
                                           Zápisnica 
           zo zasadnutia ekonomickej komisie  konanej 23.7.2013 v Púchove. 
 
Prítomní:  Ing. Erika Fábryová Z. Jendželovská, E. Škutová, J. Polomský, A. Senková, A. Luhová 
   
 
        Program: 
            1.revízia vykonávacích predpisov č.7 2011 o hospodárení s majetkom KST z:všetci 
           2. revízia vykonávacích predpisov č.8 2011 o obehu účtovných dokladov KST z:všetci  
           3. revízia vykonávacích predpisov č.5 2011 o účtov. v sekciách a komisiách KST z:všetci  
           4. uznesenie ÚR KST, uložené EK. 
           5. Rôzne 
  Predsedkyňa  EK KST Ing.Erika Fábryová privítala  prítomných  a oboznámila s programom. 
 
     Ad 1) revízia vykonávacích predpisov č.7. 2011  
       – predsedníčka EK  KST  navrhla  doplniť- hmotný majetok sa inventarizuje podľa zákona  
           o účtovníctve minimálne 1x za 2 roky .   

-  Článok 3 časť 2 vyhodiť ,upravenú prílohu vykonávacích predpisov dodá Erika/viď 
príloha./ 

- Z.Jendželovská, 
- Do inventúry- evidovať DHM aj s nižšou  obstarávacou cenou. 
-  -základné zásady o hospodárení s majetkom  KST,/čo je potrebné urobiť  by sa to   

nezneužilo./ 
- vyplýva zo stanov KST, koľko je štatutárov?/opatrenie proti zneužitiu/ 
- J.Polomský, 
-  dať pravidlo, aby nebolo možné z majoritnej  väčšiny predať chaty v Tatrách , 
- treba prejednať s právnikom, urobiť opatrenie o predaji /v stanovách, -padne vedenie 

a pod./  

Ad 2) revízia vykonávacích predpisov č.8. 2011 

-  Prerokuje sa  na zasadnutí s predsedami sekcií a komisií  26.10.2013 

Ad 3)   revízia vykonávacích predpisov č.5. 2011 

- Prerokuje sa  na zasadnutí s predsedami sekcií a komisií  26.10.2013 

Ad 4)  Uznesenie ÚR KST, uložené EK.  

- G.1.  rozdeliť v rozpočte  na akých podujatiach koľko krát, koľko účastníkov  koľko 
delegátov adď. 

- Apgrejd/apgrade/ sa platí od počtu prihlásených členov- preto je taká veľká suma 
- G.3.  zašle sa  daňové priznanie za roky  10.11.12   Termín sa dodrží. 
- G.6. pri zasadnutí EK s predsedami sekcií a komisií o návrhu rozpočtu na rok 2014 

bude zároveň prerokovaný  aj vykonávací predpis o účtovaní v sekciách a komisiách 
školeniach, kurzoch a seminároch. 26.10.2013 v Bratislave o 10,00 hod. 

- G.7. viď bod G.1. 

 



Ad 5) Rôzne 

- E.Škutová –ako sa bude účtovať nepravidelný príjem značkárov? 
- Pravidelný príjem =  vyššie odvody 
- Zrážať odvody do SP ? 
- Riešenie problematiky značkárov 
- 30.-31..7.2013 príde E.Škutová do BA dokončiť značkárske vyučtovanie za rok 2012 

/predsedovia komisií./ 
- Ďalšia  EK bude 30.9.2013 v Bratislave. 

       
Zapísala: A. Luhová     Overil: Z.  Jendželovská   
                                                                                                        Ing, Erika Fábryová   


