
Správa o hospodárení a plnenie rozpočtu MsO SRZ Prievidza za rok 

2017 
 

Na strane plánovaných výnosov, účtovná trieda č.6, boli plánované a čerpané nasledovné 

výnosy: 

   

Účet 647 000 – Uhradené a nevyzdvihnuté ceniny do dátumu splatnosti. Neboli rozpočtované. Táto 

suma činí 748,16 €.    

 

Účet 647 002 – Úhrada od externej organizácie za uskutočnené feedrové preteky v Novákoch. 

Nebol v rozpočte. Zisk činí 200,00 €. 

 

Účet 649 000 – Vrátená platba od firmy Slovnaft, a.s. – ukončená zmluva o tankovaní PHM. 

Nebola v rozpočte. Zisk bol v sume 165,97 €. 

 

Účet 649 001 až 649 008 –  Jedná sa o výnosy zo zápisného, skúšok, neodrobených brigád, výber 

z disciplinárnych previnení, oneskorené doklady a výnosy za neúčasť na ČS. Uvedený účet bol 

rozpočtovaný sumou 23.960,00 € a skutočný výnos bol v sume 31.684,50 €.  Zo všetkých 

spomenutých položiek bol väčší výnos.  

 

Účet 654 001 – Predaj tlače. Účet nebol v rozpočte. Skutočný výnos bol v sume 549,50 €. Výnos 

získaný predajom tlačovín.  

 

Účet 662 000 – Prijaté príspevky od organizačných zložiek. Účet bol rozpočtovaný sumou 6.000,00 

€. Skutočný výnos bol 7.766,04 €. Od Mesta Prievidza sumou 4.000,00 €, Mesta Nováky 2.500,00 

€, Obce Diviacka Nová Ves 1.000,00 € a Obce Kanianka 266,04 €. 

Chcem sa týmto za našu organizáciu poďakovať všetkým, ktorý podarovali hotovostné príspevky. 

 

Účet 664 001 až 664 012 – Jedná sa o príspevky z členského, povolení na rybolov a hosťovacích 

povolení. Účty boli rozpočtované na sumu 143.545,00 €.   

Výnos z uvedených účtov bol 146.802,00 €.   

 

 

 

V roku 2017 bolo na strane výnosov, čiže účtovnej triedy 6 rozpočtovaná položka v celkovej sume 

173.505,00 €. Skutočný výnos bol v sume 187.916,017 €. Výnos bol povýšený o sumu 14.411,17 € 

oproti rozpočtu.   

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Na strane plánovaných nákladov, účtovná trieda 5, boli plánované a čerpané nasledovné 

nákladové položky:  

   

Účty 501 000 až 501 008 – Zahŕňa účty týkajúce sa spotrebného materiálu, spotrebnej tlače,  

nákupov násad, liečiva, krmiva, pracovného oblečenia a pomôcok, pohonných hmôt, nákupov 

DHM. Účty boli rozpočtované sumou 113.787,00 €. Skutočný náklad bol 120.959,41 €.. Za 

zmienku stojí, že násady boli rozpočtované sumou 104.287,00 € a v skutočnosti násady boli 

zakúpené v sume 109.140,95 €. Násady z vlastných zdrojov v tomto roku boli vyššie o 4.853,95 € 

ako plánovaný rozpočet na rok 2017 a vyššie o 9.361,67 € ako v roku 2016 skutočnosť.  



Jednoducho povedané, stále dávame naším rybárov viac rýb do našich vôd ako je príjem za 

rybárske povolenia. Za rybárske a hosťovacie povolenia sme prijali ako som spomínala účet 664 – 

PV, LV, KV celkom 101.415,00 € a zarybnenie bolo 109.140,95 €. Viac bolo daných rýb do vôd 

o 7.725,95 € ako vybratá suma za povolenia.  

 

Účty 502 002 až 502 004 –  Zahŕňajú účty za spotrebu elektrickej energie, plynu a spotreby vody. 

Rozpočtované boli sumou 4.100 €. Skutočná spotreba bola v sume 2.926,63 €. Tiež značná úspora.  

  

Účty 511 001 až 511 004 – Zahŕňajú účty  na opravu dopravných prostriedkov, opravy RH 

Lukovica, oprava strechy na garáži v Nitrianskom Rudne a opravy strojov a zariadení. Účet bol 

rozpočtovaný sumou 9.500,00 €  a skutočná spotreba bola v sume  11.270,37 €.  

