
Slovenský rybársky zväz 
Kontrolná komisia Mestskej organizácie Košice 
Správa kontrolnej komisie za rok 2018 

 
 
Kontrolu vykonali za účtovné obdobie od.1.1 .2018 do 31.12.2018 
 
Priščák Stanislav  - predseda kontrolnej komisie 
Juhás Marcel        - člen kontrolnej komisie 
Mgr.Staš Ivan       - člen kontrolnej komisie 
Marenčin Tomáš   - člen kontrolnej komisie 
Milkovič Peter       - člen kontrolnej komisie 
 
 

Kontrolná činnosť SRZ MsO Košice 

 
Kontrolná komisia MsO SRZ Košice v zmysle Stanov SRZ /§17/ a Organizačného poriadku 
SRZ /§16/ vykonala kontrolu hospodárenia za kalendárny rok 2018 : 

 
kontrola hospodárenia a hospodárskej činnosti  SRZ MsO  Košice 
kontrola plnenia úloh SRZ MsO  Košice 
kontrola dodržiavania zásad hospodárenia s majetkom SRZ MsO  Košice 
kontrola vedenia spisovej agendy podľa spisového poriadku 
kontrola plnenia plnení výročnej členskej schôdze SRZ MsO  Košice 
kontrola hospodárenia a hospodárskej činnosti MsO  Košice s.r.o 

  
Členovia kontrolnej komisie na základe mandátu požiadali výbor  MsO SRZ Košice 
a zástupcu spoločnosti, ktorá pre SRZ poskytuje účtovno- personálno-mzdové 
a administratívne práce o predloženie dokladov potrebných na vykonanie kontroly.  

 
Doklady za rok 2018, boli predložené kontrolnej komisii : 
 
došlé a vyšle faktúry,    
bankové výpisy,  
peňažný denník, 
príjmové a výdavkové pokladničné doklady,  
pracovné zmluvy, 
obchodné zmluvy  
zápisnice z Výročných členských schôdzi v roku 2018 
vyúčtovanie členských známok a povolení 
 
Kontroly prebiehali priebežne a boli vykonané zápisy z kontrol KK na ktorých sa zúčastnili 
všetci členovia kontrolnej komisie. 
 
 
 
 
 
 



Kontrola pokladničných dokladov a stavu pokladne 

 
- stav pokladne podľa  pokladničnej knihy bol MsO SRZ Košice k 1.1.2018 : 608,02  €.  
- stav pokladne SRZ MsO Košice k 31.12.2018 bol : 1083,92  €.  

- peňažný denník je vedený v súlade s platnými predpismi o účtovníctve, 
pokladničné doklady , boli predložené, v súlade so zápisom a peňažnom denníku.  
kontrolou pokladne SRZ MsO Košice dňa 30.1.2019 neboli zistené nedostatky.  
 
- stav pokladne MsO Košice s.r.o. k 1.1. 2018 bol 2326,41- € 
- stav pokladne MsO Košice s.r.o. k 31.12.2018 bol 16.98- € ,  
 
Kontrolou pokladne MsO Košice s.r.o, dňa 30.1.2019 neboli zistené nedostatky 
platobné karty , boli používané v roku 2018 v súlade s evidenciou v bankových výpisoch, pri 
kontrole poskytnutých záloh neboli zistené nedostatky. 
 
 

Kontrola stavu účtov MsO SRZ Košice. 
 
Účet SRZ MsO Košice vedený v ČSOB a.s : 
 
k 1.1. 2018 bol stav účtu 104,20.-  € bežný účet 
k 31.12. 2018 bol stav účtu 1518,42.- € bežný účet 
stav rezervného účtu k 1.1..2018 bol 42502,0.- € 
stav rezervného účtu k 31.12.2018 bol 42546,69.- € 
 
 
Rezervný účet bol vytvorený z dôvodu vytvorenia prostriedkov na zhodnotenie majetku SRZ 
MsO Košice , na základe rozhodnutia členskej základne SRZ MsO Košice o použití týchto 
prostriedkov . 
 
 

Kontrola stavu účtov MsO Košice s.r.o. 
 
