
Správa o hospodárení ZLZ SR (Šamorín - Čilistov - 08.11.2017) 
 

 
1. Uzatvorenie rozpočtu ZLZ SR na rok 2016 

V roku 2016 bol plánovaný príjem 68.820,- €. Skutočný príjem bol 80.603,16 €, čo je oproti 
plánovanému príjmu viac o  11.783,16 €. Príjmy boli tvorené z členských príspevkov (68.880.-) 
sponzorských príspevkov na Odbornú konferenciu 2016, školení a kurzu  ( 11.261,50 ),  z bankových 
úrokov (60,26) a stravných lístkov (401,40). 

Plánovaný výdavok v roku 2016 bol 68.820,- €. Skutočný výdavok bol 79.456,66 €. 

Rozdiel medzi skutočným príjmom a skutočným výdavkom za celý rok 2016 tvoril zisk vo výške  
1.146,50€ . 

Na základe rozhodnutia Zhromaždenia členov ZLZ SR zo dňa 09.11.2016 boli tieto prostriedky ako 
prebytok zahrnuté do rezervného fondu.  

********************************************* 

2. Hospodárenie ZLZ SR za obdobie od 01.01.2017 do 31.10.2017 
 
Podľa schváleného rozpočtu na rok 2017 boli predpokladané príjmy v sume 79.620.- €. 

Z členských príspevkov bol príjem za január až október 2017 vo výške  65.360.- €. Príjmy z predaja 
FCR 25.- € z bankových úrokov boli 52,23 €, sponzorské príspevky na 25.výročie založenia ZLZ SR ( 
12.500.- € ) sponzorské príspevky na OK 2017 ( 1.000.- €) a školenie (1.742.- € ) 

Celkové príjmy ZLZ SR v januári až októbri 2017 boli vo výške 81.765,83 €, čo je 102,69% 
plánovaných príjmov. 

Podľa schváleného rozpočtu na rok 2017 boli predpokladané výdavky v sume 79.620.-€. 

Skutočné výdavky za obdobie január až október 2017 predstavujú celkom sumu 73.680,58 €, čo je 
92,54 ℅ z plánovaných výdavkov, pričom:  

na mzdy sa vyčerpalo 9.260,01 €, na odvody 7.426,55 € a na stravovanie zamestnancov  637,24 €, na 
vedenie účtovníctva sa vyčerpalo 900.-€ .   

Členské príspevky:  

Členský príspevok CLECAT bol vo výške 10.000,- €,  FIATA 4.247,20 €, do Medzinárodnej 
obchodnej komory 1.500,- €  a EASA 125,- € ( Európska asociácia bezpečnostných poradcov).  

Nájomné v uvedenom období roku 2017 predstavovalo čiastku 1.923,71 €. 

Na komunikáciu sa vyčerpalo spolu  961,11  €, z toho konkrétne na poštovné 236,25 €, na mobil 
423,97 €, telefón 150,89 € a na internet 150,00 €. 

Náklady na rokovanie predstavenstva boli čerpané vo výške 1.759,86 €.   

Na zahraničné služobné cesty sa vyčerpalo 12.026,27 € a na domáce služobné cesty 600,80 €. 

Na WEB stránku 234,77 €, na denný monitoring médií 1.440.- € , na archiváciu dokumentov 17,28 € , 
na kancelárske potreby 181,93 € a na sociálny fond 71,00 €. 

Výdavky na propagáciu a inzerciu 1.124,64 €, na výstavy, konferencie, veľtrhy a vzdelávanie 4.585,09 
€, z toho bolo použitých na veľtrh Transport a Logistika v Mníchove 3.827,76 € . Na oslavu 25. 
výročia založenia ZLZ SR 12.942,84 €. 

Na činnosť sekcií  sa použila čiastka 141,45 €, na knihy a tlač 365,76 € a na bankové poplatky 76,98 €.  
 
Predpokladáme  minimálny zisk v hospodárení za rok 2017 a  navrhujeme prípadný prebytok zahrnúť 
do rezervného fondu.  
 
 
V Šamoríne – Čilistove, dňa 08.11.2017                 Mária Csizmadiová – predsedníčka revíznej komisie  


