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

Správa Revíznej komisie za rok 2013 
Valnému zhromaždeniu Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron 

 

V priebehu svojho funkčného pôsobenia vykonala Revízna komisia (ďalej RK) 
kontrolu hospodárenia v roku 2013.  
 

Revidované obdobie: 1.1.2013 - 31.12.2013.  
 

Pri revízii boli posudzované predovšetkým tieto oblasti:  

 Plnenie úloh vyplývajúcich z Plánu činnosti na rok 2013 

 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 2013 

 
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 RK 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 2013 (viď 
príloha č.1 tejto správy), prijatého na Valnom zhromaždení dňa 21.5.2013.  Všetky 
výdavky z drobnými odchýlkami, boli čerpané v zmysle plánovaného rozpočtu. Z nich 
vyberáme: 

 Naplnenie plánovaných príjmov 
o z vlastnej činnosti (projekt Huculská magistrála) na 48%, z dôvodov 

realizácie platby za projekt až v mesiaci január 2014. 

http://www.muranskaplanina.com/


PARTNERSTVO 

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

 Nenaplnenie plánovaných výdajov z dôvodu úsporných opatrení u položiek 
o materiál (premietacie plátno, stoličky) 
o pracovné stretnutie členov Partnerstva MP-ČH 
o príspevok pri propagácii na národných a reg.podujatiach 

 Prekročenie výdajov na Projekt ŠOP SR oproti plánu bolo síce o 10%, ale na 
strane príjmov sme zinkasovali úhradu všetkých nákladov. Partnerstvo sa 
podieľalo na spolufinancovaní, ale naproti tomu získalo kancelársky materiál a 
kalendáre vo vyššej hodnote. 

 
Podrobný komentár k plneniu rozpočtu uvádza Výročná správa o činnosti Partnerstva 
Muránska planina – Čierny Hron za rok 2013.                     
 

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 účtovníctva.  
 

 
 

 
 

 

Celková bilancia finančných prostriedkov

stav k 1.1.2013 príjem výdaj stav k 31.12.2012

Bankový účet [€] 2 035,19 17 344,37 18 392,19 987,37

Hotovostná pokladňa [€] 86,06 190,00 143,79 132,27

Finančné prostriedky spolu [€] 2 121,25 17 534,37 18 535,98 1 119,64

Skúška bilančnej kontinuity

Zostatok k 1.1.2013 [€] 2 121,25

Príjmy roku 2013 [€] 17 534,37

Výdaje roku 2013 [€] 18 535,98

Zostatok k 31.12.2013 [€] 1 119,64

Celková bilancia majetku a záväzkov

stav k 1.1.2013 stav k 31.12.2013

Pohľadávky 3 712,00 6 243,00

Bankový účet 2 035,19 987,37

Hotovostná pokladňa 86,06 132,27

Majetok celkom 5 833,25 7 362,64

Záväzky celkom 3 000,00 2 890,00

Rozdiel majetku a záväzkov 2 833,25 4 472,64

Majetok

Záväzky
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Konečný stav finančných prostriedkov v uvedenej bilancii korešponduje s údajmi v 
Pokladničnom denníku aj s výpisom z bankového účtu k 31.12.2013.  
Jednotlivé položky rozpočtu boli čerpané v súlade s prijatým plánom a priebežne 
aktuálne upravované na zasadnutiach Rady.  
Z dôvodu realizácie a prefinancovania akcií projektu Huculská magistrála, rozhodla rada 
partnerstva po vrátení poskytnutého bezúročného úveru (3 000,-€) z Mikroregiónu 
Muránska planina, požiadať o nový úver vo výške 2 800,-€. 
 

 
 
Realizovaním úhrady všetkých pohľadávok, dosiahneme zvýšenie objemu finančných 
prostriedkov a bude možné vrátiť finančnú výpomoc vo výške 2.800,-€. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nezaplatené členské 2012 2013

Obce 1 2

Cirkevný zbor 0 1

Občianske združenia (členské 16,-€) 5 3

Fyzické osoby (členské 16,-€) 5 4

Pohľadávky k 31.12.2012 k 31.12.2013

Obec Čierny Balog (projekt Huculská magistrála)      3 283 € 6 216 €

Pavel Hajduk (mikrogrant, vrátenie preplatku) 27 €

Spolu 3 712 € 6 243 €

Záväzky

Mikroregión MP (úver) 3 000 € 2 800 €

Mesto Tisovec (nájomné 4.Q.2013) 90 €

Spolu 3 000 € 2 890 €
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4. Evidencia členov a členské príspevky  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 24% 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.  
 

