SPRÁVA KONTROLNEJ KOMISIE Z VYHODNOTENIA HOSPODÁRENIA
A VEDENIA ÚČTOVNÍCTVA ASOCIÁCIE PREDNOSTOV ÚRADOV MIESTNEJ
SPRÁVY (APÚMS) V SR ZA OBDOBIE OD 1.1.2011 DO 31.12.2011

1. HOSPODÁRENIE S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI APÚMS
V zmysle bodu 7 Zásad hospodárenia s majetkom Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy
v Slovenskej republike (ďalej len Zásady) kontrolná komisia spracúva písomnú správu o kontrole
hospodárenia a predkladá ju Rade a Snemu APÚMS.
Z uvedeného dôvodu predkladáme správu o výsledku hospodárenia APÚMS za rok 2011.
Rozpočet APÚMS na rok 2011 schválil Snem APÚMS, ktorý sa konal v Podbanskom dňa 17.3.2011.
Rozpočet bol schválený ako vyrovnaný vo výške 61 219,00 €.
V súlade s citovanými Zásadami, čl. III, schválila Rada APÚMS SR presuny a zmeny v rozpočte na
rok 2011.
Rozpočet na rok 2011 po úpravách bol vyrovnaný vo výške príjmov a výdavkov 79 015,79 €.
V roku 2011 hospodárila APUMS nasledovne:
Príjem z predchádzajúceho roka
Príjmy za rok 2011
Výdavky za rok 2011
Výsledok hospodárenia:

12 257,66 €
66 758,13 €
72 552,73 €
6 463,06 €

Z toho: BÚ
Pokladňa

6 351,23 €
111,83 €

1.1 PRÍJMY ZA ROK 2011
Skutočnosť
Rozpočet 2011

2011

v€

v€

Zostatok z minulého roka

12 257,66

12 257,66

Členské príspevky

12 460,00

12 600,00

Príspevky na snem a konferenciu

7 774,00

7 774,00

Príspevky na vzdelávanie

8 187,00

8 047,00

38 330,00

38 330,00

6,88

7,13

79 015,54

79 015,79

PRÍJMY

Príjmy z aktivít APUMS
Úroky
SPOLU PRÍJMY
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1.2 VÝDAVKY ZA ROK 2011

Rozpočet

Skutočnosť

v€

v€

Na snem, radu a konferenciu

28 000,00

28 125,28

Na vzdelávanie

19 000,00

18 977,33

Na kanceláriu

22 330,00

21 094,42

1 000,00

991,46

4 000,00

3 682,39

800,00

652,63

1 000,00

282,44

14 400,00

14 200,00

1 020

937,71

350,00

347,79

Na služby a odmeny

3 300,00

3 273,36

Spolufinancovanie projektov

3 000,00

0,00

Medzinárodné vzťahy APÚMS SR

3 000,00

943,32

185,54

139,02

79 015,54

72 552,73

Výdavky

z toho:

materiálové

Cestovné náhrady
Telefón, poštovné, internet
Reprezentačný fond
Odmena výkonného predsedu
Nájomné
web stránka

Ostatné
SPOLU VÝDAVKY

1.3 KOMENTÁR K ČERPANIU PRÍJMOV A VÝDAVKOV ZA ROK 2011
V súlade so Zásadami bol do rozpočtu prevedený zostatok finančných prostriedkov z roku 2010 vo
výške 12 257,66 €. Podľa Zásad boli plnené ďalšie príjmy rozpočtu. Členské v čiastke 140 € uhradilo
90 členov, zúčtovaná bola čiastka vo výške 12 600 €.
Ďalšími príjmami APÚMS boli príspevky na snem a konferenciu vo výške 7 774 €, určené na
zabezpečenie ubytovania a v čiastke 8 047 € príspevky na vzdelávanie členov asociácie.
Príspevky na prezentáciu firiem na sneme predstavujú 38 330 €.
Úroky na bankovom účte za rok 2011 boli vo výške 7,13 €.
Celkové príjmy za rok 2011 zúčtované v účtovníctve asociácie predstavujú čiastku 79 015,79 €.
Podstatnú časť výdavkov za rok 2011 predstavujú náklady za snem, činnosť Rady a konferencie,
vzdelávanie a prevádzku kancelárie APÚMS.
Na snem, Radu a konferenciu boli výdavky vo výške 28 125,28 €, z toho:
- ubytovanie, prenájom a strava na snem v hoteli PERMON 17. – 18.3.2011
- grafická úprava a tlač zborníka na snem
- náklady na konferenciu v hoteli PERMON 24. - 25.10.2011
- zborník na konferenciu
- náklady na činnosť Rady

