Kontrolná komisia pri SKrZ navrhuje VZ SKrZ konaného dňa 05.09.2020 prijať k zisteným
nedostatkom uvedených v správe KK č. 1/2020 nasledovné opatrenia:
1. Ukladá VV SKrZodstrániť zistené nedostatky uvedené v správe KK pri SKrZ č. 1/2020a o odstránení
nedostatkov predložiť KK písomnú správu najneskôr do 30.09.2020.
2. Ukladá VV SKrZ vyhotovovať cestovné príkazy a ich vyúčtovanie na domáce a zahraničné pracovné
cesty podľa zákona o cestovných náhradách. Dodržiavať zákonné lehoty podľa zákona o
cestovných náhradách, dodržiavať postupy pri likvidácií cestovných príkazov, uvádzať všetky údaje
pre správne určenie náhrad. Riadne vypĺňať nárok na dietu každý deň, vrátane vyznačenia záznamu
o poskytnutí stravy, doložiť správy z pracovných ciest. Zaviesť evidenciu cestovných príkazov s ich
číslovaním. Pri účtovaní používať číslo cestovného príkazu ako identifikačný znak. Zo zahraničných
pracovných ciest robiť celkové vyúčtovanie akcie.
3. Ukladá VV SKrZ, zabezpečiť správne, včasné a priebežné účtovanie ekonomickej agendy SKrZ
v zmysle platnej legislatívy v SR a Ekonomickej smernice SKrZ. Pravidelne na mesačnej báze
kontrolovať stav na príslušných účtoch miezd, odvodov a dane zo závislej činnosti, aby boli záväzky
voči zamestnancom, poisťovniam a finančnej správe po úhradách vysporiadané bez zostatkov.
4. Ukladá kolektívnym členom SKrZ FSC Považská Bystrica (OF 24/2014na50,- €), KK Krasow Humenné
(OF11/2014 na 50,- €), KK Ruža Ružomberok(OF 093/2016 na 200,- €) , KK Púchov (OF 092/2016 na 120,€), Skate Žilina (OF 094/2016 na 60,- €) uhradiť pohľadávky po splatnosti z roka 2014 za prenájom
rozhodcovského zariadenia a z roka 2016 za vstupenky na ME v Bratislave najneskôr do 30.09.2020.
5. Ukladá individuálnym členom SKrZ Štefanková (OF 004/2017 na 225,- € a OF 008/2017 na 180,- € za
ubytovanie na IDP Ostrava), Doboszová (OF 005/2017 na 225,- € za ubytovanie na IDP Ostrava), Plačková
(OF007/2017 na 180,- € za ubytovanie na IDP Ostrava) uhradiť pohľadávky po splatnosti z roka 2017
najneskôr do 30.09.2020.
6. Ukladá predsedovi SKrZ Ing. Beständigovi podniknúť nevyhnutné kroky k vysporiadaniu vyšlej faktúry
č.019/2017 vystavenej Poľskému krasokorčuliaskemu zväzu vo výške 5 538,-€ za náklady na 4 Nationals
konané v roku 2017 v Košiciach najneskôr do 31.12.2020.
V Bratislave, 25.08.2020

…………………………………………..
Ing. Jaroslav Burian, kontrolór SKrZ
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