Slovenský zväz dráhového golfu
Junácka 6, 832 80 Bratislava, Slovenská republika

___________________________
Vec: Zápis Kontrólnej a Revíznej Komisie SZDG z kontroly Daňového priznania zväzu,
podaného v roku 2019, z kontroly účelovosti použitia finančných prostriedkov
pridelených uznanému športu z rezortu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a
športu SR a kontroly priebežného čerpania financií v roku 2019 v zmysle
odsúhlaseného rozpočtu na rok 2019.
1. Otvorenie výročného stretnutia Kontrólnej a revíznej komisie SZDG.
2. Členovia KRK SZDG skonštatovali, že sú uznášaniaschopní, nakoľko sa stretli v
plnom zložení.
3. Predseda KRK SZDG podal správu o činnosti KRK SZDG s informáciami o rozpočte a
čerpaní v roku 2019.
4. Predseda KRK SZDG informoval o preštudovaní Daňového priznania za rok 2018 a
podal návrh na potvrdenie správnosti tohto Daňového priznania.
5. Členovia KRK SZDG jednohlasne odsúhlasili podané daňové priznanie SZDG za rok
2018 za správne.
6. Predseda KRK SZDG ďalej podal informáciu o kontrole účelovosti čerpania dotácie
pre uznaný šport z MŠVVaŠ SR a navrhol potvrdiť správnosť čerpania tejto dotácie.
7. Členovia KRK SZDG následne odsúhlasili správnosť čerpania dotácie pre uznaný
šport z hľadiska účelovosti.
8. Člen komisie p. T. Mészáros podal správu o čerpaní financií v rámci rozpočtu na rok
2019. Navrhol odsúhlasiť správnosť čerpania s poznámkou, že financie boli použité v
zmysle odsúhlaseného rozpočtu SZDG na rok 2019, ktorý bol odsúhlasený
Konferenciou SZDG a prišlo iba k malým presunom časti financií v prospech
juniorov, ktoré však neovplyvnia celkový zmysel čerpania financií.
9. Členovia KRK SZDG odsúhlasili priebežné čerpanie rozpočtu v roku 2019 a potvrdili
jeho správnosť. V tom zmysle aj udelili súhlas po skončení roku 2019 s vypracovaním
zúčtovania financií, ktoré SZDG prijal v roku 2019 ako uznaný šport z Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR.
10. KRK SZDG udelila poverenie gen. sekretárovi SZDG, aby po skončení finančného roku
2019 vypracoval a predostrel KRK SZDG zúčtovanie financií, ktoré SZDG prijal v
roku 2019 ako uznaný šport od MŠVVaŠ SR. KRK SZDG sa následne skontroluje
vyúčtovanie a po kontrole bude vyúčtovanie verifikované zo strany KRK SZDG.
v.r. Lukáš Barylík – predseda KRK SZDG
v.r. Tibor Mészáros – člen KRK SZDG
v.r. Ivan Švejda – člen KRK SZDG
V Trnave dňa 28.9.2019
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