Účet  MsO Košice s.r.o vedený v ČSOB a.s : 
 
 
k 1.1. 2018 bol stav účtu 46,31.- € bežný účet 
k 31.12.2018 bol stav účtu 5.256,14.- € bežný účet 

 
 
Stav majetku MsO SRZ Košice 
 
 
Zástupkyňa spoločnosti, ktorá poskytuje účtovno- personálno-mzdové a administratívne 
práce pre SRZ MsO Košice predložila súpis majetku na základe požiadavky kontrolnej 
komisie. Na základe predloženého zoznamu je:   
C/ stav majetku k 1.1.2017 bol 308.144,80- € 
D/ stav majetku k 31.12.2017 bol. 315.530,33- € 
 
Došlo k vyradeniu majetku v hodnote 13.238,800,00- € z dôvodu predaja dopravného 
prostriedku Mahindra a zaradenia nového majetku z dôvodu nákupu motorového vozidla 
Mitsubishi L200 v hodnote 20.624,33 EUR formou leasingu 

 



Vyúčtovania členských známok 
 
V zmysle stanov SRZ má byť vykonaná kontrola vyúčtovania členských známok, povolení. 
Vyúčtovanie bolo v súlade s predpismi SRZ, za obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018 
Predalo sa 4569 ks členských známok pre dospelých v celkovej hodnote 105.087,- EUR 
a 141 ks  členských známok detských v celkovej hodnote 1.974,EUR.  
Z toho odvod Rade Žilina bol vo výške 16.485,- EUR.  
 
 

 
Vyúčtovanie odmien MsO SRZ Košice. 

 
Výška odmien schválená zasadnutím výboru zo dňa 26.11.2018 MsO SRZ Košice bola 
vyplatená v celkovej výške 19.475.-€.  
Podrobný zoznam je priložený v spisovej agende a účtovníctve MsO SRZ Košice za rok 
2018  

 
 
Kontrola dodržiavania finančného plánu a rozpočtu 
 
.  
Správu o hospodárení predkladá Predsedníctvo výboru MsO SRZ Košice. 
Celkový príjem  SRZ MsO Košice dosiahli výšku 522.096,50- €.  
Príjmové položky, ktoré sa podieľajú na príjmoch MsO SRZ Košice : 
Príjem za členské známky, povolenky, pokuty a neodpracované brigády a ostatné tlačivá bol 
vo výške 509.800,- EUR.  
Príjem za predaj hnuteľného majetku –motorové vozidlo Mahindra vo výške 3.000,- EUR  
Prenájom  kancelárskych priestorov a prenájom zasadačky , chát bol vo výške 9.296,50 
EUR.  
Viď príloha č. 1. 
 
 

 
Tabuľka náklady MsO SRZ Košice k 31.12.2018 
 
Celkové výdaje  MsO SRZ Košice dosiahli  výšku  521.558,27,- €. 
 
Na zarybnenie z vlastných finančných prostriedkov boli výdaje vo výške  233.667,- €. 
Odvod Rade Žilina vo výške 111.699,- €.  
Výdaje na potreby rybárskej stráže vo výške 8.557,- €.  
Výdaje na športovú činnosť vo výške  9426,27,- €. 
Výdaje na hospodársku činnosť a réžiu vo výške 133.432,- €. 
Výdaje na odmeny funkcionárov vo výške 19475,- €. 
Výdaje na zveľaďovanie majetku vo výške 5.302,- €.  
Viď príloha č. 2 
 

Kontrola stavu zarybnenia v revíroch MsO SRZ Košice 
 
Kontrolná komisia preverila stav zarybnenia revírov MsO SRZ Košice a porovnala ho s 
plánom zarybnenia pre rok 2018 , ktorý bol odhlasovaný na mestskej konferencii MsO SRZ 
Košice. 
Kontrolná komisia konštatovala , že bol dodržaný plán zarybnenia.  
plánované zarybnenie vo výške 200.000.-€  
zarybnené z vlastných prostriedkov bolo čiastkou 233.667.88.-€. 



Zarybnenie z prostriedkov SRZ RADA Žilina : 16.960.- € 
Zarybnenie revírov MsO SRZ bolo prekročené o 50.627,88-€  

Viď príloha č. 3. 
 
Hospodárenie v MsO SRZ Košice 
 
Kontrolná komisia sa zamerala na zistenie skutkového stavu majetku podľa účtovných 
štandardov. Zamerala sa  na čerpanie prostriedkov podľa schváleného rozpočtu pre rok 
2018.  
 
Zarybnenie: 
Schválené zarybnenie vo výške 200.000.--€  
Čerpanie z  prostriedkov bolo čiastkou 233.667,-€. 
 
Čerpanie schváleného rozpočtu bolo prekročené o 16,83 %.  Prostriedky ušetrené na 
čerpanie z iných odvetví rozpočtu sa použili na zarybnenie. Ide o prostriedky za športovú 
činnosť a prostriedky rybárskej stráže.  
 
