
Správa o hospodárení za uplynulé obdobie,  

t.j. od posledného valného zhromaždenia 

 (od  5.9.2010 do 27.8.2011 

(rok 2010- 2011) 

 

 

 

Vo svojej správe o hospodárení OZ Vrchvoda by som Vás rada 

oboznámila o stave hospodárenia za toto obdobie. 

Od svojho vzniku  (8/2008) nemalo naše združenie žiadne zdaňované 

príjmy. Z tohto dôvodu sme ani zo zákona neboli zaregistrovaní na 

Daňovom úrade ako platitelia dane z príjmu. Vedieme jednoduché 

účtovníctvo. Od vzniku združenia stále evidujeme neuhradené 

zápôžičky  vo výške 4 000,-Sk , t.j. 132,78 €, ktoré  zakladajúci 

členovia (rod. Skolulská, Sharifiová, Kadlečíková a Krausková) poskytli 

na vstupné výdavky  a ďalšie fungovanie  OZ . Doteraz nie sme v takej 

situácii, aby tieto prostriedky boli vrátené.  Prospelo by nám získanie 

nejakej dotácie či od sponzorov alebo obecného úradu v Cigli. Hoci 

sme požiadali OÚ Cigeľ  o poskytnutie  finančných prostriedkov ešte 

minulý rok (október 2010) doteraz sme nezískali nič. 

 

Koncom roka 2009 sme boli  Notárskou komorou prvý krát 

zaregistrovaní ako  prijímatelia 2% dane príjmu od  fyzických 

a právnických osôb. Podmienkou  zaregistrovania  je, že prostriedky 

budeme využívať na činnosti určené v stanovách združenia, 

nemôžeme mať nedoplatky na sociálnej a zdravotnej poisťovni (keďže 



to robíme dobrovoľne, nemáme za to mzdu, tak nedoplatky nemáme) 

a museli sme si otvoriť účet v banke.  

10.12.2010 sme boli opäť zaregistrovaní  aj na rok 2010 . Boli sme 

vcelku úspešní, 2% svojich daní nám darovali naši členovia 

a sympatizanti v celkovej výške 416,95 €, ktoré nám začali nabiehať 

na účet koncom júna 2011 do konca júla 2011. 

Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým, ktorí túto voľbu využili 

a podporili činnosť nášho  združenia. 

 

A teraz konkrétne k číslam: 

 

Konečný zostatok na účte ku dňu konania posledného valného 

zhromaždenia t.j. k 5.9.2010 bol  60,11 € 

K tomu nám pribudlo v 11/2010  50 € od nášho spoluobčana pána 

Vražiča, ktorý žije v Írsku, sleduje naše web stránky OZ a jeho 

poďakovaním bol sponzorský dar, ktorý nám zaslal na účet.  Aj jemu 

patrí naša vďaka. 

 

V 12/2010 sme z účtu vybrali 75,- €, z toho išlo 51,09 € na 

zaregistrovanie  prijímateľa 2% daní u notárky  JUDr. Burianovej 

a zvyšok išiel na splatenie 25 ks  tričiek, ktoré máme pre členov 

a sympatizantov nášho OZ na rôzne akcie, hlavne sme sa  v nich 

prezentovali  na volejbalovom turnaji. 

 

Stav účtu v banke  k 31.12.2010 bol 25,84 €, v pokladni 0 €. 



Počas roka 2011 sme mali príjmy iba z 2%  daní, ako som už uviedla, 

v celkovej sume 416,95 €. 

Výdavky boli vo výške :  19,92 € za faktúru WEB HAUS doména 

Vrchvoda 

                                            51,71 € za webhosting. 

        11,30 € kytica – kladenie vencov 8/2011 

              

Poplatky za vedenie účtu  za toto obdobie od posledného  Valného 

zhromaždenia ku dňu 30.7.2011 boli vo výške: 22,67. 

Všetky akcie, ktoré sme robili boli bez nároku na odmenu (napr, 

zdobenie adventných vencov nám lektorka robila bez nároku na 

odmenu atď... 

 

Konečný stav účtu v banke  ku dnešnému dňu máme 346,53 €. 

S týmito  prostriedkami musíme vydržať ďalší celý rok . Podľa týchto 

možností sme  navrhli rozpočet na ďalšie obdobie – t.j. do konania 

ďalšieho valného zhromaždenia v roku 2012. 

 

V pokladnici máme 17 € , ktoré sme vybrali ako členské po 1 € od: 

rod. Komová 4 x. rod. Sharif. 4x, rod. Kadlečíkova 4 x. Slavomír Šmál 1 

€, rod. Krausková 4x (viď. zoznam členov a členské  príspevky) 

 

 

V Cigli, dňa 27.8.2011 

 



Návrh rozpočtu na ďalšie obdobie 2011 – 2012 

(do konania ďalšieho  VZ) 

Výdavky na dnešné VZ                                                                    100€ 

Volejbalový turnaj , cca 15 ľudí štartovné + pohostenie            50 € 

Úhrada domény       na ďalšie obdobie                                          20 € 

Web hosting na ďalšie obdobie                                                       60 € 

Registrácia prijímateľ 2% daní za rok 2011                                    51 € 

Vedenie účtu, poplatky                                                                     20 € 

Akcia – zdobenie medovníkov                                                         20 € 

Poštovné, kanc. potreby, CD                                                            30 € 

Odmena víťazovi – fotografická súťaž   - poukážka za                 10 € 

 

Plánované výdavky spolu                                                             361 €. 

Povinný minimálny zostatok na účte v OTP banke  je 16 € 

Ako som už uviedla, konečný stav účtu  ku dnešnému dňu je 346,53 €. 

Ďalšie finančné prostriedky môžeme očakávať až v období júna a júla 2012 

z príjmu 2% daní za rok 2011 a z výberu členského za rok 2012. 

 

Budeme nútení hľadať aj iné zdroje financovania činnosti nášho 

združenia. 

 

 

V Cigli, dňa 27.8.2011 


