Bardejov 

                  Ing. Precák Štefan – predseda RK Poprad 

                  Jurašek              - predseda RK Prešov   

 

Hostia:     Mgr. Labanc Ján – preds. ObFZ Bardejov 

                  Klovanič Martin – sekretár ObFZ Prešov 

 

Neospravedlnení:  predsedovia RK – ObFZ Humenné, ObFZ Stará Ľubovňa, ObFZ Svidník, ObFZ Vranov 

 

Program:  1.    Otvorenie 

2. Kontrola uznesenia RK VsFZ 

3.    Plnenie rozpočtu VsFZ za I. štvrťrok 2015  

4.    Revízny poriadok VsFZ  

5.    Diskusia s preds. RK Obl. FZ Prešov. kraja 

                  7.    Uznesenie 

                  8.    Záver  
 

K bodu 1. 

                          Rokovanie otvoril predseda RK VsFZ, ktorý privítal prítomných a zároveň vyslovil sklamanie 

                     nad neúčasťou na rokovaní preds. RK Vranova, Starej Ľubovne, Humenného a Svidníka napriek 

                     výzvam cez preds. ObFZ a pozvánke, ktorá bola zaslaná v dostatočnom časovom predstihu.   
 

K bodu 2.     Kontrolu uznesenia č. 2/2015 vykonal predseda RK, ktorý konštatoval, že prijaté uznesenia  

                     sú splnené až na uznesenie pod bodom 2a. ktoré bude overené na ďalšom zasadnutí RK VsFZ. 

                      

K bodu 3.   RK   k o n š t a t u j e, že rozpočet VsFZ na rok 2015 je tvorený ako vyrovnaný s miernym     

                    prebytkom, pričom príjmy oproti m.r. rastu indexom 1,103 a výdavky indexom 1,028. 

                    Z časového hľadiska za I. Q 2015 je príjmová časť plnená na 3,9 % a výdavková na 3,1 %. 

                     

                    Príjmová časť je naplnená v absolútnom vyjadrení vo výške 30.305,28,- EUR. 

                    Gro príjmov sa objaví na prelome júna a júla a to v štartovnom, prestupoch, hosťovaní a pod.    

                    Výdavková časť rozpočtu v absol. vyjadrení predstavuje čerpanie vo výške 23.222,03,- EUR. 

                    Podobne ako v príjmovej časti sa čerpanie výdavkov  prejaví v II a III. Q. 2015. 

                    Celkový stav finančných prostriedkov ku 31.3.2015 je vo výške  

 

                     

-  

K bodu 4.   RK prerokovala správu z kontroly a konštatuje, že kontrolou neboli zistené vážne porušenia 

                     zákona o účtovníctve. Zistené nedostatky a návrh na ich odstránenie sú súčasťou správy.  

 

K bodu 5.   RK opätovne prerokovala  návrh Revízneho poriadku VsFZ a po korektúrach ho predkladá na  

                    schválenie VV dňa 09.04.2015. 

                     

K bodu 6.  V tomto bode RK sa zaoberala programom spoločného zasadnutia RK VsFZ a preds. RK Obl. FZ 

                    Prešovského kraja, ktoré  sa uskutoční 17.06.2015  v Prešove. 

  

K bodu 7.  Uznesenie tvorí prílohu zápisnice. 

 

K bodu 8.  Predseda po vyčerpaní bodov programu poďakoval členom a prezvaným za aktívny prístup           

a rokovanie ukončil. 

 

 



  
 

 

                                                                        
 

V Košiciach: 09.04.2015                                        Barilla Ján v.r. – predseda RK 

 

              

 

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

 

 

 

 

 

 

                                           U Z N E S E N I E   č. 2/2015 

 
 

    1. RK VsFZ berie na vedomie:  

        a/ plnenie rozpočtu za rok 2014 a návrh rozpočtu na rok 2015 

        b/ správu o výsledku kontroly účtovníctva za II. polrok 2013 a I. polrok 2014 bez vážnejších výhrad 

     

    

    2.Žiada  predsedu  VsFZ : 

      a/ zabezpečiť odstránenie nedostatkov uvedených v správe z kontroly v termíne podľa správy. 

      b/ predložiť na rokovanie VV schválenie revízneho poriadku 

 

    3. Schvaľuje: 

 

      a/ výjazdové zasadnutie RK VsFZ s predsedami RK Obl. FZ Prešovského regiónu na deň 17.06.2015 

          o 13,00 hod., ktoré sa uskutoční na Obl. FZ v Prešove. 

 

    4. Poveruje:  
       a/   Ing. Tabiša – člena RK VsFZ zabezpečiť podmienky na zasadnutie RK dňa 17.06.2015. 

             

                                                                                                            

                                                                                                                  

 

           V Košiciach:    09.04.2015                                                       Barilla Ján, v.r. – predseda RK 

                                                                                                                                           

  

                                        

                     


