
Výročná správa o kontrole plnenia uznesení VZ a cieľov VSP za rok 
2008 

 
 
 Revízna komisia v roku 2008 pracovala v zmysle stanov občianskeho združenia VSP 
Muránska planina - Čierny Hron.  Pri kontrole sa zamerala na: 
I.  Plnenie úloh vyplývajúcich z Plánu činnosti VSP MP na rok 2008,  prijatom na Valnom 
zhromaždení dňa 25.04.2008. Členovia  revíznej komisie konštatujú, že plán činnosti bol 
priebežne a v celku aj úspešne splnený.    Je potrebné oceniť, že Rada VSP okrem základného 
zabezpečenia činnosti partnerstva svojou schôdzkovou činnosťou, zriadila kanceláriu  od 
1.6.2008, v rámci prezentačno - informačných aktivít vydala 3 čísla informačných bulletinov 
v počte po 2000 ks a zrealizovala návštevy zahraničných partnerov.  
 V rámci podporných aktivít pre členov VSP MP rozdelila grantová komisia medzi 10  
z  11 žiadateľov,  spolu 60 000,- Sk na projekty pod názvom " Naštartujeme s VSP MP ".              
Najdôležitejšia úloha, dopracovanie Integrovanej stratégie rozvoja územia VSP MP, bola 
splnená a bola podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrení :  
4.1.      Implementácia integrovaných stratégií rozvoja územia 
4.2.      Vykonávanie projektov spolupráce 
4.3.      Chod miestnej akčnej skupiny 
 Plnenie jednotlivých bodov plánu činnosti VSP MP závisí plne od aktivity 
jednotlivých členov partnerstva, ale ešte viac od aktivity členov rady na spoločných 
zasadnutiach. Na celkovo kontrolovaných 11 zasadnutiach v roku 2008 bola účasť členov v 
priemere 62 %-ná. Pri reálnom počte to predstavuje 9 z 15-tych členov rady a to je skutočne 
málo. O to viac práce ostalo na tých, ktorí tieto zasadnutia absolvovali. Najlepšiu účasť mali 
títo členovia :   Irena Milecová, Róbert Hlaváčik, Igor Pašmík, Ondrej Galko, Janette 
Fedorková, Katarína Pindiaková, Andrea Marčáková, Róbert Buchta a Viera Mareková. 
Úprimne ďakujeme a veríme, že v budúcnosti si aj ďalší členovia Rady VSP MP,  nájdu popri 
svojich bežných povinnostiach trochu viac času aj pre svoje partnerstvo. 
V roku 2008 sa uskutočnili dve Valné zhromaždenia VSP MP 25.4.2008  a 4.12.2008. 
Zo všetkých zasadnutí sú vedené riadne zápisy so všetkými náležitosťami a prílohami. 
 
II.   Kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami a správnosť vedenia  účtovnej 
evidencie.   
Členovia revíznej komisie potvrdzujú, že ku kontrole boli predložené všetky účtovné doklady, 
súvisiace s hospodárením VSP MP a tieto obsahujú predpísané náležitosti po formálnej 
i vecnej stránke.  Za kontrolované obdobie neboli zistené, žiadne nedostatky vo vedení 
jednoduchého účtovníctva.  
Príjmová i výdavková časť boli podrobne komentované v správe o hospodárení, preto komisia 
potvrdzuje: 
celkovú výšku príjmov         682 918, 52 Sk ,  z toho členské 
príspevky        364 220,00 Sk 
celkovú výšku výdavkov      591 942, 50 Sk   v členení na:  
zdaniteľné          318 698,52 Sk 
nezdaniteľné      273 243,98 Sk. 
počiatočný stav financií  k    1.01.2008  bol  183 834, 23 Sk 
konečný stav  financií     k  31.12.2008  bol  274 810,25 Sk 
VSP MP ku koncu roka 2008 eviduje celkom 6 neuhradených členských príspevkov,  z toho 
je  1  obecný úrad. 
 
 



 
III.     Stav členskej základne VSP  MP  
  K 1.1.2008  bol stav               49  členov                   
                   prírastok             + 12  členov  
                      úbytok             -    2  členovia 
konečný stav k 31.12.2008      59  členov 
               
Zloženie členskej základne :   1 /  Verejný sektor                   14 členov  =  23,73 % 
                                                2 /  Súkromný sektor                17 členov  =  28,81 %        
                                                3 /  Občiansky sektor                28 členov =   47,46 % 
  
 
  
 
V Tisovci,  ...............................                      Členovia revíznej komisie: ..................................   
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