Odvod Rada Žilina  (povolenky , tlačivá)  
Schválené : 95.000.- €. 
Čerpané : 111.699 ,. €. 
Čerpanie bolo prekročené o 17,58 %. Dôvodom bolo viac predaných povolení oproti 
schválenému.   
 
 
 
 
Rybárska stráž: 
Schválené : 56.000.- €.  
Čerpané :      8.557.- €. 
Čerpanie bolo nižšie o 85%. Kontrolná komisia skonštatovala, že rozpočet bol schválený vo 
výške predpokladaných vybratých pokút  a neodpracovaných brigád. Táto čiastka však nie je 
potrebná na zabezpečenie chodu Rybárskej stráže aj z toho dôvodu, že niektoré činnosti RS 
sa kryjú s hospodárskou činnosťou . Kontrolná komisia preto navrhuje, aby do budúceho 
návrhu rozpočtu  RS na rok 2019 vykazovali výdavky na stravné poukážky pre výkon RS, tak 
ako boli schválené výborom a ostatné priamo definovateľné náklady na výkon činnosti RS. 
Používanie motorového vozidla v majetku RS pre výkon činnosti RS KK navrhuje vykazovať 
v hospodárskej činnosti a používanie pre RS kontrolovať v pomocnej evidencii, ktorá sa 
vedie v súlade s platnou evidenciu SR. Kontrolná komisia ďalej konštatuje, že nevyčerpané 
prostriedky schváleného rozpočtu boli použité na zarybnenie a sčasti na réžiu potrebnú na 
zabezpečenie chodu SRZ MsO Košice. 
 
Športová činnosť: 
Schválené : 20.000 .- €. 
Čerpané :       9.426.- €. 
Čerpanie bolo nižšie o 52,87 %. Kontrolná komisia konštatuje, že nevyčerpané prostriedky 
boli použité sčasti na zarybnene a sčasti na HS a réžiu chodu SRZ MsO košice.  Kontrolná 
komisia ďalej konštatuje v priebehu roka 2018 sa vytvoril osobitný predpis na čerpanie 
rozpočtu pre športovú činnosť, ktorá má za úlohu administratívne zjednodušiť 
nárokovateľnosť na prostriedky športovcov a zároveň viac podporiť  športovú činnosť SRZ 
MsO Košice. 
 
Réžia chodu SRZ Mso Košice a hospodárska činnosť : 
Schválené : 116.000.- €. 



Čerpané :    133.432.- €. 
Čerpanie bolo prekročené o 15,03 % oproti schválenému rozpočtu. Navýšené prostriedky 
vznikli z dôvodu kúpy nového motorového vozidla, ako aj zvýšených mzdových nákladov 
z dôvodu vytvorenia nových pracovných pozícií schválených výborom. Tiež, ako už bolo 
spomínané niektoré činnosti RS sú zahrnuté v čerpaní  rozpočtu Hospodárskej činnosti. 
Prekročené finančné prostriedky boli použité z nevyčerpaných prostriedkov iných odvetví 
rozpočtu.  
 
Odmeny funkcionárom: 
Schválené : 21.000.- €. 
Čerpané : 19.475.- €. 
Čerpanie odmien funkcionárov bolo vo výške 92,74 % zo schváleného rozpočtu. Kontrolná 
komisia konštatuje, že schválený rozpočet bol dodržaný. 
 
 
Zveľaďovanie nehnuteľného a hnuteľného majetku: 
Schválené : 7.500.- €. 
Čerpané :    5.302.- €. 
 
Čerpanie rozpočtu bolo vo výške 70,69 %. Kontrolná komisia konštatuje, že schválený 
rozpočet a čerpanie bolo dodržané. 
 

 

Hospodárenie v MSO Košice s.r.o. 
 
Tržby – za  predaj rýb , 72.769,- € bez DPH.   
Tržby – Vianočné trhy a predaj živých rýb bol vo výške 14.766,80 EUR 
Tržby z prevádzkovania Hostelu  9999,60 ,- EUR 
 
Nákup rýb je vo výške 65.200,- EUR.  
Náklady za Vianočný predaj predstavujú výšku 11760,- EUR.  
Náklady na prevádzku Hostelu 10.510,88,- EUR 
 
Hrubý výsledok hospodárenia 10.064,52,- EUR pred uzávierkovými účtovnými operáciami. 
 
