Správa revíznej komisie OZJ v SR za rok 2018

Revízna komisia vykonala kontrolu údajov v správach o hospodárení jednotlivých základných
organizácií za rok 2018 a správnosť odvodu príspevkov jednotlivých ZO.
V správach sú vždy kontrolované tieto údaje: Výška prijatých členských príspevkov a správne
vyčíslený a odvedený 20 % a 25 % podiel odborovému zväzu.
Za rok 2018 nedoručili správu ZO:
KS Bratislava
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 poriadku zaslaná 2. upomienka spolu so sankciou 30 €.
Upozornenie na chyby v správach, ktoré je tiež potrebné opraviť do 31.05.2018:
Neoznačovanie platieb pri úhrade príspevku ZO-čiek:
Neidentifikovateľné platby od ZO:
Okresné súdy Rimavská Sobota, Topoľčany, Pezinok, Žiar nad Hronom, Bratislava IV,
Krajský súd Trenčín.
Prosím o jednoduché označenie platby pri príkaze úhrady do banky, stačí napr. OS Dolný Kubín, KS
Košice......
Do variabilného symbolu je dobré zadať obdobie, napr. 32018, príp. 0102032018, keďže niektoré ZO
neprikladajú ako súčasť správy o hospodárení prehľad o zrazených a odvedených platbách.
OS Košice-okolie: Odvod podľa správy 247,11 €, skutočne neodvedené nič.
OS Banská Bystrica: Odvod podľa správy 578,25 €, skutočne odvedené 585,50 €
OS Bratislava III: Odvod podľa správy 464,82 €, skutočne odvedené 448,67 €
OS Prievidza: Odvod podľa správy 440,48 €, skutočne odvedené 587,58 €, v správe nie je zahrnutá
posledná platba za 3.Q.2018 v sume 147,10 uhradená v 12/2018
OS Žilina: Odvod podľa správy 528,02 €, skutočne odvedené 556,49 €.
Revízna komisia určuje termín na dodatočné predloženie opravených správ do 31.05.2018.

Tento rok bolo špecifické aj kontrolovanie správnej výšky odvodu, nakoľko v roku 2017 bol odvod vo
výške 20 %, od januára 2018 je odvod 25 % a v novom roku ešte dobiehali na účet za posledné
mesiace roku 2017.
Nasledovné ZO prosím poslať tiež v termíne do 31.05.2019 tabuľku, ktorá bude súčasťou tejto
správy. V nej prosím vyplniť údaje, aby som mohla skontrolovať, či ZO správne odvádzali 25% odvod,
keďže podľa mojich prepočtov mi vychádza, že stále odvádzajú 20 %:

Najvyšší súd SR
OS Lučenec
OS Veľký Krtíš
OS Zvolen
OS Bratislava III
KS Prešov
OS Kežmarok
OS Stará Ľubovňa
OS Vranov nad Topľou
KS Trenčín /tu nesení platba za 1.Q. 2018/
OS Nové Mesto nad Váhom /nedoplatené od 8-2018/
OS Dunajská Streda
OS Námestovo.
Nedoplatky:
OS Považská Bystrica – nedoplatok od 07-2018
OS Čadca – nedoplatok celý rok 2018.
OS Košice-okolie- nedoplatok celý rok 2018
OS Poprad – nedoplatok celý rok 2018
- Tieto ZO poprosím o oznámenie dôvodu neplatenia a doplatenie odvodov tiež do 31.05.2019.
- Zároveň s úhradou prosím zaslať informáciu o dátume a sume úhrady na adresu:
erika.zavodancikova@justice.sk

Povinnosti ZO:
Podľa finančného poriadku ZO odvádzajú z vybratých členských príspevkov 25%
na odborový zväz justície, štvrťročne k 15.04.,15.07.,15.10.,15.01,.
Podľa finančného poriadku, časť V. sa posielajú raz ročne do 31.03.
nasledujúceho roka správy o hospodárení ZO.

Všetky nedostatky v správach a nedoplatky prosím odoslať do 31.05.2019.

V Dolnom Kubíne dňa 15.05.2019.
Vyhotovila: Erika Závoďančíková
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