Správa o činnosti KRK
a správa o hospodárení MO SRZ Rožňava
V zmysle stanov SRZ podávam členskej schôdzi správu o činnosti KRK za obdobie 1.1.2020
do 31.12.2020.
Kontrolná komisia počas roku 2020 pracovala v zložení: Cyril Motyka predseda, Štefan
Árvai a Ing. Čiško Peter členovia komisie.
Komisia svoju činnosť počas roka zameriavala hlavne na kontrolu činností výboru, kontrolu
hospodárenia s finančnými prostriedkami organizácie. Členovia komisie sa pravidelne
zúčastňovali nákupu rýb a následného zarybňovania revírov MO.
Počas celého roka, minimálne raz štvrťročne bola kontrolovaná pokladňa a pokladničná kniha
MO, správnosť vedenia peňažného denníka, nakladanie s finančnými prostriedkami
organizácie a finančná hotovosť v pokladni.
Zistené nedostatky boli predmetom výborových schôdzí a boli priebežne odstraňované.
Plnenie rozpočtu v roku 2020 bolo nasledovné:
Príjmy organizácie:
-

poplatky od členov MO a to členské príspevky, povolenky,
zápisné, neodpracované brigády v celkovej výške
príjmy za hosťovacie povolenky
príjmy nedefinované
(služby spojené s nájmami, prenájom chaty Vlachovo,
vrátenie preddavkov

Celkovo nezdaniteľné príjmy organizácie za rok 2020

49 020,00€
770,00 €

101,20€
49 891,20 €

Ďalšia časť príjmov tvorili príjmy z prenájmu organizácie a to:
-

rybochovné zariadenie Kúpele, Chovlov p. Pavlíkovej,
6 390,71 €

Príjmy celkom:

56 281,91 €

Výdavky organizácie:
-

rekonštrukcia prízemných priestorov(zverolekár)
nákup rýb a násad
plyn, el. energia
bankové poplatky
poštovné
výdavky na motorové vozidlo
brigády – občerstvenie
kancelárske potreby
odmeny
cestovné

3263,89 €
22 031,49 €
1001,28 €
102,20 €
277,65 €
246,61 €
42,71 €
122,08 €
432,00 €
33,12 €

-

el. energia
výdavky na rybárske preteky
ekonomické služby
telefón, internet
daň z nehnuteľnosti
spotreba vody
poplatky rade SRZ
pracovné oblečenie
PHM kosačky, píly
nákup drobného majetku
nájom
poistné
ostatné výdaje DM

Výdaje celkom:

1573,29 €
493,95 €
960,00 €
310,52 €
548,62 €
22,31 €
12 095,78 €
583,90 €
157,82 €
€
135,80 €
606,82 €
2 487,49 €
47 529,33 €

Pohľadávky:
p. Bukovičová

5 078,42 €

K 31.12.2020 bol stav finančných prostriedkov organizácie nasledovný:
Pokladnica

576,54 €

SLSP

57 093,63 €

Spolu:

57 670,17 €

KRK previedla kontrolu a inventarizáciu majetku MO k 31.12.2020.
Celková hodnota majetku, okrem peňažných prostriedkov je 236 097,11 €.
Majetok organizácie a predmety postupnej spotreby podliehajúce inventarizácii boli pri
kontrole k dispozícii a zoradené v inventárnych súpisoch podľa jednotlivých stredísk
a hmotnej zodpovednosti hospodárov a nájomcov.
Zoznam predmetov je prílohou správy o prevedení inventarizácie zo dňa 31.12.2020.
Kontrolná komisia doporučuje členskej schôdzi schváliť správu o činnosti organizácie, správu
o hospodárení za rok 2020, ako aj rozpočet MO na rok 2021.

Cyril Motyka, predseda KRK
Štefan Árvai, člen KRK
Ing. Čiško Peter, člen KRK

