
Správa Kontrolnej a revíznej komisie LAA SR  dňa 21. 03. 2009.

Miesto konania: kancelária LAA SR, Framborská 58, Žilina

Revízna komisia: Ing. Ivan Priesol – predseda, Ing. Vlastimil Hloušek - člen

Za LAA SR: Dagmar Sekerková

Kontrola bola zameraná na:
 hospodárenie a vedenie účtovnej agendy LAA SR za rok 2008
 spôsob použitia finančných prostriedkov z poukázaných 2% z dane príjmov za roky 2007
 spôsob použitia dotácie z MDPaT za rok 2008
 kontrola plnenia úloh volených orgánov LAA SR 

Fyzicky boli skontrolované všetky doklady v evidencii za rok 2008, a to:

Bankové výpisy    1 - 200  (Bežný účet) 1 - 12  (Fondový účet)
Pokladničné doklady 1 - 80
Prijaté faktúry
Mzdová evidencia

Záver:
1. Vedenie účtovnej agendy LAA SR je v súlade s relevantnými právnymi predpismi a normami     a 

nevykazuje žiadne nedostatky. Stav vedenia ekonomickej agendy je v  súlade s so skutkovým stavom
hospodárenia  LAA SR za roky 2007, 2008 a za časť roku 2009.

2. Spôsob použitia prostriedkov z poukázaných 2% z dane z príjmov je v súlade s právnymi predpismi
a normami.

3. Spôsob  použitia  dotácie  MDPaT  za  rok  2008  je  v súlade  s právnymi  predpismi  a normami
upravujúcimi čerpanie tejto dotácie.

4. KRK LAA SR konštatuje absenciu zápisov z rokovaní volených orgánov LAA SR, ako asociačných,
tak aj zväzových, čo neumožnilo kontrolu plnenia úloh týchto orgánov.

Odporúčania konferencii delegátov LAA SR:
1. Prizývať zástupcov KRK na rokovania volených orgánov LAA SR.

Termín: priebežne Zodpovedný: volené orgány LAA SR

2. Povinne odovzdávať zápisy z rokovaní volených orgánov LAA SR výkonnému tajomníkovi LAA 
SR pre účely archivácie a pre kontrolu práce týchto orgánov a kontrolu plnenia úloh zo strany KRK 
LAA SR.

     Termín: ihneď Zodpovedný: volené orgány LAA SR

V Žiline, dňa 21.03.2009

Za KRK LAA SR:

…........................................................ …..............................................................
Ing. Ivan Priesol, predseda KRK LAA SR Ing. Vlastimil Hloušek – člen KRK LAA SR

Za LAA SR: Dagmar Sekerková – Výkonný tajomník LAA SR …........................................

Na vedomie: Ing. Róbert Setnička – prezident LAA SR …........................................


