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Správa revíznej komisie  

Partnerstva  Muránska planina – Čierny Hron 

za rok 2010 
 

 
     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 Partnerstva MP-ČH na rok 2010, 

prijatom na Valnom zhromaždení dňa 12.5.2010. 

 

Členovia  revíznej komisie konštatujú, že prijatý plán činnosti bol priebežne plnený, 

problém bol nenaplnenie príjmovej časti rozpočtu najmä od obcí. Obce Valaská a Hronec 

nemajú uhradený členský príspevok ani za r. 2009  a 2010. Obce  Pohronská Polhora, Osrblie,  

Muránska Huta, Sihla a Michalová za r. 2010. Po naplnení rozpočtov obcí sľúbili 

novozvozvolení starostovia uhradiť dlžné sumy, čo sa do konca roka nepodarilo.  

 

Najdôležitejšia úloha -  dopracovanie ISRU a odovzdanie žiadosti o NFP  bola splnená 

v januári 2010. Bohužiaľ žiadosť bola vyhodnotená ako neúspešná a Partnerstvo prišlo 

o plánované finančné prostriedky na rozvoj územia. 

V rámci podporných aktivít pre členov Partnerstva MP-ČH rozdelila grantová komisia 

medzi 7 žiadateľov mikroprojektov,  spolu  3199,00 € na projekty pod názvom „ Naštartujeme 

s Partnerstvom MP- ČH “.  Oproti rozpočtu bolo  nedočerpané 101 €.  V komisii pracovali: K. 

Pindiaková, R. Buchta, G. Giertl, J. Rončáková a M. Nosko.          

Aktivita jednotlivých členov partnerstva, ale aj aktivita členov rady na spoločných 

zasadnutiach sa zvýšila a účasť tiež bola vyššia. Uskutočnilo sa  5 zasadnutí Rady Partnerstva  

a jedno Valné zhromaždenie  v Pohronskej Polhore, ktoré schválilo nižšiu výšku členských 

príspevkov pre obce 0,50EUR / na obyvateľa od roku 2010 – vzhľadom na finančné problémy 

miestnych samospráv. Na VZ bol ďalej schválený plán činnosti a rozpočet na r.2010. 

Predsedníčke združenia bolo uložené vymáhať pohľadávky z minulých rokov, čo s časti 

podarilo. Za r. 2009 doplatilo členské OZ Kýčera, ECAV Tisovec, OZ Hradová, OZ 

Telovýchovné združenie Pohronská Polhora. Príspevky na r. 2010 uhradili mesto Tisovec, 

obec Čierny Balog, Muráň, Muránska Dlhá Lúka, Muránska Lehota a obec Drábsko. Členské 

príspevky od obcí tvoria väčšinu rozpočtu združenia. 

   Rada  Partnerstva MP-ČH pracovala podľa potreby a prijatého harmonogramu plánu 

činnosti. Najvyššiu účasť mali títo členovia: Róbert Hlaváčik, Igor Pašmík, Irena Milecová  

Katarína Pindiaková, Gabriel Giertl, Róbert Buchta, Viera Mareková a Zuzana Sitarčíková- 

Giertlová, patrí im úprimné poďakovanie. 

  

Členovia revíznej komisie konštatujú že, zo všetkých zasadnutí Rady aj z  Valného 

zhromaždenia sú vedené riadne zápisy so všetkými náležitosťami a prílohami. 
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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. 

Odmeny za prácu v Rade sa vzdali I. Pašmík, R. Buchta, V. Mareková, I. Milecová 

a R. Hláváčik. Taktiež členovia grantovej komisie – M. Nosko, J. Rončáková a R. Buchta sa 

vzdali svojich odmien v prospech Partnerstva. Tieto finančné prostriedky v sume 250, 00 

EUR použilo OZ ako príspevok na výstavu  Slovakiatour v Bratislave na r.2011. Odmeny sa 

vzdal aj manažer I. Pašmík. V rámci šetrenia bolo zaznamenané zníženie výdavkov vo 

všetkých položkách okrem prečerpania rozpočtu len v položke na telefón o 75,17 EUR  z 

pôvodne naplánovaných 400, 00 EUR  Od mája 2010 bol po dobe viazanosti jeden telefón 

zrušený,  na účtovnícke práce a nájomné kancelárie boli výdavky tiež znížené. Nepodarilo sa 

vydať plánované číslo bulletinu, z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. 

            Jednotlivé položky rozpočtu boli čerpané v súlade s prijatým plánom a priebežne 

aktuálne upravované na zasadnutiach Rady. Nenaplnila sa síce plánovaná príjmová časť 

rozpočtu,  no výdavková časť bola čerpaná len na 61  %, čo predstavuje úsporu vo výške 

5 447 €  

 

     Príjmová i výdavková časť sú podrobnejšie  komentované v správe o hospodárení, preto 

komisia potvrdzuje: 

 

     celkovú výšku príjmov:                       6 964, 58  € 

     z toho – nezdanená činnosť  :                6 963, 10  €,   zdaňovaná činnosť:     1, 48 € 

 

     celkovú výšku výdavkov:                     8 545, 76 €       
     v členení na nezdanená činnosť :           4 585, 61 €,    zdaňovaná činnosť:   3 960, 15 €  

 

rozdiel Príjmov  a Výdavkov :         z  nezdaňovanej činnosti = zisk           +  2 377, 49 €       

                                                          zo zdaňovanej činnosti  =  strata         -   3 958, 67 € 

 

celkový  výsledok  =  strata        - 1 581,18€      t.j.  nulový daňový základ 

 

počiatočný stav financií  k     1.01.2010  bol         (2517,30+33,41)           2 550, 71 €    

konečný stav  financií     k   31.12.2010  bol         ( 941, 53 + 28,00)            969, 53 € 

  

Partnerstvo MP – ČH k  31.12. 2010 eviduje celkom 21 neuhradených členských príspevkov, 

z toho 2  obecné úrady dlhujú aj za rok  2009. Pohľadávky podnikateľských subjektov sa 

nedajú reálne vyčísliť. 

 

 

 III.  Stav členskej základne Partnerstva MP - ČH. 
 

K 1.1.2010 bol stav                                 53  členov 

                                               úbytok   -  4  členovia 

Konečný stav k 31.12.2010                     49 členov 
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Zloženie členskej základne :  1 /  verejný sektor        30 %  =  15 členov.  

                                                    (13 obcí, 1 stredná škola, 1 domov dôchodcov a soc. služieb) 

                                               2 /  súkromný               18 %  =   9 členov 

                                                    ( 4 SHR, 5 podnikateľských subjektov) 

                                               3 /  občiansky sektor    52 %  =  26 členov) 

                                                    ( 13 občanov, 12 mimovládnych org., 1 cirkevné združenie)      

 

 

Nadpolovičné zastúpenie má občiansky sektor. Občiansky sektor je pokrytý v 7 obciach, 

súkromný sektor je pokrytý v 6 obciach a verejný sektor má zastúpenie vo všetkých obciach. 

 

 

V Tisovci,  25.03.2011    

 

       

 

                                           

                                    Členovia revíznej komisie:   Ing. Ján Turňa      ............................  

                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                  Mária Repková    ............................. 

 

                                                                                  Vladimír Gaál      ............................. 

 

 

 


