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1. Uzatvorenie rozpočtu ZLZ SR na rok 2015

• V roku 2015 bol plánovaný príjem 69.700,- €. 

• Skutočný príjem bol 72.594,80 €, čo je oproti plánovanému príjmu 
viac o 2.894,80 €.

• Plánovaný výdavok bol 69.700,- €. 

• Skutočný výdavok bol 74.121,43 €

• Rozdiel medzi skutočným príjmom a skutočným výdavkom za celý 
rok 2015 tvorila strata vo výške 1.526,63€.

• Na základe rozhodnutia Zhromaždenia členov ZLZ SR zo dňa 
11.11.2015 boli tieto prostriedky hradené z rezervného fondu. 



2. Hospodárenie ZLZ SR za obdobie 
od 01.01.2016 do 31.10.2016

• Podľa schváleného rozpočtu na rok 2016 boli predpokladané príjmy
v sume 68.820.-€.

• Z členských príspevkov bol príjem za január až október 2016 vo 
výške  68.560.-€. 

• Príjmy z bankových úrokov boli 49,58€, sponzorské príspevky na 
OK 2016 (2350.-), FIATA Diploma (2865.-), a školenie ( 2546,50) 

• Celkové príjmy ZLZ SR v januári až októbri 2016 boli vo výške 
76.713,08 €, čo je % plánovaných príjmov.

• Podľa schváleného rozpočtu na rok 2016 boli predpokladané 
výdavky v sume 68.820.-€.

• Celkové výdavky za obdobie január až október 2016 predstavujú 
celkom sumu 67.510,45 €, čo je 98,10 ℅ z plánovaných výdavkov, 
pričom: 



• na mzdy sa vyčerpalo 9.054,64 €, na odvody 7.537,88 € a na 
stravovanie zamestnancov 590,40 €, na vedenie účtovníctva sa 
vyčerpalo 900.- € .  

• Členské príspevky: 

• Členský príspevok CLECAT bol vo výške 10.500,- €, FIATA 
4.139,38 €, do Medzinárodnej obchodnej komory 1.200,- € a EASA 
100,- € ( Európska asociácia bezpečnostných poradcov). 

• Nájomné v uvedenom období roku 2016 predstavovalo čiastku 
1.900,70 €.

• Na komunikáciu sa vyčerpalo spolu 895,96 €, z toho konkrétne na 
poštovné 174,25 €, na mobil 421,81 €, telefón 140.- € a na internet 
159,90 €.

• Náklady na rokovanie predstavenstva boli čerpané vo výške 
2.703,78 €.  



• Na zahraničné služobné cesty sa vyčerpalo 12.480,10 € a na 
domáce služobné cesty 510,15 €.

• Na WEB stránku 144,77 €, na denný monitoring médií 1.440.- €, na 
archiváciu dokumentov 17,28 €, na kancelárske potreby 173,54 € a 
na drobný hospodársky investičný majetok 108,26 €

• Výdavky  na propagáciu a inzerciu 1.036,80 €, na výstavy, 
konferencie, veľtrhy a vzdelávanie 8.608,90 €, z toho bolo 4.965,72
€ použitých na zabezpečenie 6 školení k novému colnému kódexu 
Únie.

• Náklady na FIATA Diploma boli 2.728,27 € , na činnosť sekcií sa 
použila čiastka 261,20 €, na knihy a tlač 234,50 €, na bankové 
poplatky 80,24€ . 

• Predpokladáme minimálny zisk v hospodárení za rok 2016 a 
navrhujeme prípadný prebytok zahrnúť do rezervného fondu.


