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S P R ÁVA
Kontrolnej skupiny k plneniu hospodárenia a plánu činnosti občianskeho združenia
„Slovenský plavebný kongres“ za rok 2014
Hospodár: Ing. Štefan Chalúpka
Kontrolná skupina: Ing. Jozef Mička, CSc.

Ing. Vladimír Haviar

Ing. Boris Raksányi

Kontrolná skupina priebežne v roku 2014 hodnotila v rámci kontrolnej činnosti plnenie úloh, ktoré
boli schválené v rámci plánu činnosti SPK, vrátane čerpania finančných prostriedkov. Zasadnutie
kontrolnej skupiny sa uskutočňovalo v rámci zasadnutia Predsedníctva SPK, ktorých sa členovia
zúčastňovali. Na týchto rokovaniach predkladali stanoviska a vyjadrenia k prerokovaným otázkam.
Úlohy schválené 14. Valným zhromaždením členov SPK, ktoré sa uskutočnilo 01.04.2014
sa v priebehu roka 2014 priebežne zabezpečovali. Z 23 jednotlivých úloh bolo 15 splnených
a 6 čiastočne splnených úloh. Dve úlohy a to zabezpečenie týždňovej exkurzie do zahraničia
a zabezpečenie členstva v PIANCu sa nepodarilo v plnom rozsahu zabezpečiť. Z hľadiska štruktúry
úloh hodnotí Kontrolná komisia pozitívne hlavne plnenie úloh v oblasti povinností k finančným
a daňovým orgánom, vrátane vedenia účtovníctva, ako základ finančnej disciplíny združenia. Úlohy
v základnej oblasti združenia, t.j. účasť na medzinárodných rokovaniach, predkladania odborných
stanovísk a účasť na tvorbe niektorých zásadných legislatívnych materiálov, z oblasti vodnej
dopravy a vodných ciest sa realizovalo diferencovane, zo strany jednotlivých členov predsedníctva.
Kladne treba hodnotiť aktualizáciu webovej stránky SPK. Celkove Kontrolná skupina hodnotí
plnenie úloh SPK pozitívne.
Čerpanie finančných prostriedkov SPK, bolo v súlade so schváleným plánom činnosti na rok 2014.
Výška čerpania finančných prostriedkov bola nižšia, ako predpokladal rozpočet a to v dôsledku
neuskutočnenia niektorých aktivít, ako exkurzie a nákupu niektorých materiálov. Rovnako výdavky
na účasť členov SPK na seminároch a medzinárodných rokovaniach boli nižšie.
Skutočné výdavky v roku 2014 dosiahli výšku 5 278,60 €, čo bolo cca 12 %, z plánovaného
objemu. V príjmovej časti bol objem finančných prostriedkov závislý len od príjmu z členských
príspevkov individuálnych a kolektívnych. Ich celková výška dosiahla 3 163,50 €, z toho 89 %
predstavovali kolektívne príspevky. Čerpanie finančných prostriedkov, vrátane príjmovej časti, boli
v súlade s rozsahom a štruktúrou jednotlivých nákladových a príjmových položiek, schváleného
rozpočtu na rok 2014. Dokladová časť o výdavkoch a príjmov bola vedená v súlade s finančnými
a účtovnými predpismi.
K 31.12.2014 bol nasledovný stav finančných prostriedkov: Na bankovom účte boli finančné
prostriedky vo výške 17 513,60 € a hotovosť v pokladni 418,87 €.
Záverom možno konštatovať, že zo strany Predsedníctva sa finančné prostriedky využívali
hospodárne, v súlade s plánom činnosti SPK na rok 2014.
Na základe uvedeného hodnotenia Kontrolnej skupiny, táto odporúča Valnému zhromaždeniu
schváliť čerpanie finančných prostriedkov a plnenie plánu činnosti za rok 2014.

Schválené kontrolnou skupinou 22.04.2014

Ing. Jozef Mička, v.r.

Zobrané na vedomie 15. valným zhromaždením členov SPK v Bratislave dňa 19.05.2015

