Správa Kontrolóra STZ za rok 2017/2018

Hospodárenie skupiny STZ a využitie verejných
prostriedkov
Celkové hospodárenie skupiny STZ v roku 2017 bolo menej úspešné
ako v roku 2016. Príjem štátnych dotácií vzrástol oproti roku 2016
o čiastku 446 000,- EUR. Napriek tomu celá skupina STZ skončila so
stratou - 290 313,-EUR čo je väčšia strata ako bola plánovaná
v rozpočte pre rok 2017.
Splátky úveru NTC a.s. prebiehali v sklze oproti plánu. Namiesto
plánovaných 5 splátok sa podarilo fyzicky uskutočniť len 4 a to
v celkovej sume istiny a úrokov 621 753,- EUR. Príjmy NTC a.s boli
v roku 2017 nižšie oproti roku 2016 čo malo za následok meškanie
splátok úveru a navýšenie pôžičky medziročne od STZ a STZ
Marketing o sumu 476 000,- EUR. K 31.12.2017 je celková suma
pôžičiek 1 283 000,-EUR.
Návrhy v oblasti hospodárenia :
1. Zabezpečiť dostatočný cash flow na firme NTC a.s, aby sa
dokázali včas splácať splátky úveru a ostatné záväzky
2. Zabezpečiť väčší počet akcií organizovaných v NTC aréne a tým
zlepšiť hospodárenie firmy NTC a.s za rok 2018
Použitie štátnych dotácií v skupine STZ za rok 2017 bolo v súlade
s príslušnými zákonnými ustanoveniami Zákona o športe a ďalších
predpisov.

Ďalšie činnosti kontrolóra STZ

V rámci činnosti som sa zúčastňoval na niektorých zasadnutiach VV
STZ , koncom roka 2017 som úspešne absolvoval skúšku u hlavného
kontrolóra športu.
V mesiaci október a november 2017 som sa zaoberal s podnetom
hlavného kontrolóra športu ohľadom regionálnych majstrovstiev
družstiev bratislavského regiónu v kategórií mladších žiačok.
K tomuto prípadu bola vypracovaná a doručená správa hlavnému
kontrolórovi športu, VV STZ, VV BTZ spolu s odporúčanými
opatreniami.
V mesiaci apríl 2018 mi bola doručená poštou korešpondencia
ohľadom prípadu zamietnutia hosťovania hráčom Odemy Púchov
kvôli oneskorenému podaniu, ktorý riešil VV STZ a následne
Odvolacia komisia STZ. Nakoľko nebudem pokračovať vo funkcii
kontrolóra STZ, tieto materiály odovzdám novozvolenému
kontrolórovi, ktorý sa bude týmto prípadom zaoberať.

Záver
Okrem uvedených prípadov som zo strany členom STZ , orgánov STZ
nemal doručený žiadny iný kvalifikovaný podnet na výkon kontroly
s ktorým by som sa v období rokov 2017/2018 zaoberal.
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