Správa Kontrolóra STZ za rok 2016/2017
Hospodárenie skupiny STZ a využitie verejných
prostriedkov
Celkové hospodárenie skupiny STZ v roku 2016 hodnotím pozitívne.
Príjem štátnych dotácií, ktorý oproti roku 2015 stúpol o čiastku
682 000,- EUR. Taktiež príjem od reklamných partnerov bol vyšší
o sumu 47 000,-EUR v porovnaní s plánom na rok 2016.
Splátky úveru NTC a.s. prebiehali v miernom sklze oproti plánu. Bude
nutné pre ďalšie roky zabezpečiť hospodárenie spoločnosti NTC a.s
tak, aby vedela včas splácať svoje záväzky hlavne voči banke.
Momentálne v prípade chýbajúcich financií využíva pôžičky od STZ
a STZ Marketing. Ich celková výška k 31.12.2016 bola 807 000,-EUR
a medziročné narástla o sumu viac ako 100 000,-EUR. V oblasti
pohľadávok firmy NTC a.s došlo k miernemu zlepšeniu, aj keď suma
pohľadávok po lehote splatnosti 60 dní činní 119 000,-EUR.
Navrhujem:
1. Unifikovať zmluvy o nájme s jednotlivými nájomníkmi
spoločnosti NTC a.s. a v zmluvách dohodnúť prísnejšie
podmienky ohľadom včasných platieb za nájomné.
2. Zvýšiť aktivitu pri získavaní nových reklamných partnerov,
pokúsiť sa zabezpečiť väčší počet akcií organizovaných v Aegon
aréne a tým zlepšiť hospodárenie firmy NTC a.s

V oblasti využitia verejných prostriedkov – štátnych dotácii STZ
postupovala v medziach Zákona a pri kontrole neboli zistené žiadne
nedostatky.

Ďalšie činnosti kontrolóra STZ

V rámci činnosti som sa zúčastňoval na zasadnutiach VV STZ kde sa
aktívne zapájam do diskusie k prejednávaným bodom, zúčastnil som
sa stretnutia na MŠSR pod vedením hlavnej kontrolórky športu
ohľadom oprávnených nákladov v zmysle novely Zákona o športe.
V zmysle konzultačnej činnosti som bol v mesiaci február 2017
oslovený zástupcom klubu EMPIRE Trnava p. Hlavnom, s ktorým sme
ústne preberali rôzne témy STZ hlavne zamerané na podporu
talentovanej mládeže a finančnú podporu klubov zo strany STZ.

Záver
Zo strany členom STZ , orgánov STZ som nemal doručený žiadny
kvalifikovaný podnet na výkon kontroly s ktorým by som sa v období
rokov 2016/2017 zaoberal.
Svojou kontrolnou činnosťou som nezistil žiadne iné nedostatky
v nesúlade s platnými Stanovami STZ a ostatných noriem STZ.

Milan Kulich – kontrolór STZ

V Bratislave 1. 4. 2017

