PARTNERSTVO
MURÁNSKA PLANINA – ČIERNY HRON
Daxnerova 1112, 980 61 Tisovec, www.muranskaplanina.com

Správa Revíznej komisie za rok 2011
Valnému zhromaždeniu Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron

V priebehu svojho funkčného pôsobenia vykonala Revízna komisia (RK) kontrolu
hospodárenia roku 2011.
Revidované obdobie:

1.1.2011 - 31.12.2011.

Pri revízii boli posudzované predovšetkým tieto oblasti:
 Plnenie úloh vyplývajúcich z Plánu činnosti na rok 2011
 Dohody a zmluvy, vrátane ich dodatkov;
 Celkové plnenie príjmov a výdavkov a ročná účtovná závierka;
 Evidencia členov a členské príspevky.

1.

Plnenie úloh vyplývajúcich z Plánu činnosti na rok 2011

Členovia revíznej komisie konštatujú, že prijatý plán činnosti bol priebežne plnený
podľa jednotlivých oblastí plánu. O všetkých aktivitách podrobne pojednáva Správa
o činnosti partnerstva, ktorá bola predložená a preverená RK.
Členovia revíznej komisie konštatujú že, zo všetkých zasadnutí Rady aj z Valného
zhromaždenia sú vedené riadne zápisy so všetkými náležitosťami a prílohami.

2.

Dohody a zmluvy, vrátane ich dodatkov

RK náhodným výberom skontrolovala platnosť uzatvorených zmlúv a ich dodatkov
a nezistila žiadne nezrovnalosti. Zároveň RK preverila aj ostatnú súvisiacu
dokumentáciu u štatutárnej zástupkyne, kde taktiež nezaznamenala žiadne zistenia.

3.

Celkové plnenie príjmov a výdavkov a ročná účtovná závierka

Najväčšiu pozornosť zamerala RK na plnenie plánovaného rozpočtu na rok 2011 (viď
prílohy č.1 a 2 tejto správy), prijatého na Valnom zhromaždení dňa 30.3.2011.
RK potvrdzuje, že ku kontrole boli predložené všetky účtovné doklady, súvisiace
s hospodárením Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron a tieto obsahujú
predpísané náležitosti po formálnej i vecnej stránke. Za kontrolované obdobie neboli
zistené, žiadne nedostatky vo vedení jednoduchého účtovníctva.
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V roku 2011 nebola uhradená faktúra vo výške 500€ za grafický návrh
propagačného materiálu pre OZ Vrchár. Tento záväzok je presunutý na rok 2012
k úhrade.

Celková bilancia finančných prostriedkov
Bankový účet [€]
Hotovostná pokladňa [€]
Finančné prostriedky spolu [€]

stav k 1.1.2011 stav k 31.12.2011
941,53
4 739,50
28,00
5,95
969,53
4 745,45

Skúška bilančnej kontinuity
Zostatok k 1.1.2011 [€]
Príjmy roku 2011 [€]
Výdaje roku 2011 [€]
Zostatok k 31.12.2011 [€]

969,53
12 691,91
7 946,46
5 714,98

Konečný stav finančných prostriedkov v uvedenej bilancii korešponduje s údajmi v
Pokladničnom denníku aj s výpisom z bankového účtu k 31.12.2011.
Jednotlivé položky rozpočtu boli čerpané v súlade s prijatým plánom a priebežne
aktuálne upravované na zasadnutiach Rady.
Dôvodom úprav bolo predovšetkým nenaplnenie plánovaných príjmov, z dôvodov
neuhradených pohľadávok za členské z roku 2010. Zároveň bolo pozastavené
členstvo obciam: Valaská, Hronec a Osrblie z dôvodu nevymožiteľných pohľadávok
za členské. Naproti tomu svoj nedoplatok za obdobie roka 2010 na členskom
vyrovnali obce Michalová, Sihla a Muránska Huta. Obec Pohronská Polhora
vyrovnala nedoplatok za r. 2010 len vo výške 600 €. Členské za rok 2011 zatiaľ
vyrovnané nemajú obce Sihla a Pohronská Polhora.
Plánované príjmy dosiahli plnenie 85,54% voči plánu. K tomuto stavu výrazne
pomohli zdroje získané z Banskobystrického samosprávneho kraja v hodnote 3990,€. Aj na základe týchto finančných prostriedkov bolo možné zrealizovať vydanie
informačného materiálu k 10. Výročiu založenia partnerskej spolupráce na území
Muránska planina- Čierny Hron v náklade 3000ks.
Na strane výdavkov boli taktiež prehodnocované jednotlivé položky a boli dosiahnuté
výrazné úspory. Výdavky boli čerpané na 53,69% oproti plánu.
Najvýraznejšie úspory boli dosiahnuté v položkách ODMENY, kde sa svojich odmien
za prácu v Rade vzdali všetci členovia (I.Milecová, I.Pašmík, R.Buchta, V.Mareková,
R.Hláváčik, G.Giert, Z.Sitarčíková, M.Nosko, B. Vetráková, T. Tisovčíková a K.
Pindiaková ). Taktiež neboli vyplatené odmeny za manažéra, za hodnotenie projektov
a boli krátené odmeny za administratívne práce štatutára. Ďalšie úspory boli v rámci
grantového programu, cestovného, kancelárskych potrieb, poplatkov, telefónu,
výjazdov a návštev, občerstvenia ako aj ostatné. (viď príloha č.2 tejto správy).
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Evidencia členov a členské príspevky

4.

Zloženie členskej základne
Člen
Verejný sektor

obec
stredná škola
domov dôchodcov a domov sociálnych služieb

Súkroný sektor
Občiansky sektor

podnikateľských subjekt
mimovládna organizácia a cirkev
fyzická osoba

Počet členov spolu

počet
členov
10
1
1
5
13
14
44

% zastúpenia
22,73%
2,27%
2,27%
11,36%
29,55%
31,82%

Členské príspevky tvoria základný pilier fungovania Partnerstva Muránska planina –
Čierny Hron v plánovanom rozsahu. Najvyššou mierou sa na členskom podieľajú
obce, ktoré sú zastupujú len 22,73% členskej základne. Preto je veľmi dôležitá
komunikácia a citlivý prístup pri vymáhaní takýchto pohľadávok. Napriek zložitej
situácii si naši hlavní členovia svoje záväzky plnia aj keď niekedy z oneskorením.

ZÁVER
Záverom konštatujeme, že pri uskutočnenej revízii hospodárenia Partnerstva
Muránska planina – Čierny Hron nezistila RK žiadne nedostatky. S Pokladničným
denníkom korešponduje agenda dokladov, ktoré sú precízne zoradené a uložené v
zakladači. Prehľadne vedené a spoľahlivo uložené sú aj ďalšie agendy: dohody o
vykonaní práce, korešpodencia a pod. Revízna komisia odporúča Valnému
zhromaždeniu Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron schváliť výsledok
hospodárenia za rok 2011.
Prílohy 3x: Čerpanie rozpočtu
V Tisovci, 16.03.2012

Členovia revíznej komisie:
 Janka Rončáková

...........................................

 Lýdia Kováčová

...........................................

 Mgr.Ľubomíra Pančíková

...........................................
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