12 611,38 €
1 541,40 €
11 186,86 €
1 627,20 €
1 158,44 €

Na vzdelávania prednostov bola vynaložená čiastka 18 977,29 €, z toho pre vzdelávaciu organizáciu
5 598,75 € a na ubytovanie 13 378,54.
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Náklady na kanceláriu APÚMS predstavujú 21 094,42 €, z toho:
- materiálové výdavky
- cestovné náhrady
- telefón, internet, poštovné
- reprezentačný fond
- prenájom kancelárie
- náklady na výkonného predsedu asociácie
- náklady na web stránku

991,46 €
3 682,39 €
652,63 €
282,44 €
937,71 €
14 200,-- €
347,79 €

Ďalšiu rozpočtovú položku vo výdavkoch tvoria náklady na služby a odmeny vo výške 3 273,36 €,
ktoré pozostávajú z vyplatenia odmeny odchádzajúcemu prezidentovi za rok 2010 vo výške 1200 €,
odmeny za grafické spracovanie zborníka (100 €) na základe príkaznej zmluvy, z odvodov do SP
v čiastke 3,36 €, z odmeny vyplatenej na základe dohody o vykonaní práce za grafické spracovanie
pozvánok na vzdelávanie (100 €), odmeny za grafické spracovanie zborníka na konferenciu vo výške
120 € a odmeny za účtovnícke práce za obdobie december 2010 – november 2011 vo výške 1750 €.
Výdavky, ktoré vznikli v súvislosti s medzinárodnými vzťahmi predstavujú 943,32 €, z toho 135 € na
dar na snem STOMU.
Ostatné výdavky sú tvorené poplatkami banke (121,23 €), výdavkami na kolok na registráciu stanov
APÚMS (16,50 €) a zrážkou dane z úrokov v banke (1,29 €), čo spolu predstavuje 139,02 €.
2. KONTROLA HOSPODÁRENIA
Hospodárka predkladala písomné správy o stave plnenia príjmov a výdavkov priebežne počas celého
roka 2011 na zasadnutia Rady APÚMS. Kontrolná komisia na konferencii v Podbanskom v októbri
2011 prekontrolovala všetky uzatvorené zmluvné vzťahy, spôsob vedenia účtovníctva a výdavky za 3
štvrťroky 2011. Ďalšie doklady boli skontrolované na zasadnutí Rady v decembri 2011. Členom KK
boli predložené všetky výkazy v elektronickej forme.
3. VÝSLEDKY KONTROLY
Účtovníctvo APÚMS v SR je vedené v súlade so zákonom NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov formou jednoduchého účtovníctva podľa § 9 ods. 2 písm. d. Peňažný
denník je vedený elektronicky softvérom pre jednoduché účtovníctvo.
POKLADNIČNÉ DOKLADY
Pokladničné doklady vyhotovuje hospodár, podpisujú ich prezident APÚMS, resp. výkonný predseda.
Pokladničný limit bol dodržiavaný v zmysle Zásad.
ČERPANIE ROZPOČTU
Kontrolou výdavkových položiek a dokladov za rok 2011 neboli zistené nedostatky.
INVENTARIZÁCIA POKLADNE
V súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. bola inventarizácia pokladne vykonaná štyrikrát
za rok 2011.
ZÁVÄZKY A POHĽADÁVKY
Pohľadávky zúčtované v účtovníctve APÚMS v SR predstavujú 64 488,00 € a všetky boli uhradené.
Za rok 2011 boli zúčtované záväzky vo výške 69 810,94 € a všetky boli uhradené.
MAJETOK
V operatívnej evidencii APÚMS SR je vedený drobný hmotný a nehmotný investičný majetok, ktorého
hodnota predstavuje 2 060,36 €.
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4. ZÁVER
Kontrolná komisia odporúča Snemu APÚMS SR schváliť výsledok hospodárenia APÚMS SR za rok
2011 bez výhrad.

Hlohovec 4. 3. 2012

Ing. Eva Lukáčová
predseda kontrolnej komisie

Kontrolná komisia doručila túto správu z vyhodnotenia hospodárenia a vedenia účtovníctva členom
Rady APÚMS SR 6.3.2012.
Ing. Eva Lukáčová – predseda kontrolnej komisie

....................................................

Ing. Mariana Fiamová – členka kontrolnej komisie

....................................................

Ing. Pavol Kubečka – člen kontrolnej komisie

....................................................
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