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Správa revíznej komisie  
Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron 

za rok 2009 
 

 
     Revízna komisia v roku 2009 pracovala v zmysle stanov občianskeho združenia 
Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron. Členovia  revíznej komisie Ing. Ján Turňa, 
Mária Repková a Vladimír Gaál  kontrolovali nasledovné oblasti : 
 
I. Plnenie úloh vyplývajúcich z Plánu činnosti P- MP na rok 2009, prijatom na Valnom 
zhromaždení dňa 16.6.2009. 
 
Členovia  revíznej komisie konštatujú, že prijatý plán činnosti bol priebežne plnený.  

 
Najdôležitejšia úloha, dopracovanie ISRU a odovzdanie žiadosti o NFP bola splnená. 

Rozpočtovaná čiastka 1000 € nebola vyčerpaná a bola presunutá na rok 2010. 
V rámci podporných aktivít pre členov Partnerstva MP-ČH rozdelila grantová komisia 

medzi 8  žiadateľov mikroprojektov,  spolu 2 920 € na projekty pod názvom „ Naštartujeme 
s Partnerstvom MP- ČH “.   Oproti rozpočtu nedočerpanie 400 €.            

Aktivita jednotlivých členov partnerstva, ale aj aktivita členov rady na spoločných 
zasadnutiach sa zvýšila a účasť tiež bola vyššia. Uskutočnilo sa  9 zasadnutí Rady a dve Valné 
zhromaždenia - . Rada pracovala podľa potreby a prijatého harmonogramu. 
Najlepšiu aktivitu a účasť mali títo členovia : 
Irena Milecová, Róbert Hlaváčik, Igor Pašmík,  Katarína Pindiaková, Andrea Marčáková, 
Róbert Buchta, Viera Mareková a Zuzana Sitarčíková. Patrí im úprimné poďakovanie.  

Dňa 16.6.2009 sa uskutočnilo prvé Valné zhromaždenia VSP MP v Tisovci, kde došlo 
k zmene názvu na Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron a počet členov Rady sa znížil 
na 11 z pôvodných 15. Boli prijaté aj zmeny pôvodných stanov.  

Druhé Valné zhromaždenie sa konalo 9.12.2009 na salaši Zbojská,s.r.o. 
K najdôležitejším bodom patrilo schválenie Integrovanej stratégie rozvoja územia Partnerstva 
Muránska planina- Čierny Hron.  
Členovia  revíznej komisie konštatujú že, zo všetkých zasadnutí sú vedené riadne zápisy so 
všetkými náležitosťami a prílohami. 
 
 
 
 
II. Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami, čerpanie rozpočtu       
a správnosť vedenia účtovnej evidencie.   
 

Členovia revíznej komisie potvrdzujú, že ku kontrole boli predložené všetky účtovné 
doklady, súvisiace s hospodárením Partnerstva MP- ČH a tieto obsahujú predpísané 
náležitosti po formálnej i vecnej stránke. Za kontrolované obdobie neboli zistené, žiadne 
nedostatky vo vedení jednoduchého účtovníctva.  



Jednotlivé položky rozpočtu boli čerpané v súlade s prijatým plánom a priebežne aktuálne 
upravené na zasadnutiach Rady. Rozpočet partnerstva v pláne 25 908,48 € bol vyčerpaný na 
90,08 %, t.j. vo výške 23 338, 68 € . 
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       Príjmová i výdavková časť boli podrobne komentované v správe o hospodárení, preto 
komisia potvrdzuje: 
     celkovú výšku príjmov:               16 767, 36 €  
     z toho - podliehajúce dani :              3 479, 14 €,  nepodliehajúce dani:    13 288, 22 € 
 
     celkovú výšku výdavkov:            23 338, 68 €  
     v členení na  odpočítateľné :         20 199, 72  €         neodpočítateľné:      3 138, 96 €  
 
počiatočný stav financií  k     1.01.2009 bol         274 810, 25 Sk  =  9 122, 03 € 
konečný stav  financií     k   31.12.2009 bol   (2517,30+33,41)          2 550, 71 € 
 
 
Partnerstvo MP – ČH k 31.12. 2009 eviduje celkom 11 neuhradených členských príspevkov,  
z toho sú  2  obecné úrady( Valaská a Hronec). Pohľadávky celkom predstavujú  1 118,36 € . 
 

 
 III.  Stav členskej základne Partnerstva MP - ČH. 
 
K 1.1.2009  bol stav                                 59  členov 
                                              prírastok  +   5  členov (obec Muránska Dlhá Lúka, p. Kováčová,       
                                                                                     p. Mihalko, p. Mešková, SHR- p.Gonda)   
                                              úbytok     -  11  členovia 
Konečný stav k 31.12.2009                     53  členov 
  
 
        Zloženie členskej základne :   1 /  Verejný sektor                                28,3 % 
                                                         2 /  Súkromný, občiansky sektor         71,7 %        
 
 
 
 
 
V Tisovci,  24.03.2010                 Členovia revíznej komisie:              Ing. Ján Turňa                                                                                                               
                                                                                                          Mária Repková 
                                                                                                          Vladimír Gaál 
         
 


