Slovenský rybársky zväz Ž I L I N A.

Kontrolná komisia SRZ Žilina
Jozef Zlatohlávek, František Jaššo

Na základe poverenia predsedom KK SRZ Žilina – p. Jozefom Kalusom uskutočnili
členovia KK SRZ Žilina p. Jozef Zlatohlávek a p. Fratišek Jaššo dňa 22.11.2013 v čase od 16,30
hod. do 19,00 hod. kontrolu na rybárskom dome v MsO SRZ Šurany so zameraním na : 1.
Rozpočet za rok 2012 (príjmová a výdavková časť), 2. Návrh rozpočtu na rok 2013, 3.
Pokladničná kniha, 4. Kniha faktúr, 5. Zarybnenie za rok 2012 a 2013, 6. Návrh zarybnenia
na rok 2013, 7. Disciplinárne rozhodnutia za rok 2012, 8. Uznesenia výboru za rok 2012.

Prítomní :
p. Jozef Zlatohlávek - KK SRZ Žilina, p. František Jaššo - KK SRZ Žilina a štatutárny zástupcovia
MsO SRZ Šurany.
Prítomným členom bol predložený poverovací list predsedu KK SRZ Žilina Ing. Jozefa
Kalusa.

Vyjadrenie :
Po preštudovaní si dostupného spisového materiálu bolo členmi KK SRZ Žilina
vyhotovené toto stanovisko :
K bodu č. 1. :
Organizácia pracovala s finančným objemom vo výške 87 000 €, pri počte členskej
základni – 1 200 členov. Rozpočet MsO SRZ Šurany za rok 2012 (príjmová a výdavková
časť) je spracovaný po jednotlivých položkách, priehľadne, zrozumiteľne a v súlade
s právnymi predpismi tak v zmysle občianskych združení ako aj daňovým predpisom –

ako samostatný právny subjekt. Navrhovaná a spracovaná príjmová ako aj výdavková
časť rozpočtu pre rok 2012 bola vyrovnaná. Je vhodné poznamenať, že organizácia svojím
hospodárením s rozpočtom v r. 2012 preniesla do roku 2013 plusovú finančnú čiastku
podľa vlastných podmienok.
K bodu č. 2. :
Tak ako rozpočet z roku 2012 aj rozpočet resp. návrh rozpočtu na rok 2013 je spracovaný
účelovo, priehľadne a v zmysle daných predpisov.
K bodu č. 3. :
Pokladničná kniha je vedená povereným pracovníkom predpisovo, bez chýb a pravidelne
je kontrolovaná predsedom, alebo tajomníkom MsO SRZ Šurany.
K bodu č. 4. :
Taktiež ako pokladničná kniha tak aj kniha faktúr spĺňa všetky atribúty pre jej vedenie
a evidovanie.
K bodu č. 5. :
MsO SRZ Šurany, resp. hospodár predložil členom KK revírne listy jednotlivých revíroch,
ktoré sú spracované prehľadne. Minimálne povinné zarybnenie revírov je každoročne
prekračované 2 až 4 násobne. Evidencia hosťovacich povolení je v kompetencii tajomníka
MsO a po preverení je konštatovanie členov KK – bez pochybenia.
K bodu č. 6. :
Návrh zarybnenia na rok 2013 bol riadne schválený členmi výboru MsO a spracovaný
v súlade s predpismi o povinnom zarybnení, pričom jeho spracovanie opätovne prevyšuje
viacnásobné minimálne zarybnenie.
K bodu č. 7. :
Disciplinárna komisia MsO pracuje v zložení 3 členov. Za rok 2012 riešila rôzne drobné
podnety zo strany rybnej stráže v celkovom počte 5. Rozhodnutia boli od napomenutia
resp. pokarhania až po uloženie finančnej pokuty. Pri každom disciplinárnom konaní bolo
riadne spracované tak predvolanie disciplinárne previneného člena, taktiež samotné
disciplinárne rokovanie ako aj disciplinárne rozhodnutie pričom toto je spracované vo
dvoch vyhotoveniach, jednak pre MsO ako aj pre účastníka konania. Každé disciplinárne
konanie je taktiež riadne zaevidované v knihe „Disciplinárneho konania“.
K bodu č. 8. :
Za rok 2012 výbor MsO SRZ Šurany, ktorý pracuje v počte 15 členov a 3 členov kontrolnej
komisie prijal 12 uznesení v súlade s rokovacím poriadkom v zmysle interných predpisov

a nariadení RADY SRZ Žilina. Výbor taktiež zasadal priebežne podľa nevyhnutnosti resp.
daných okolností o čom nasvedčujú jednotlivé zápisy zo zasadnutia.

Na záver členovia KK RADA SRZ konštatujú, že MsO SRZ Šurany resp. výbor a jeho
organizačné zložky pracujú v zmysle Stanov SRZ, Organizačného poriadku a iných
organizačných predpisoch, čiže kontrola prebehla bez pochybenia.

V Šuranoch dňa 22.11.2013

