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Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo
MČ Bratislava – Ružinov

A. berie na vedomie

Informáciu o stave hospodárenia a personálnom obsadení v Ružinovskom
športovom klube, príspevkovej organizácii k 31.07.2015



RRUUŽŽIINNOOVVSSKKÝÝ ŠŠPPOORRTTOOVVÝÝ KKLLUUBB
príspevková organizácia Mestskej časti Bratislava - Ružinov

Mierová 21, 827 05 Bratislava, IČO: 36066257, DIČ: 2021493408

Číslo účtu: 3751843002/5600, Iban: SK9256000000003751843002, Swift kód: KOMASK2X
Bankové spojenie: Prima banka, a.s., Bratislava, email – sportklub@ruzinov.sk, tel.: + 421 (2) 48284158

INFORMÁCIA O STAVE HOSPODÁRENIA A PERSONÁLNOM OBSADENÍ V RUŽINOV-
SKOM ŠPORTOVOM KLUBE, PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCII k 31.07.2015

A) Financie

V období od 10.06.2015 (podaná ostatná informácia RŠK, p. o. o stave hospodárenia a personál-
nom obsadení) do 31.07.2015 prijal RŠK, p. o. na základe dohodnutého kalendára od MČ Bratislava
– Ružinov nasledovné finančné transfery:

a) dňa 12.06.2015 ......................................44.400,- €
b) dňa 24.06.2015 ......................................76.600,- €
c) dňa 14.07.2015 ......................................87.000,- €
d) dňa 24.07.2015 ......................................13.600,- €

Celková suma prijatých finančných transferov je ................221.600,-€

Prijaté finančné čiastky boli použité nasledovne:
a) Transfer prijatý dňa 12.06.2015 v celkovej sume 44.400,- €

splátky - splátkový kalendár .......................... 0,- € pravidelné úhrady............................ 44.400,- €

mzdy (05/2015) ............................ 25.474,00 €
daň zo mzdy (05/2015)................... 3.536,50 €
odvody – SP (05/2015)................. 10.916,16 €
odvody - VZP (05/2015) ................. 3.971,94 €
odvody - Dôvera (05/2015)................ 413,13 €

43.898,60 €
Uhradené spolu: ............................................................... 43.898,60 €

b) Transfer prijatý dňa 24.06.2015 v celkovej sume 76.600,- €

splátky - splátkový kalendár .............. 51.800,00 € pravidelné úhrady......................... 24.800,00 €

exekúcia – SVP ................................ 10.000,00 € fa 200 - BA (05/2015).................... 3.015,82 €
exekúcia - ENVITECH, s.r.o................ 6.500,00 € fa 192 - Pow-en, a.s. (06/2015) ..... 1.210,21 €
exekúcia – VZP................................... 3.000,00 € fa 210 - Pow-en, a.s. (05/2015) ..... 4.360,04 €
exekúcia – SP..................................... 5.000,00 € Pow-en, a.s. (06/2015) ..................... 606,41 €
splátkový kalendár – BAT ................... 7.865,00 € fa 193 - SPP (06/2015).................. 2.319,00 €
splátkový kalendár – OLO................... 1.874,67 € fa 210 - OLO, a.s. (05/2015)............. 514,29 €
splátkový kalendár – BVS ................... 1.710,00 € fa 212 - 215 a 223 - 228 - BVS ..... 3.215,08 €
splátkový kalendár – PRS................... 2.151,13 € SVP (2.Q. 2015)............................ 8.715,00 €
splátkový kalendár - CK AZAD............ 7.917,80 € fa 233............................................ 1.528,80 €
splátkový kalendár – Primachlad......... 5.875,20 €

51.893,80 € 25.484,65 €
Uhradené spolu: .............................................................. 77.378,45 €

mailto:sportklub@ruzinov.sk


c) Transfer prijatý 14.7.2015 v celkovej sume 87.000,00 €

splátky - splátkový kalendár ............. 50.500,00 € pravidelné úhrady......................... 36.500,00 €

exekúcia - SVP ................................ 10.000,00 € mzdy (06/2015) ............................ 20.614,26 €
s.k. omeškanie - SVP......................... 1.757,00 € odvody - daň zo mzdy (06/2015) .... 2.686,97 €
exekúcia - ENVITECH, s.r.o................ 6.500,00 € odvody - SP (06/2015) .................. 9.211,53 €
exekúcia - VZP ................................... 3.000,00 € odvody - VZP (06/2015) ................ 3.346,36 €
exekúcia - SP...................................... 5.000,00 € odvody - Dôvera (06/2015)............... 359,83 €
splátkový kalendár - BAT ................... 7.865,00 €
splátkový kalendár – Adv. kancelária . 2.880,00 €
splátkový kalendár - CORYDORAS .... 1.194,95 €
splátkový kalendár - PLYN + TLAK.... 1.500,00 €
splátkový kalendár - LookArt............... 1.423,00 €
splátkový kalendár - Regulaterm......... 1.905,60 €
splátkový kalendár - MB Elektroservis. 5.721,62 €

