Správa revíznej komisie OZJ v SR za rok 2017

Revízna komisia vykonala kontrolu údajov v správach o hospodárení jednotlivých základných
organizácií za rok 2017.
V správach sú vždy kontrolované tieto údaje: Výška prijatých členských príspevkov a správne
vyčíslený a odvedený 20 % podiel odborovému zväzu.
Za rok 2017 nedoručili správy tieto ZO:
OS Rimavská Sobota / odvody uhradili/
KS Bratislava
Bratislava IV /odvody uhradili/
OS Košice okolie
OS Dunajská Streda /odvody uhradili/
OS Čadca /odvody uhradili/.
Revízna komisia určuje termín na dodatočné predloženie správ do 31.05.2018. Toto je upomienka č.
1. Po nesplnení povinnosti ZO predložiť správu o hospodárení bude po tomto termíne v zmysle bodu
V. Finančného priadku zaslaná 2. upomienka spolu so sankciou 30 €.
Upozornenie na chyby v správach, ktoré je tiež potrebné opraviť do 31.05.2018:

V správach sa uvádzajú skutočné finančné operácie, ktoré prebehnú v danom roku,
neberie sa tu ohľad na platby za predchádzajúce a tiež nasledujúce obdobia, ktoré
neprejdú účtom v danom roku !!!
OS Revúca: V správe uvedená súhrnne položka príjmy v sume 1403,05 €, v detailnom rozpise
členského je suma 1339 €. Je potrebné v správe rozčleniť príjem členského a ostatné príjmy
OS Bratislava III: Odvod podľa správy 460,93 €, skutočne odvedené 739,96 €
OS Pezinok: V správe uvedený odvod 283,65 , odvedené 252,15. /podľa priloženého rozpisu je tu
zahrnutá platba za december, ktorá ale bola skutočne uhradená až vo februári 2018 a nie je zahrnutá
platba za posledný štvrťrok 2016, ktorá prišla až vo februári 2017/.
Krajský súd Košice: v správe odvod 653,12 €, odvedené 652,52 €.
OS Trebišov: V správe odvod 603,64 €, odvedené 802,62 €.
OS Komárno: V správe odvod 465,47 €, odvedené 583,18 €.
OS Svidník: V správe odvod 360,47 €, odvedené 389,47 € - nezahrnutá platba 29 € za december,
ktorá prišla vo februári 2018.
OS Žilina: V správe odvod 468,13 € /rozpísané dve platby 228,97 a 239,16/, na účet odvedené 470,13
€ / 25.04.2018 229,97 a 05.10.2018 240,16/.

Tieto platby som pridelila k OS Žilina len „náhodným výberom“, nakoľko sa v oboch prípadoch jedná
o hotovostný vklad na účet a nie je uvedené ani meno vkladajúceho, ani názov ZO, takže identifikovať
takéto platby je ťažko.
ZO stále pri úhrade členského neuvádzajú o akú ZO ide. Potom je veľmi ťažko priradiť platbu ku
konkrétnej ZO. V poznámke stačí, aby bolo uvedené, o aký súd ide, napr. OS Partizánske, OS Košice
II. a pod.. Doteraz niektoré ZO majú uvedené v poznámke napr. Odvod príspevkov za II.Q alebo 20 %
odvod čl. príspevkov za obdobie ... alebo Povinný odvod... Z tohto nikto nevie, o koho ide.
ZO, ktoré stále neuvádzajú info, o aký súd ide: Vranov nad Topľou, Spišská Nová Ves, Topoľčany,
Pezinok, Revúca, Piešťany, OS Banská Bystrica, Bratislava IV.
Opäť upozorňujeme ZO, aby pravidelne v zmysle finančného poriadku , článku I., bod V. odosielali
odvod príspevkov k 15.04., 15.07., 15.10., 15.01. .... Upozorňujeme zároveň, že ani mesačné
odosielanie príspevkov nie je v súlade s finančným poriadkom.

RK skontrolovala príjmy OZJ v SR podľa výpisov z účtu za rok 2017 a porovnala s predloženou
správou o hospodárení odborového zväzu :
Kontrola počiatočného stavu účtu : 10374,681 € a počiatočného stavu pokladne: 6,29 € - súhlasí.
Príjmy vo výpisoch súhlasia s predloženou správou, t.j. :
Príjmy z členských príspevkov:

27080,04 € - súhlasí.

Ostatné časti správy o hospodárení odborového zväzu justície budú odkontrolované po skončení
Rady predsedov, na ktorej prevezme doklady za rok 2017.

V Dolnom Kubíne dňa 26.04.2018

Vyhotovila: Erika Závoďančíková
Revízna komisia OZJ v SR:
Erika Závoďančíková .....................................................
Mária Valovčíková ........................................................
Gabriela Csetoová ........................................................

