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Správa o činnosti Ekonomickej komisie BFZ predkladaná na konferenciu BFZ konanú 18. 3. 2015 
 
Vážení delegáti konferencie a hostia, 
 
Súčasťou dnešnej konferencie má byť aj správa o činnosti EK za obdobie od ostatnej konferencie BFZ, 
ktorá sa konala 20. 6. 2014. 
 
Ekonomická komisia je trojčlenná. Predseda Ondrej Trnovský, členovia - za ObFZ Bratislava – mesto p. 
Mikuláš Tarči a za ObFZ Bratislava – vidiek p. Dušan Chvíľa.  
Komisia nezasadá pravidelne, ale podľa potreby, ako treba, spracovávať rôzne stanoviská, informácie 
a iné materiály na rokovania VV BFZ a žiadosti, listy a iné materiály pre ďalšie organizácie a iné 
inštitúcie. 
 
K dnešnému dňu je BFZ vlastníkom osobného motorového vozidla Škoda Fabia, RV 2006, kancelárskej 
techniky ako sú počítače, monitory, tlačiarne, kopírka, kamera, fotoaparát, nábytok, športová výstroj 
a iný drobný majetok. 
 
BFZ má nasledovné zmluvné záväzky: 
 

1. Z-finance s.r.o. – Prenájom priestorov sídla a to kancelárie, zasadačky, športový sklad a ostatné 
komunikačné priestory, za čo sa mesačne platí suma 1.023,75 € vrátane energií. Ročný náklad za 
rok 2014 12.285,- € 

2. Slovak Telekom 
- Pevné linky – Ročný náklad za rok 2014  662,- €. 
- Mobilné linky – Ročný náklad za rok 2014  1.601,- € 
- Internet – Ročný náklad za rok 2014  1.012,- €. 

 
Hlavnou činnosťou bolo vypracovanie rozpočtu BFZ na rok 2015 a čerpania rozpočtu za rok 2014. 
 
V rámci svojej činnosti sme: 
 

- Vypracovali podklady k žiadosti o poskytnutie dotácie od BSK s fotodokumentáciou. 
BSK schválil pre BFZ sumu 5.000,- €. 

- Spracovali vyúčtovanie finančných a materiálových nákladov za služby spojené so 
zabezpečením centralizovanej prípravy hráčov regionálnych a oblastných výberov. 

- Pripravili príkaz na vykonanie inventarizácie majetku BFZ k 31. 12. 2014 vrátane 
pokynov a predpísaných tlačív. 

- Spolupracovali na vypracovaní novelizácie odmeňovania R – AR –D. 
- Zabezpečili osvedčenie vyhlásenia o splnení podmienok pre zápis do registra určených 

právnických osôb na príjem 2% podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie 
roku 2014. 

- Vypracovali žiadosti o poskytnutie 2% s fotodokumentáciou na rôzne spoločnosti. 
- Vykonávali rôzne ekonomické poradenstvo podľa požiadaviek futbalových klubov. 
- Okrem uvedených boli vykonávané aj ďalšie práce.  

(DOPČ, splatnosti faktúr, rozpočty akcií, ...) 
 
Vypracoval Ondrej Trnovský – predseda EK BFZ 
Konferenciou BFZ 18. 3. 2015 zobratá na vedomie. 


