
                              Správa o     hospodárení  OZ ŠŤASTIE SI TY  za  
rok 2018

     Naše OZ v tomto roku svoje financie spravovalo tromi spôsobmi. Najviac
aktivít  sa  realizovalo  prostredníctvom  účtu  prostredníctvom  Slovenskej
sporiteľni. Z daného účtu sa uskutočňoval prevod financií do hotovosti. Táto po
prevode  sa  zaevidovala  ako  príjem  do  pokladne  OZ  a je  vyhodnocovaná
nasledovne:

     Po prevode zostatku hotovosti z roku 2017 vo výške 98,93 do pokladne sme
túto hotovosť v priebehu roku navýšili o nasledovné čiastky:

1. Členský príspevok vo výške 10,00 € od 25 členov     250,00  €
2. Výber z účtu OZ 2x (210,00 + 260,00)                       470,00  €
3. Prevod hotovosti z roku 2017                                        98,93  €

                                           S     p o     l u :  818,93 €  

     Z danej hotovosti sme vyčerpali sumu 791,97 € a do roku 2019 sme začali
s hotovosťou 26,96 €.

     Všetky výdavky sú sledované zvlášť a sumárum výdavkov tvorí súčasť tejto
správy. Príloha č. 1.

     Ako vidno, časť z danej sumy vo výške 100,00 € bola daná do správy p. Evy
Fulajtárovej,  hospodárke  OZ,   na  financovanie  drobných nákupov  spojených
s dobrovoľníckou  aktivitou  §52a)  a to  jún  70,00  €  a v októbri  30,00  €.  Táto
suma  je  evidovaná  v denníku  ako  výdaj.  Presný  odpočet  sumy  100,00  €
ekonómka eviduje priebežne mesačne a v konečnom dôsledku je kontrolovaný
RK.
K 31.12.2018  z tejto  sumy  bolo  vyčerpané  89,74  €.  Zvyšok  10,26  bude
prevedený do pokladne OZ na rok 2019.
     Čerpanie hotovosti bolo z veľkej časti použité na prevádzku klubu a klubovej
činnosť, vrátane úhrady energií, platenie nájmu a internetu. Tieto výdavky boli
pomerne vysoké, nakoľko sme sa sťahovali a bolo mnoho vecí potrebné riešiť na
novo. Ide hlavne o sprevádzkovanie internetu, úprava nových priestorov a pod.
Do  tejto  kapitoly  výdavkov  možno  zahrnúť  aj  občerstvenie  v podobe  kávy,
cukru a iných potravinových komponentov.
     K ďalším položkám,  ktoré  je  nutné  spomenúť  sú  výlety  našich  členov,
poplatok  za  registráciu  u notára  (2%),  vzdelávanie  členov  v rôznych  našich
partnerských  organizáciách  s celoslovenskou  pôsobnosťou,  či  vianočný
večierok. 
     Ako  som  už  spomínala  presné  zúčtovanie  nákladov  po  jednotlivých
položkách je súčasťou tejto správy.
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                                             -----------------------------------
Účet OZ v     Slovenskej sporiteľni:  

      Stav účtu k 1.1.2018  bol 370,04 €. K tejto sume je nutné pripočítať príjem
zo Zbierky Nezábudka v roku 2016 vo výške  723,00 – (čistý  výnos zbierky
zaslaný OZ Ligou za DZ – rok 2017), ďalej vratka z nájmu od Správy budov
mesta PD – 120,99 a vratku zo VšZP z roku 2017 vo výške 118,51. 

     Všetky  príjmy i výdaje  daného  účtu  sú  účtovne  evidované  v účtovnom
denníku mesačne a pravidelne kontrolované RK. Až na malé formálne chyby sa
nezistilo pri jeho evidencií, či narábaní s financiami, žiadne nedostatky. 

     K najvyšším výdavkom došlo z dôvodu prevodu financií do hotovosti a to vo
výške 540,00,  prevod zostatku účtu na účet FIO Banky v sume 277,52 €, úhrada
energií (tzv. nájom) MÚ v sume 106,32 € a iné. 