 
 
Za roky 2012 a 2013 evidujeme nezaplatený členský príspevok u niektorých 
Občianskych združení a fyzických osôb. Navrhujeme preto prehodnotiť ich členstvo 
v Partnerstve Muránska planina – Čierny Hron. 
Osobitným prípadom je obec Sihla, s ktorou je dôležité skúsiť nadviazať opakovanú 
spoluprácu. Taktiež by bolo dobré skúsiť osloviť aj obce, ktoré nie sú našimi členmi už 
dlhšiu dobu (Valaská, Osrblie, Hronec) a ponúknuť im našu spoluprácu. 

Zloženie členskej základne

Člen počet členov % zastúpenia

Verejný sektor obec 10 24,39%

stredná škola 1 2,44%

domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 1 2,44%

Súkroný sektor podnikateľských subjekt 4 9,76%

Občiansky sektor mimovládna organizácia a cirkev 12 29,27%

fyzická osoba 13 31,71%

Počet členov spolu 41 100,00%

Nezaplatené členské 2013

Obce 2

Cirkevný zbor 1

Občianske združenia (členské 16,-€) 3

Fyzické osoby (členské 16,-€) 4
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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 2013.  

 vyslovuje poďakovanie všetkým členom rady partnerstva za činnosť v hodnotenom 
období roku 2013 a zároveň ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii 
tohto valného zhromaždenia. 

 navrhuje písomne upozorniť členov partnerstva na neplnenie si povinností v oblasti 
členských príspevkov a prehodnotiť ich členstvo. 

 

 
 

V Tisovci, 5.4.2014  
 

Členovia revíznej komisie:  
 

 Janka Rončáková  ...........................................  
 

 Ing.Katarína Mešková ...........................................  
 

 Mgr.Ľubomíra Pančíková ...........................................  
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Vyhodnotenie schváleného rozpočtu na rok - PRÍJMY [€]
plán 2013 

[€]

skutočnosť 

2013 [€]

% 

plnenia

Členské za rok 6 783,60 6 289,20 92,71%

Z vlastnej činnosti (projekt Huculská magistrála) 10 291,00 4 946,00 48,06%

Projekt ŠOP SR 3 230,00 3 299,23 102,14%

Iné príjmy (vrátenie nerealizovaného mikrograntu) 200,00 199,50 99,75%

Rôzne Predpokladané nenaplnenie príjmov k 31.12 -1 500,00

Finančná výpomoc Mikroregiónu Muránska Planina 2 800,00

kreditný úrok 0,44

Spolu príjmy 19 004,60 17 534,37 92,26%

Zostatok k 1.1 2 121,25 2 121,25

Vyhodnotenie schváleného rozpočtu na rok - VÝDAJE
plán 2013 

[€]

skutočnosť 

2013 [€]

% 

plnenia

Bankové poplatky 60,00 58,05 96,75%

Poplatky - členské v organizáciách 20,00 20,00 100,00%

Služby - nájomné 360,00 270,00 75,00%

Odmeny za administratívne práce (štatuár, manažér) 2 400,00 2 392,32 99,68%

Zrážková daň 0,03

Poštovné 50,00 23,90 47,80%

Telefón 150,00 143,46 95,64%

Účtovné služby 360,00 360,00 100,00%

Občerstvenie vlastné akcie 5,87

Služby - aktualizácia web stránky 120,00 120,00 100,00%

Cestovné a ubytovanie a účastnícke poplatky 200,00 0,00%

Cestovné a stravné náhrady za hodnotenie projektov 100,00 0,00%

Medzinárodná a regionálna spolupráca (výjazdy a návštevy) 200,00 59,52 29,76%

Príspevok pre členov na výjazdových exkurziách a podujatiach 400,00 0,00%

Záväzky Mikroregión (úver) 3 000,00

Režijný materiál, kancelárske potreby 230,00 37,21 16,18%

Materiál - premietacie plátno 150,00 0,00%

Materiál - stoličky 200,00 0,00%

Pracovné stretnutie členov Partnerstva MP-ČH 300,00 0,00%

Príspevok pri propagácii na národných a reg. podujatiach 600,00 0,00%

Mikrograntový program 3 500,00 3 317,28 94,78%

Nepredvídané výdavky v kompetencii Rady 590,69 260,00 44,02%

spolufinancovanie projektu klaster Huculská magistrála 690,46 0,00 0,00%

Projekt ŠOP SR 3 000,00 3 299,25 109,98%

Huculská magistrála: 6 270,20 5 169,09 82,44%
fotodokumentácia, odmeny za organizáciu, zabezpečenie stánku, 

konferovanie a facil itáciu, občerstvenie pre účastníkov workshopov 4 405,99

Propagačný materiál 763,10

Výdavky spolu 19 951,35 18 535,98 92,91%

Položka

Položka

Príloha č.1 
k Správe Revíznej komisie za rok 2013 
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