
Správa o hospodárení predložená konferencii ObFZ Humenné  

 Za obdobie rokov 2014 až 2017 do 31.10.2017 

 

Oblastný futbalový zväz Humenné ako samostatný  právny subjekt v zmysle stanov 

hospodári na základe schváleného rozpočtu na kalendárny rok.  Má zriadený účet 

vo Slovenskej sporiteľni a.s. Humenné a v zmysle schváleného rozpočtu realizoval 

finančné hospodárenie na príslušný obdobie. Oblasť účtovníctva ObFZ  Humenné 

počas uplynulých rokov zabezpečovala účtovnícka firma Božena Bajcurová, ktorá 

mala dispozičné právo k úhrade odmien na základe DPČ, ostatné úhrady vykonával 

Peter Jenčura, predseda ObFZ 

Rozpočet ObFZ Humenné Riadna konferencia za roky 2014 - 2017 schválila ako 

vyrovnaný.  

    Základnými a istými zdrojmi príjmu sú len štartovné poplatky za družstva 

dospelých, dotácia od SFZ, ďalšími sú príjmy z poplatkov za prerokovanie 

v odborných komisiách a z  disciplinárnych previnení. 

Významnými príjmami sú príjmy od sponzorov najmä firmy Nexis Fibers a.s. ktorá je 

generálnym sponzorom Pohára ObFZ, ďalšie príjmy sa získali z vypracovaných 

projektov na mládežnícke podujatia z mesta Humenné VÚC Prešov. 

Futbalové kluby všetky úhrady realizujú cez mesačnú zbernú faktúru 

v informačnom systéme slovenského futbalu. Táto forma úhrad pre futbalové kluby 

značne zjednodušila administratívu, šetrí financie, čas funkcionárov a zjednodušuje 

a sprehľadňuje zúčtovanie finančných prostriedkov.  

 Čo sa týka výdavkov najviac prostriedkov  bolo  využitých na činnosť zväzu, úhradu 

nákladov na rozhodcov v mládežníckych súťažiach, úhradu za účtovnícke služby a na 

zabezpečenie podujatí ktorých je ObFZ organizátor, alebo spoluorganizátor.  Medzi 

ďalšie nevyhnutné výdavky ObFZ patria výdavky na administratívnu činnosť 

futbalového zväzu, úhradu nájomného za priestory v ktorých sídli ObFZ ako aj 

náklady na školenia, semináre a schôdze jednotlivých orgánov .  

 

VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA ObFZ HUMENNÉ 2014 - 2017 k 31.10.) 

       2014 2015 2016 2017 k 31.10 

PRÍJMY 70616,85 61653,65 56387,67 44593,60 

VÝDAVKY 66302,15 55803,85 59380,83 46385,00 

VÝSLEDOK HOSP. (+) 4314,17 (+) 5849,80 (-) 2984,19 (-)1791,40 

STAV ÚČTU 7601,8 11221,86 14761,15 11053,75 

STAV NA TERM. ÚČTE 15000 20000 15036,46 0,00 

POKLADŇA 139,13 5,65 1,86 1798,56 

 

Rozpočet a výsledky hospodárenia schválila Riadna konferencia ObFZ Humenné 
 

 

Jozef Fedorko, predseda revíznej komisie ObFZ Humenné 