 
 

Kontrola dodržiavania zásad hospodárenia MsO SRZ Košice 
 
KK na pravidelnej kontrole dokladov  poukázala výboru MsO SRZ Košice podnety a návrhy 
na zlepšenie, týkajúce sa evidencie majetku, plnenia činnosti a uznesení prijatých na VČS 
 

 
 

Kontrola vedenia spisovej agendy podľa spisového poriadku 
 

Kontrola vedenia spisovej agendy podľa spisového poriadku preukázala súlad v podkladoch 
a spisovej agende v sledovanom období. Registratúrny poriadok sa na MsO SRZ Košice 
nevzťahuje. Všetky podklady z výboru sú pravidelné zaznamenané v zápisniciach. Zápisnice 
boli predložené členom Účtovnú evidenciu predkladá pri zúčtovaní povolení tajomník a 
účtovník t.j. Výpis z účtov, dobropisy , evidencia príjmov a výdajov. Kontrolná komisia 
kontrolovala dokumentáciu, ktorá pozostáva z nasledovných častí: Došlá pošta, faktúry, 
odoslaná pošta, zápisnice , zmluvy, pokladničné doklady , bankové výpisy.  
 



Kontrola uznesení VČS. 

 
Kontrola plnenia uznesení VČS je súčasťou pravidelného výročného zasadnutia členskej 
základne MsO SRZ Košice vo forme zastúpenia členov výboru MsO SRZ Košice. Tieto 
skutočnosti  a kontrolu uskutočňuje aj členská schôdza aj výbor MsO SRZ Košice pri 
otvorení zasadnutia. Úlohy z uznesení VČS boli plnené priebežne. 

 
 
 

Kontrola brigádnickej činnosti a jej evidencia 
 
Pri kontrolách brigádnickej činnosti  kontrolná komisia zamerala na správnosť evidencie 
účastníkov konaných brigád, hľadiska efektívneho plnenia hospodárskej činnosti. Kontrolná 
komisia preverila ako , kde a kedy boli splnené úlohy vytýčené hospodárom.  

 
 

Činnosť členov kontrolnej komisie MsO SRZ Košice. 
 
Členovia kontrolnej komisie sa okrem priamej činnosti, zúčastňujú aj všetkých činností, ktoré 
sú potrebné v rámci fungovania organizácie. (preteky, zarybnenie, výlovy, brigády). Tým je aj 
vhodne zabezpečená priama a následná kontrola, ako aj kontrola priamo na mieste. V 
záujme Kontrolnej komisie je napomôcť fungovaniu MsO SRZ Košice a prezentovať ju ako 
transparentnú organizáciu slúžiacu záujmom všetkých členov. 
 

Záver. 
 
Kontrola komisia konštatuje : 

SRZ MsO Košice postupovala podľa schváleného rozpočtu mestskej konferencie na rok 

2018. Prostriedky ktoré neboli vyčerpané v jednotlivých schválených bodoch boli z väčšej 

časti použité na zarybnenie .  

KK počas priebežných kontrol evidencie drobného hmotného majetku zistila , zlepšenie 

evidencie a sprehľadnenia stavu DHM .  

KK navrhuje presnejšiu evidenciu pri používaní náradia spojenú s hospodárskou a športovou 

činnosťou.  

KK odporúča aby  bolo na nasledujúcej mestskej konferencii SRZ MsO v Košiciach kde sa 

bude schvaľovať nový rozpočet na rok 2019 , prehodnotila čerpanie v  jednotlivých bodoch 

aby nevznikalo zbytočné nadhonotenie a blokovanie finančných zdrojov a prispôsobila ho 

reálnemu čerpaniu.  

KK požiadala o predloženie trestného oznámenia ktoré podala SRZ MsO Košice v zastúpení  

podpredsedom SRZ MsO Košice dňa 4.7.2018 na OoPZ Košice . Polícia SR konštatovala 

12.7.2018 ,že nie je dôvod na začatie trestného stíhania alebo postup podľa §197odst.2 Tp .  

KK preskúmala zmluvu s firmou LUBEKON s.r.o ktorá zabezpečuje účtovníctvé ,mzdové 

,personálne a administratívne práce pre SRZ Mso Košice a MsO Košice s.r.o , kontrolovala 

aký rozsah prác za dohodnutú cenu poskytuje .KK zhodnotila že cena za služby je v súlade 

s priemernou trhovou cenou . 

KK odporúča aby sa osvetovou činnosťou ešte viac zefertívnila brigádnická činnosť . 


