Správa
o kontrolnej činnosti bez podnetu
Predmet kontroly :
Kontrola čerpania prostriedkov zo ŠR na šport
Kontrola plnenia podmienok SNA pre získanie verejných prostriedkov z MŠ SR pre rok
2019
Kontrola súladu Stanov Aeroklubu Poprad so Stanovami SNA a Zákonom o športe
KRK a ani sekretariát SNA neprijali žiadne sťažnosti a podnety
Zistenia :
- rozdelenie zákazky športového oblečenia repre modelárov od Doležaj, Trenčín v celkovej
hodnote do 4999 € nie je v súhrnnej správe, porušenie §10 ods. 10 Zákon 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní,
- čerpanie prostriedkov PUŠ nie je v plnom rozsahu dokladované ani odvolávkami na
propozície, keďže sa individuálne zúčtovávajú náklady pri kolektívných účastiach na
súťažiach ani vo všetkých prípadoch rozhodnutiami zodpovedných komisií,
- modelári uvádzajú na cestovných príkazoch nezmluvným športovcom nesprávne
„zamestnávateľ“ LERMAS
- nie je súlad v plnom rozsahu Stanov Aeroklubu Poprad so Stanovami SNA a Zákonom o
športe
Doporučenie doplniť Stanovy AK Poprad :
Čl. Poslanie:
-rozvoj športu vo všeobecnosti a napĺňanie verejného záujmu v športe, najmä
zabezpečenie prípravy a účasti športových reprezentantoch na významných súťažiach,
ochrana integrity športu a podpora zdravého spôsobu života obyvateľstva,
Čl. Členstvo :
- súhlas a vôľu podriadiť sa platným pravidlám športového letectva a parašutizmu, ktoré sú
vyjadrené v predpisoch SNA, predpisoch medzinárodnej športovej organizácie
Féderation Áeronautique International (Lausanne, Švajčiarsko)
-dodržiavať pravidlá letectva a parašutizmu, pravidlá Svetového antidopingového
programu, opatrenia proti manipulácii priebehu a výsledkov súťaží a iné pravidlá a
opatrenia proti negatívnym javom v športe vyplývajúce z medzinárodných predpisov
a rozhodnutí
- písomne oznámiť do Registra Aeroklubu všetky právne relevantné zmeny
(napr. kontaktná adresa) a iné závažné právne skutočnosti, ktoré majú vplyv na
jeho členstvo v Aeroklube.
Doporučenie :
Overiť s MŠ SR, ak je klub prijímateľom PUŠ, súlad spôsobu likvidácie v Satnovách:
Pri dobrovoľnom rozpustení AK vykoná majetkové vysporiadanie likvidátor určený
členskou schôdzou AK. Musí dať majetok znalecky ohodnotiť a predávať ho s
prihliadnutím na trhovú hodnotu. Vykoná vysporiadanie majetku, pohľadávok,
finančných záväzkov členov AK a likvidačný zostatok po uspokojení nárokov veriteľov
rozdelí medzi členov AK rovnakým dielom.
- oneskorené plnenie podmienok SNA pre získanie verejných prostriedkov z MŠ SR zo
strany ZOČ a neustále upomínanie
Vyhodnotenie kontroly a navrhnuté opatrenia :
- spracovať Smernicu VO pre SNA,
- spracovať Smernicu o cestovných náhradách SNA,

- upozorniť predsedov ZOČ na zosúladenie svojich Stanov so Stanovami SNA a Zákonom
o športe
Z: prezident SNA
- vyžadovať včasné zúčtovanie poskytnutých PUŠ s úplným dokladovaním a stanoviskom
zodpovednej komisie (napr. odvolávka na rozpočet, plán akcií na rok a pod.)
Z: predsedovia komisii SNA
Lehota na vyjadrenie k zisteným nedostatkom - žiadna
Lehota na splnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov – do konferencie SNA
Deň začatia a skončenia kontrolnej činnosti : 4.9.2019 v SNA Žilina
Ing Andrej Kušnírik, kontrolór SNA
Erik Nagy, člen KRK SNA
Radoslav Lipjanec, člen KRK SNA

