
SPRÁVA REVÍZNEJ KOMISIE  

za obdobie 1.1.-31.10.2017 

Základné povinnosti a úlohy revíznej komisie ako nezávislého orgánu, ktorý vykonáva kontrolu 

hospodárenia ObFZ Humenné a dodržiavanie noriem a poriadkov vychádzajúcich zo stanov ObFZ 

Humenné .  

Na základe toho revízna komisia oprávnená požadovať od sekretariátu a orgánov ObFZ Humenné 

predloženie požadovaných materiálov a nazerať do účtovných dokladov s cieľom zistenia stavu 

a spôsobu hospodárenia ObFZ Humenné. 

Revízna komisia venovala svoju pozornosť kontrole hospodárenia a nakladania s finančnými 

prostriedkami, ako aj vedenia účtovníctva správnosti účtovnej agendy. V správe o hospodárení ObFZ 

Humenné za obdobie 1.1.2017 až 31.10.2017, ktorú spracovala účtovníčka p.Bajcurová kde boli podané 

presné údaje o čerpaní finančných zdrojov. Revízna komisia konštatuje následne všetky účtovné 

doklady súvisiace s hospodárením zväzu spĺňajú ustanovenie platných predpisov o vedení účtovníctva. 

Pri kontrole účtovných dokladov, chýbali podpisy na príjmových dokladoch prijímateľa a štatutára 

zväzu. 

Pri kontrole účtovných dokladov za hodnotené obdobie neboli zistené žiadne nedostatky. 

Použitie finančných prostriedkov bolo hospodárne v súlade s platnými zásadami ObFZ Humenné 

a v súlade s účelom, na ktorý boli poskytnuté. Prekročenie jednotlivých položiek zdôvodniť. 

Zostatok hotovosti v pokladni k 31.10.2017 je vo výške 1798,56 EUR tento súhlasí so stavom vedeným 

v pokladničnej knihe 

Zostatok na účte k 31.10.2017 - 11 053,75 EUR 

Zostatok na  terminovanom účte k 31.10.2017 -   0 EUR 

Výsledok hospodárenia k 31.10.2017 – (-) 1791,40 EUR 

Zostatky na účtoch sú v súlade s výpismi z účtov. Pri celkovom hodnotení práce výkonných orgánov 

zväzu, revízna komisia konštatuje,  že tieto pracovali v súlade so stranami zväzu a plnili úlohy, ktoré boli 

schválené, alebo kladené na ne.  

Revízna komisia pozitívne hodnotí e-mailovú komunikáciu a komunikáciu cez ISSF sekretariátu ObFZ 

Humenné s futbalovými klubmi a členmi,  vyslovuje poďakovanie všetkých orgánov ObFZ Humenné na 

čele s  predsedom Petrom Jenčurom, ako aj Vám všetkým členom za činnosť, ktorú robíte pre rozvoj 

futbalu v našom regióne. 

Revízna komisia  :  Jozef Fedorko – predseda 

    Michal Svičin – člen  

    Igor Štefan – člen  (ospravedlnený) 

V Humennom dňa 20.11.2017 