 

Účet 512 000 – Cestovné. Účet bol rozpočtovaný sumou 500,00 €. Nákladová položka bola v sume 

22,60 €. Tu bola tiež úspora. 

 

Účet 513 000 – Náklady na reprezentáciu. Účet bol rozpočtovaný sumou 3.000,00 €. Nákladová 

položka bola v sume 1.813,85 €.   

 

Účty 518 000 až 518 007 – Zahŕňajú účty za poštovné, telefóny, internet, nájomné, poistenie, 

ostatné služby a Zmluvy o dielo. Účet bol rozpočtovaný sumou 22.520,00 €. Nákladová položka 

bola v sume 22.752,38 €.  

 

Účet 521 000 – Mzdové náklady. Účet bol rozpočtovaný sumou 800,00 €. Skutočný náklad bol 

v celkovej sume  764,70 €.  

  

Účet 524 000 –  Zákonné sociálne a zdravotné poistenie. Účet bol rozpočtovaný sumou 900,00 €. 

Nákladová položka bola v sume 808,42 €. V danej položke sú účtované odvody za mzdy a odvody 

do sociálnej a zdravotnej poisťovne.  

 

Účet 527 000 – Zákonné sociálne náklady.. Účet bol rozpočtovaný sumou 1.600 €. Skutočný náklad 

bol v celkovej sume 1.532,72 €. Táto položka obsahuje sumu za odstupné bývalému ekonómovi 

spolu s odvodmi a daňou zo závislej činnosti.  

 

    

Účet 532 000 – Daň z nehnuteľností. Účet bol rozpočtovaný sumou 670,00 €. Nákladová položka 

bola v sume 531,36 €.  

 

Účet 544 000 – Úroky za omeškanie platieb za nájomné v predchádzajúcich rokoch v Obci 

Kanianka. Účet nebol rozpočtovaný. Nákladová položka bola v sume 39,38 €.  

  

Účet 546 000 – Dary za okrúhle výročie členov MsO. Účet nebol rozpočtovaný. Nákladová položka 

bola v sume 800,42 €.  

 

Účet 547 000 – Osobitné náklady. Účet nebol rozpočtovaný. Nákladová položka bola v sume 

382,00 €. Jedná sa o doplatky organizácie za schválené bezplatné povolenky – odvod na SRZ Rada.  

 

Účet 549 000 – Iné ostatné náklady. Účet bol rozpočtovaný sumou 300,00 €. Nákladová položka 

bola v sume 294,76 €. Sú tu zahrnuté bankové poplatky uhrádzané banke za vedenie účtu a bankové 

operácie. 

  

Účet 551 000 – Odpisy nehmotného a hmotného majetku. Účet nebol rozpočtovaný. Nákladová 

položka bola v sume 4.337,40 €.   

 

 



V roku 2017 bolo na strane nákladov, čiže účtovnej triedy 5 rozpočtovaná položka v celkovej sume 

157.727,00 €. Skutočný náklad bol v sume 169.236,40 €. Náklad bol väčší o sumu 11.559,40 € 

oproti rozpočtu.  A pri tom bolo zabezpečené viac násad do našich vôd ako bol plán. 

 

 Organizácia v danom roku vykázala zisk v sume 18.679,77 €.  

 

Ešte pripomeniem, že na bankovom účte 221 006 Rezervného fondu sme mali ku 31.12.2016 

61.767,85 € a doplnený bol v roku 2017 sumou 17.675,00 0 €. A to za rok 2015 a za rok 2016, čo je 

výber ku 31.12.2016 od členov MsO SRZ Prievidza. Ku dňu 31.12.2017 máme na bankovom účte 

221 002 – Rezervný fond 79.442,85 €. 

 

A na účte 221 001 je ku dňu 31.12.2017 suma 58.571,45 €.  

 

V pokladni na účte 211 001 je hotovosť po inventarizácii ku 31.12.2017 je 123,39 €. 

 

 

 

                                                                                 

Emília Homolová EKONILY 

      Externá účtovná firma    

                                                                                          účtovník MsO SRZ 

 

 

 

Petrov zdar! 

 

 

 