     Za zmienku v tejto správe stojí spomenúť skutočnosť, že z účtu boli hradené
z veľkej časti výdavky na dobrovoľnícku činnosť podľa §52a) a to pre Dohodu
č. 51 a Dohodu č. 78. vo výške 691,63 €. Úrad práce nám vrátil späť 468,35 €.
Rozdiel vo výške 223,28 € sme si hradili z vlastných príjmov.
Táto čiastka je síce pomerne vysoká. Na tento účel padli takmer všetky členské
príspevky,  ale  napriek  tomu sa  to  vyplatilo.  Ako protihodnotu  naši  členovia
získali  nové  poznatky  v rámci  rôzneho  druhu  vzdelávania  –  Stolovanie,
Finančná gramotnosť a pod. Určite ich to obohatilo.

     Z akého dôvodu nám ÚPSVaR nepreplatil viac? Organizácia, ktorá sa zapája
do  projektu  Dobrovoľnícke  práce  §52a)  je  povinná  sa  spolupodieľať  na
výdavkoch a to od počtu ľudí, ktorým je daný projekt, daná aktivita určená.

Ostatné  príjmy i výdaje  sú  presne  zaznamenané  v prehľade  o Stave  účtu  OZ
k     31. 12. 2018, ktorý je ďalšou prílohou tejto správy.  

         Účet OZ v     Slovenskej sporiteľni k     31.12.2018  bol  z     r u     š e n ý .   

Účet OZ v     FIO Banke:  

     Tento účet sme si založili ešte v roku 2017 s vyhliadkou, že v budúcnosti
bude naším jediným účtom.  FIO banka má v PD pobočku,  tak  komunikácia
s ňou  je  pomerne  jednoduchá.  Je  to  banka,  ktorá  si  za  jednotlivé  transakcie
určuje takmer nulové poplatky, takže náklady na poplatky budú určite nižšie ako
v Slovenskej sporiteľni. 
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     Na tento účet sme si v roku 2017 previedli čistý zisk zo Zbierky Nezábudka
z roku  2016,  i z roku  2017.  Tiež  sme  naň  presmerovali  príjem  z 2%,  ktorý
v roku 2017 činil sumu 259,95 €.
            .
     Tento účet sme reálne začali používať až v novembri, kedy sme z neho začali
platiť  inkaso  O2 telefónu,  začali  sme  ho  používať  –  už  ako  jediný  účet  na
financovanie ďalšej Dohody č. 18/52A/12/198 ÚPSVaR,  na základe ktorej sa
nám podarilo zapojiť do tejto aktivity dvoch našich členov. V decembri, od kedy
je táto dohoda v platnosti, sme z neho vyčerpali sumu 89,92 €. Tento mesiac
dané výdavky predložíme ÚPSVaR na preplatenie. Takže daný výdavok z 12/18
evidujeme zatiaľ iba ako výdaj. Príjem je nateraz 0,00 €.

     Podobne, ako v minulosti účet OZ v SS, aj tento bude skontrolovaný RK
v januári  t.r.  a to  od  januára  2018  vcelku.  Predtým  ho  RK  nekontrolovala,
nakoľko na ňom neboli žiadne pohyby. 

     V tomto  roku  sme  sa  Zbierky  Nezábudka  ako  OZ nezúčastnili.  Z toho
dôvodu  sme  nezískali  žiaden  finančný  obnos  od  Ligy  DZ.  Tento  výpadok
nahradíme príspevkom vo výške 45,00 € od každého člena. Okrem toho, každý
člen OZ zaplatí aj členské, ktoré aj v tomto roku bude vo výške 10,00. Toto je
rozhodnutie členov OZ, ktoré sme prijali na ČS 26. 7. 2018.

     Podrobný výpis účtu OZ z     FIO Banky za rok 2018 je prílohou tejto správy.   

Prievidza, 10. 1. 2019

                                                                  Správu vypracovala:

                                                                 Eva  F u l a j t á r o v á 
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