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Revízna komisia Východoslovenského futbalového zväzu,  Košice 

 

Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia RK VsFZ  konaného dňa 21.11.2013 v Košiciach 

 

 

Prítomní: Ing. Barilla Ján-preds. RK Vsl.FZ,  Ing.  Laskovský Vlastimil člen RK, Zusko Milan -člen RK 

Ospravedlnený: Ing. Pado Jaroslav 

 

Program:  1.   Otvorenie 

2. Kontrola uznesení konferencie VsFZ a rok 2012 a 2013, uznesení RK a kontrola odstránenia 

nedostatkov zo záznamu z kontroly zo dňa 28.01.2013 

3. Stanovisko RK  k čerpaniu rozpočtu za rok 2012 

4. Čerpanie rozpočtu VsFZ ku 30.09.2013 

5. Kontrola formálnosti a prípustnosti operácii účtovných dokladov za rok za I. polrok 2013 

6. Rôzne 

                  7.     Uznesenie 

                  8.     Záver 
 

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

 

K bodu 2.     Kontrolu uznesenia vykonal predseda RK, ktorý konštatoval, že uznesenia konferencie VsFZ zo dňa 

28.01.2012 a zo dňa 12.01.2013 boli v plnom rozsahu splnené. Uznesenia zo zasadnutia RK  neboli, splnené , 

keď jednotlivé ObFZ nepredložili RK VsFZ štatúty ObFZ  RK,  plány práce ObFZ RK  a RK VsFZ. neobdŕžala 

taktiež požadované písomné informácie o evidencií členskej základne ObFZ.  

K stanoviska o odstránení zistených nedostatkov z kontroly účtovných dokladov predložených ekonomickým 

oddelením je potrebné doplniť požadované vysvetlenie ku záverečnému vyúčtovaniu financií na memoriál B. 

Benedika a k sledovaniu normovanej spotreby PHM na motorových  vozidla.   
 

K bodu 3     Informáciu o plnení rozpočtu za rok 2012 vrátane stanoviska RK predložil predseda RK, ktoré sa 

prijíma a bude súčasťou hodnotiacej správy za roky 2012 a 2013 na januárovú konferenciu.  

                  

K bodu 4.   Informáciu o plnení rozpočtu ku 30.09.2013 priblížila ekonómka VsFZ na základe čoho RK  

 k o š t a t u j e,  že hospodárenie VsFZ za 9 mesiacov t.r. je pozitívne i napriek tomu, že SFZ dlhuje na dotáciách  

značný objem finančných prostriedkov za roky 2011 a 2012. Ďalej RK konštatuje, že doterajší spôsob tvorby 

a hodnotenia rozpočtu nevyhovuje požiadavkám podvojného účtovníctva a je počnúc rokom 2014 potrebné tento 

systém zmeniť. RK je názoru, že v ďalšom volebnom období je potrebné zodpovednosť za prípravu a kontrolu 

čerpania rozpočtu VsFZ preniesť na jedného člena výkonného výboru. 

 

K bodu 5. Kontrola účtovných dokladov za I. polrok 2013 sa vykoná po zasadnutí komisie a o výsledku 

kontroly bude spísaný záznam. 

 

K bodu 6. V tomto bode Ing. Laskovský člen RK SFZ podal informáciu o poslednom zasadaní RK SFZ.  

 

K bodu 7. Uznesenie tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

K bodu 8. Predseda RK po vyčerpaní bodov programu poďakoval prítomným za aktívny prístup so želaním 

radostných Vianočných sviatkov  a pevného zdravia do Nového roku.  

 

                                                                                                                           Ing. Barilla Ján v.r. 

                                                                                                                           predseda RK VsFZ                
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                                                                                     U Z N E S E N I E   č. 6/13 

    1. B e r i e   na   v e do m i e 

     a/  Stanovisko k rozpočtu za rok 2012 

       b/  Informáciu o plnení rozpočtu ku 30.09.2013 

        c/ Správu o odstránení nedostatkov z kontroly účtovných dokladov za roky 2011 a 2012  

      

     2. D o p o r u č u j e   malej konferencií VsFZ  

      

     a/ Aby za VV VsFZ bol za prípravu , tvorbu a kontrolu rozpočtu VsFZ v ďalšom volebnom období  

          poverený člen VV.  

     b/ Uložiť VV VsFZ vyvinúť úsilie o zabezpečenie plnenia dotácií SFZ za rok 2012 a 2013 a v ďalších  

          rokoch. 

     c/ Uložiť VV zabezpečiť prehodnotenie doterajšieho systému tvorby a čerpania rozpočtu a spracovať nový 

          návrh, ktorý bude korešpondovať z podvojným účtovníctvom. 

           

    

3. Ž i a d á  predsedu VsFZ 

      

     a/ zabezpečiť spracovanie správy ako sú vymáhane pohľadávky / Dlžník, výška pohľadávky, podaná žaloba 

dňa, ......./    pre RK VsFZ 

 

 Termín do 31.03.2014     zodpovedný : predseda  VsFZ  

 

     b/ zabezpečiť doplnenie správy o výsledku kontroly účtovných dokladov.  

 

Termín do 31.03.2014     zodpovedný: ekonomický úsek  

     

 

 

 

  

 

V Košiciach: 21.11.2013                                                                                                         RK Vsl. FZ 

 


