Slovenský rybársky zväz
Kontrolná komisia Mestskej organizácie Partizánske
Správa kontrolnej komisie za rok 2018
Kontrolná činnosť MsO SRZ Parizánske Kontrolná komisia MsO SRZ Partizánske v zmysle Stanov SRZ /§17/ a
Organizačného poriadku SRZ /§16/ vykonala kontrolu hospodárenia za kalendárny rok 2018 následne:
1. Kontrola výboru MsO SRZ Partizánske
2. Kontrola účtovníctva, inventarizácie majetku
3. Kontrola rybárskej stráže
4. kontrola Brigádnickej činnosti
5. kontrola Hospodára
6. kontrola Výdajov povoleniek
Úvodom Vás chcem oboznámiť, že KK v tomto zložení čiže mňa ako predsedu a členov Martina Špirka
a Ladislava Beňačku funguje v tomto zložení od októbra minulého roku 2018 po tom ako jej bývalý predseda
Igor Lipár a Michal Mentel odstúpili na vlastnú žiadosť a pán Benačka zostal jej členom do tejto schôdze.
V súčinnosti členmi výboru tajomník , hospodár a účtovník a pokladníkom MsO SRZ Partizánske požiadali o
predloženie spracovaných dokladov a dokladov potrebných na vykonanie kontroly. Na priebežných
kontrolách a aj výslednej kontrole sa zúčastnili dvaja členovia kontrolnej komisie. Kde sme konštatovali
následovné:
1.Kontrola výboru MsO SRZ Partizánske
Pri zasadaniach výboru MsO SRZ Partizánske ,kde sa osobne zúčastňujeme vidíme, že výbor pracuje a plánuje
veškerú činnosť v súlade zo stanovami SRZ a ku prospechu celej organizácie, tak ako bolo vidieť pri
prezentácii uplynulej činnosti a takmer všetci členovia výboru a komisii sa aktívne zapájajú do jej úspešného
riadenia. Zasadania výboru prebiehajú transparentne a demokraticky, kde každý člen výboru a predsedovia
komisii obdrží minimálne týždeň pre zasadaním program a v prípade požiadavky ho môže doplniť tak ako
považujú za potrebné.
Zápisy z jednaní výboru sú tvorené a archivované tajomníkom Petrom Magdolenom a sú k dispozícii členom
organizácie na stránke MsO SRZ Partizánske.
2.Kontrola účtovníctva
Pri kontrole plnenia rozpočtu, účelnosti a správnosti vynakladania finančných prostriedkov, správnosti
vedenia účtovnej evidencie a pokladničnej agendy konštatujeme nasledovné:
-vedenie peňažného denníka a porovnanie zostatku na účte a hotovosť je v poriadku
-vedenie účtovného denníka a zúčtovanie je v súlade s hlavnou knihou
-fakturácie, úplnosť podkladových dokumentov ku faktúram a výpisy z účtu sú taktiež v poriadku
Fyzicky sme prekontrolovali veškerý hmotný majetok a taktiež predmety postupnej spotreby, kde sme
zaktualizovali zoznam. Tu potvrdzujeme, že všetok majetok a predmety sa nachádzajú vo vlastníctve MsO tak
ako je uvedené v zoznamoch.
3.Kontrola Rybárskej stáže
-pri kontrole riadenia potvrdzujeme, že tá prebieha počas celého roka a na všetkých revíroch a má za sebou
aj úspechy pri svojej činnosti.
-pri evidencii kontrol apelujeme na jej členov, aby pravidelne odovzdávali hlásenia a tým prispeli k tomu ,aby
ich činnosť bola nespochybniteľná a jednoznačne preukázateľná.
4. Kontrola brigádnickej činnosti
- tu je viditeľný pokrok v tom, že oznamy o pláne brigád na jednotlivých revíroch sú zverejňované na stránke
organizácie a taktiež na jej FB stránke, kde členovia rybárskej obce pri svojej vlastnej ochote sa

bezproblémovo dostanú k požadovaným informáciam. Len čas ukáže aká bude odozva našich rybárov
spolupodieľať sa na absolvovaní brigád.
-taktiež vidíme ako zjavný pokrok vedenie a spracovanie zoznamov s členmi, ktorí si brigádu odpracovali, čím
sa prakticky vylučuje prípadná manipulácia s nimi a následné zaplatenie či nezaplatenie poplatku za
neodpracovanú brigádu.
5.Kontrola činnosti Hlavného a pomocných hospodárov
- tu môžeme konštatovať, že systém práce a riadenia hospodár vykonáva v súlade s plánom a na kvalitnej
úrovni. Kde hospodár transparentne vyhľadáva najkvalitnejšie a najhospodárnejšie ponuky ako pri násadách
tak i pri materiálnom zabezpečení a po konzultácii s KK a výborom pristupuje k ich nákupu. Pri každom
nákupe a následnom vypustení rýb do revírov ako aj pri výlovoch bol prítomný minimálne jeden člen KK čím
vieme potvrdiť ,že množstvá a kvalita rýb boli na deklarovanej úrovni.
6.Kontrola výdajov povoleniek
-po prekontrolovaní systému a výsledkov z výdajov musíme skonštatovať ,že v minulom období bol výdaj
vedený na veľmi zlej úrovni ,čo má za následok veľké množstvo nezrovnalostí ako pri zápise nových
či evidencii odpracovaných brigád ,kde celé spravovanie systému je momentálne v štádiu vyšetrovania a my
si musíme počkať na jeho výsledky. Tu veľmi oceňujeme ,že Ing. Lubošom Belisom st. bol vytvorený
kompletne nový systém ,ktorý bude pre nás ako KK ale aj celkovo pre našu organizáciu lepšie
kontrolovateľný a tým pádom plne transparentným.

KK sa v tomto období zaoberá ďalšími kontrolami, kde na podnet tajomníka SRZ Žilina kontrolujeme
okolnosti okolo chovu a hospodárení na dedinskom rybníku v obci Skačany a taktiež oprávnenosť preplácania
cestovných nákladov. Po ukončení kontroly budú jej závery zverejnené v zápisniciach z rokovania výboru na
stránke MsO.
Ako posledný bod vyjadrím stanovisko k rozpočtu na rok 2019 ,kde KK posúdila návrh prebytkového rozpočtu
s vytvorenou rezervou 2500eur.Považujeme návrh rozpočtu za správny a zabezpečujúci všetky požiadavky na
činnosť Mo.
Na záver chcem poďakovať všetkým, ktorý boli súčinný s našou prácou a nevideli v našej činnosti negatívnu
prácu, pretože len ten ,ktorý nemá čo skrývať vie oceniť pozitívum konaných kontrol.
Dovoľte mi popriať, aby terajší výbor pokračoval v rovnakom smerovaní a naďalej rozvíjal našu organizáciu
ku prospechu celej rybárskej komunity.
Vážené rybárky a rybári prajem Vám veľa úspechov a správnych rozhodnutí a všetkým členom MsO veľa
krásnych chvíľ strávených pri vode.

Ďakujem za pozornosť !

V Partizánskom 17.3.2019

Mário Obert
predseda KK MsO SRZ Partizánske

