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                                                     Z á p i s n i c a č. 2 

                                   zo zasadnutia RK konaného dňa 09.04.2015 v Košiciach o 13,00 hod. 

 

Prítomní: Ing. Barilla Ján -predseda RK VsFZ,    Ing.  Tabiš Adrian- člen RK VsFZ.  

Ospravedlnený: Ing. Pado Jaroslav -člen RK VsFZ 

Prizvaní:  Pani Majlathová - ekonómka a p. Eperješi - sekretár VsFZ 

  

Program:   1.    Otvorenie 

2. Kontrola uznesenia RK z 22.01.2015 
 

3.    Plnenie rozpočtu VsFZ za rok 2014 a návrh rozpočtu na rok 2015  

4.    Správa o výsledku kontroly účtovníctva za II. polrok a I. polrok 2014 

5.    Revízny poriadok VsFZ – návrh 

6.    Program výjazdového zasadnutia s predsedami RK Obl. FZ Prešov. kraja 

                    7.    Uznesenie 

                    8.    Záver  

 

K bodu 1.     Rokovanie otvoril predseda RK, ktorý privítal prítomných.   

 

K bodu 2.     Kontrolu uznesenia č. 1/2015 vykonal predseda RK, ktorý konštatoval, že prijaté uznesenia  

                     sú splnené čiastočne, keď bod 1/a – splnený, bod 2/a ročná účtovná závierka za rok 2014 schválená 

                     VV až po termíne 31.03. 2015 t. j. po odovzdaní daň. priznania, bod 2/b v plnení a bod 3/a termín 

                     až na aprílové zasadnutie VV.  

                         

K bodu 3.   RK   k o n š t a t u j e, že plnenie rozpočtu VsFZ za rok 2014 vykazuje miernu prevahu výdavkov 

                    nad príjmami a to vo výške 12.518,- €. 

                    Príjmová časť bola naplnená indexom 1,097 čo v absolútnom vyjadrení predstavuje 54.559,- €. 

                    Negatívne na ňu pôsobili nesplnený príjem zo školení a neplnenie dotácie od SFZ. 

                    Pozitívne príjmovú časť ovplyvnili výnosy z CP, dary a príspevok UEFA na Regions´ Cup. 

                    Výdavková časť rozpočtu prekročená indexom 1,14 a v absolútnom vyjadrení predstavuje sumu  

                    89.199,- €.  
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                    Prekročenie je ovplyvnené hlavne kúpou pozemku. Negatívom je neposkytnutie plánovanej dotácie 

                    na ObFZ. 

                    Negatívny finančný výsledok hospodárenia VsFZ za rok 2014 je ovplyvnený faktormi, ktoré VsFZ 

                    nemohol ovplyvniť i napriek vykonaným úsporným opatreniam vo výdavkoch. 

                    RK VsFZ ku výsledku hospodárenia VsFZ za rok 2014 výhrady nemá. 

 

                    Čo sa týka rozpočtu na rok 2015 RK konštatuje, že 

- rozpočet vykazuje prevahu príjmov nad výdavkami vo výške 38.467,- €. 
- rozpočet bude ovplyvnený v oblasti štartovného, prestupov, registrácie a transferov 
        od počtu účastníkov. 

-       v rozpočte pre rok 2015 sa neuvažuje s príspevkom pre FK na junior naftu. 

K bodu 4.   RK VsFZ 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 VsFZ 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 VsFZ sa zaoberala programom spoločného zasadnutia RK VsFZ a predsedov RK  

                    ObFZ 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 VsFZ 

              

 Zapisovateľ:  Barilla v.r.  ...........................                Overovateľ: Pado v.r.  .....................              
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                                           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 ObFZ Prešovského regiónu na deň 17.06.2015 

          o 13,00 hod., ktoré sa uskutoční na ObFZ 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 

                                                                                                                                           

  

                                        

                     

 


