VSP Stredný Gemer, verejno - súkromné partnerstvo
049 18 Lubeník 222

Správa Dozornej rady VSP SG za rok 2016
V priebehu svojho funkčného pôsobenie vykonala Dozorná rada (DR) kontrolu činnosti
občianskeho združenia VSP Stredný Gemer za rok 2016. Pri revízii boli posudzované
predovšetkým tieto oblasti:
-

účtovné doklady a náležitosti
ročná uzávierka
došlé a odoslané faktúry
dohody a zmluvy
inventarizácia majetku, záväzkov a vlastného imania
dodržiavanie stanov

Hospodárenie združenia
Celkový stav hospodárenia organizácie za rok 2016 je uvedený v Správe o hospodárení
VSP SG. Kontrola pokladničnej hotovosti bola vykonávaná priebežne. Stav na účtoch súhlasí
so zostatkom evidencii. Výdavky na účel chodu a prevádzky organizácie boli vykonávané
v súlade so stanovami občianskeho združenia. Účtovné operácie boli doložené potrebnými
účtovnými dokladmi a opatrené predpísanými náležitosťami v súlade s ustanoveniami Zákona
č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve. Samotná evidencia účtovníctva však nie je zatiaľ kompletne
realizovaná v súlade s platnými predpismi. Je potrebné zrealizovať doúčtovanie roku 2016.
Kontrola zápisov z inventarizácie majetku nebola realizovaná, nakoľko združenie
nedisponuje žiadnym nefinančným majetkom.
Hospodársky výsledok :

- 3 160,80 EUR

Stav finančných prostriedkov k 31.12.2016:
Pokladňa:
Bankový účet:
Spolu

3 078,10 EUR
4 831,49 EUR
7 909,59 EUR

Stav majetku k 31.12.2016
Financie:
Pohľadávky (členské poplatky):
Záväzky:
Spolu

7 909,59 EUR
2 779,70 EUR
- 3 000,00 EUR
7 689,26 EUR

Dozorná rada konštatuje, že pri vykonanej revízii nezistila žiadne závažné nedostatky na
hospodárení občianskeho združenia VSP SG.
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Dodržiavanie stanov združenia
V hodnotenom období sa revízna komisia zamerala na sledovanie plnenia základného
poslania VSP SG prostredníctvom uznesení prijatých Správnou radou. Túto činnosť
zabezpečila Dozorná rada prostredníctvom svojich členov, ktorí boli prizývaní na zasadnutia
Správnej rady. Konštatujeme, že rokovania rady boli konštruktívne, pragmatické a v súlade so
stanovami. Účasť členov DR na zasadnutiach Správnej rady hodnotíme veľmi pozitívne,
vzhľadom k tomu, že aj keď členovia DR nemajú právo hlasovať, je priamo pri rozhodovaní
o závažných skutočnostiach a následne pri prijímaní uznesení, ktoré môže svojimi
pripomienkami pozitívne ovplyvniť a predchádzať tak prijatiu chybných uznesení, ktoré by
boli neskôr predmetom konania Dozornej rady.
Dozorná rada konštatuje, že nezistila žiadne nedostatky v oblasti dodržiavania platných
stanov združenia.

V Jelšave, 13.6.2017

...........................................
Ján Šeševička
predseda Dozornej rady

