
                           

 

Zápisnica zo zasadnutia kontrolnej komisie  SPV 

zo dňa 30. 5. 2019 

 

 
 

Zasadnutie  KK SPV sa konalo dňa 30. 5. 2019 v Bratislave. 

 

Prítomní : Ján Bezecný – predseda KK SPV 

       Miriam Slobodová – člen KK SPV 

      Martina Balcová – člen KK SPV 

      Maroš Čambal – výkonný riaditeľ SPV 

 

 

Program:   

 

1. Informácia o činnosti SPV  

2. Fyzická kontrola podania daňových priznaní SPV a jeho súčastí a správa auditora 

3.   Fyzická kontrola došlých a vyšlých faktúr 

4.   Kontrola stavu prípravy VZ SPV 

5.   Kontrola inventarizácie majetku za r. 2018 

6.   Odmeny členom KK SPV za r. 2018 

 

Členovia KK SPV schválili vyššie uvedený program. 

 

K bodu 1: 

 Členka KK SPV p. M. Balcová informovala o zasadnutí VV SPV za predchádzajúce obdobie – 

bol schválený rozpočet pre športy na rok 2019, rovnako tak členovia VV SPV schválili udelenie 

vyznamenaní AGITOS, predseda SPV Ján Riapoš na VV SPV informoval jeho členov o príprave VZ 

SPV a Konferencii SME SI ROVNÍ?. 

 

K bodu 2: 

Bola vykonaná fyzická kontrola podania DP za rok 2018 SPV a všetkých jeho súčastí.  PMS 

s.r.o, mala odklad k 30.4.2019, tento termín bol dodržaný a DP bolo včas podané. Správa auditora bola 

vydaná ku dňu 14.5. 2019.  

 

K bodu 3: 

Pri fyzickej kontrole došlých a vyšlých faktúr neboli zistené žiadne nedostatky. Odporúčame 

ekonomickému oddeleniu SPV pravidelne kontrolovať podpisy štatutára na likvidačných listoch. 

 

K bodu 4: 

M. Čambal informoval o stave prípravy VZ SPV. Príprava VZ SPV prebieha v súlade s termínmi 

predpísanými Zákonom o športe. 

 



 

 

K bodu 5: 

  

Bol skontrolovaný inventarizačný zápis za r. 2018 v tlačenej forme a zápisnica podpísaná 

všetkými členmi inventarizačnej komisie, ktorý obsahuje príkaz predsedu SPV na vykonanie 

inventarizácie majetku  a záväzkov. K uvedenému má KK SPV jedinú pripomienku, v predložených 

materiáloch chýbajú mená osôb, ktorým bol majetok zverený.  

 

 

K bodu 6: 

 Vyplatenie odmien členom KK SPV bude z dôvodu neprítomnosti predsedu SPV s ním 

prejednané telefonicky. 

     

  

Spracoval : Ján Bezecný - predseda KK SPV  

V Bratislave, dňa 30. 5. 2019 


