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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia RK konaného dňa 24.04.2014 v Košiciach 

 

Prítomní: Ing. Barilla Ján-predseda RK VsFZ,  Ing. Pado Jaroslav -člen RK VsFZ,  Ing.  Tabiš Adrián- člen RK VsFZ,  

Prizvaní:  Pani Majlathová a p. Eperješi za VsFZ 

 

Program:    

1. Otvorenie 

2. Kontrola uznesenia 
 

3. Návrh rozpočtu VsFZ na rok 2014 - stanovisko 
 

4. Prerokovanie správy o výsledku kontroly zo dňa 22.11.2013 
 

5. Návrh plánu činnosti RK na rok 2014 
 

6. Rôzne                                                                                                                                                                  

7. Uznesenie  

8. Záver  

K bodu 1. 

                     Rokovanie otvoril predseda RK, ktorý privítal prítomných a osobitne nového člena Ing. Tabiša. 

 

K bodu 2.     Kontrolu uznesenia vykonal predseda RK, ktorý konštatoval, že uznesenia zo zasadnutí RK za     

                     predchádzajúce volebne obdobie už nehodnotí, nakoľko tieto boli predmetom hodnotiacej správy 

                     na januárovej konferencií 2014. 

                             

K bodu 3     Návrh rozpočtu na rok 2014 RK neprerokovala a odkladá jeho prerokovanie a vydanie stanoviska  

                     na júnové zasadnutie nakoľko je potrebné ho doplniť o skutočnosť za rok 2013 podľa jednotlivých 

                     kapitol a položiek.  

 

K bodu 4.   RK prerokovala správu z kontroly účtovných  dokladov / banku, pokladňu, došlé a vydané faktúry za  

                    IV. štvrťrok 2012 a I. polrok 2013 za účasti p. Majláthovej – ekonómky VsFZ. RK sa zamerala  

                    na náklady spojené s lektorskou činnosťou, s dĺžkou konania školení a seminárov, kde ekonómka  
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                    podala vysvetlenia ku dotazom zo strany členov komisie. Nebola vyjasnená otázka nákladov na  

                    na lektorskú činnosť čo sa týka potreby počtu hodín, nakoľko RK nemá k dispozícií pravidla a  

                    normatívy na túto činnosť. RK konštatuje, že je potrebné prehodnotiť náklady na memoriály  

                    G. Princa a B. Benedika, k čomu podá stanovisko predsedu VsFZ. Taktiež nebolo zdokladované 

                    vyúčtovanie spotreby PHM,  tak to bolo požadované RK. Tieto otázky budú predmetom zasadnutia     

                    júnového zasadnutia RK. 

 

K bodu 5.  RK prehodnotila návrh plánu činnosti na rok 2014 predložený predsedom a na základe doplňujúcich  

                   návrhov a po doplnení ho prijala.  

 

K bodu 6.  V rôznom za prítomnosti p. Eperješiho – sekretára  a p. Majláthovej – ekonómky VsFZ:   

                   a/  RK sa oboznámila s  problematiku navrhovanej  komisie pre riešenie sporov pri SFZ, ktorú  

                        priblížil  sekretár VsFZ ako i problematiku  majetkovo-právneho vysporiadania pozemkov VsFZ.  

    

                    b/  RK sa okrajovo oboznámila s  nájomnými zmluvy s nájomníkmi nebytových priestorov VFZ a 

                         po doplnení údajov a prehľadu ekonómkou RK k ním záujme stanovisko v júny.                         

 

K bodu  7.  Uznesenie – tvorí prílohu zápisnice 

 

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

 

 

 

 

                                                                                     

              V Košiciach: 24.04.2014                                        Barilla Ján, v.r. – predseda RK 
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                                              U Z N E S E N I E   č. 1/2014 

     

1. Žiada ekonómku:  

       

      a/ Doplniť rozpočet na rok 2014 o skutočnosť 2013 podľa položiek 

    b/ Spracovať a predložiť čl. RK prehľad nájomných zmlúv podľa jednotlivých subjektov, m2 a jednotkovej    

        ceny za m2 a ročný nájom celkom v €. 

    c/ Predložiť RK zmluvu s JUDr. Kohanovou.  

    d/ Zabezpečiť predloženie dokladov o účtovaní spotreby PHM vrátané nadspotreby. 

      

    2/ Žiada sekretára VsFZ: 

 

        a/ Zabezpečiť účasť PaedDr. J. Mihalčina PhD. na júnové zasadnutie RK za účelom priblíženia metodiky a 

            potreby hodín na školenia a semináre. V prípade jeho neúčasti zabezpečiť krátku písomnú správu 

            od p. Mihalčina k danej problematike do 15.06.2014. 

             

 

                                                                                                                     

                                                                                                                     Barilla Ján, v.r.  

                                                                                                                  Predseda RK VsFZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Košiciach: 24.04.2014                                                                          