50.457,17 € 36.218,95 €
Uhradené spolu: .............................................................. 86.676,12 €

d) Transfer prijatý 24.7.2015 v celkovej sume 13.600,00 €

splátky - splátkový kalendár .......................... - € pravidelné úhrady......................... 13.600,00 €

fa 272-273 - Pow-en, a.s. (06/2015) .. 4.995,84 €
fa 246 - Pow-en, a.s. (07/2015)............. 284,53 €
Pow-en, a.s. (zálohy na energier) ...... 1.532,09 €
fa 248 - SPP (07/2015) ...................... 2.319,00 €
fa 259-261, 266-270, 282 a 285 - BVS 3.246,53 €
fa 262 - OLO, a.s. (06/2015) ................. 381,57 €
fa 281 - Prvá ružinovská, a.s. ............... 703,97 €
fa 258 - BAT (06/2015) ...................... 2.594,98 €
fa 251-255, 279 - ST............................. 415,13 €
RTVS - 3.Q 2015 .................................... 55,74 €

- € 16.529,38 €
Uhradené spolu: .............................................................. 16.529,38 €
Všetky potrebné doklady sú k dispozícii na sekretariáte RŠK, p. o.

Celková suma vykonaných úhrad z prijatých finančných transferov bola 224.482,55 €. Rozdiel vo
výške 2.882,55 € voči prijatým finančným transferom bol pokrytý príjmami z činnosti RŠK, p. o. Ako je
z uvedeného vidieť, RŠK, p. o. pravidelne a v zmysle schválených splátkových kalendárov uhrádza
všetky predpísané platby.

Okrem úhrad z finančných transferov MČ Bratislava – Ružinov uhradil RŠK, p. o. v tomto období
aj ďalšie záväzky vyplývajúce mu z jeho činnosti, čo bolo možné na základe príjmov z činnosti RŠK,
p.o. v tomto období v objeme cca 30.000,- €. Úhrady boli vykonávané cez účet RŠK, p. o., hotovostne
cez pokladňu RŠK boli riešené len úhrady bežných drobných výdavkov na krúžkovú činnosť a úhrady



výdavkov na všeobecný materiál na zabezpečenie chodu zverených areálov. Príjem do pokladne bol
výhradne z tržieb za činnosť vykonávanú RŠK, p. o.

K 31.07.2015 mal RŠK, p. o. záväzky v 11 neuhradených faktúrach v lehotách splatnosti vo výške
cca 11.500,-€, pričom na účtoch disponoval s čiastkou cca 15.000,- € a s pokladničnou hotovosťou
vo výške cca 1.200,- €

B) Personálna oblasť:
V období od 11.06.2015 do 31.07.2015 sa znížil celkový počet zamestnancov RŠK, p. o. z 37 na

35 pracovníkov keď k 22.07.2015 skončila pracovná zmluva p. Branislavovi Alexovi a k 31.07.2015
dal výpoveď p. František Polák. Následne bol prepracovaný harmonogram služieb vo všetkých areá-
loch tak, aby bola zabezpečená ich správa a umožnilo sa aj čerpanie dovoleniek. Prepracovaním har-
monogramu služieb sa aj znížil počet hodín práce nadčas ako aj podiel príplatkov za prácu v noci a
tým aj požiadavky na celkové mzdové náklady.

Kontrolnou činnosťou sme zistili viaceré nedostatky v evidencii zamestnancov, ich dokladoch
(napr. chýbajúce Výpisy z Registra trestov, doklady o vzdelaní a pod). Postupne tieto nedostatky
odstraňujeme a doklady kompletizujeme.

Výplaty zamestnancov uhrádzame pravidelne približne v polovici mesiaca, rovnako pravidelne
a načas platíme všetky odvody do poisťovní a zálohy na daň. Môžeme konštatovať, že RŠK, p. o.
nemá k 31.07.2015 voči poisťovniam a daňovému úradu žiadne nevyrovnané záväzky za rok 2015.

V Bratislave, dňa 18.08.2015

Ing. Ľubomír Lenár, v. r.
riaditeľ

Ružinovský športový klub, príspevková organizácia
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