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Výročná správa Nohejbalového klubu Leopoldov za rok 2019
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1. ÚVOD
Podmienky vzniku a právne postavenie občianskeho združenia upravuje zákon č. 83/1990 Zb. o združení 
občanov v znení neskorších predpisov. Ďalej sa riadi zákonom č. 43112002 Z.z. o účtovníctve a opatrením 
Ministerstva financií SR z I. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o 
postupoch určovania pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadene za účelom podnikania.

Činnosť občianskeho združenia (ďalej OZ) sa riadi Stanovami, ktoré sú prístupné na požiadanie 
u prezidenta klubu Dušana Slováka.

Poslaním OZ „Nohejbalový klub Leopoldov" (ďalej iba NKL) je zabezpečovať a rozvíjať činnosť:

• Športovú
• KuitúrnO“  spoločenskú
• Podnikateľskú
• Hospodársku
• Reklamnú

Účel použitia finančných prostriedkov:

• realizovanie športových, kultúrnych a spoločenských akcií pre členov NKL a občanov mesta Leopoldov

Výročná správa slúži pre vyhodnotenie úspešnosti plnenia cieľov, ktoré boli stanovené na rok 2019. 
Finančná analýza príjmov a výdavkov poskytuje informácie ako sa hospodárilo v občianskom združení.

2. Činnosť občianskeho združenia v roku 2019

Činnosť občianskeho združenia Nohejbalový klub Leopoldov v roku 2019 prebiehala v súlade s účelom, na 
ktoré bolo OZ zriadené.

NKL v súlade s poslaním organizovalo každú stredu tréningy pre členov klubu, ktoré sú zároveň prístupne 
aj širokej verejnosti.

18.1.2019 až 20.1.2019 -  členovia NKL sa zúčastnili lyžiarskeho zájazdu v Jasnej.

1.6.2019 - členovia NKL pomáhali s organizovaním behu mestom Leopoldov, konkrétne mali na starosti 
zmenu dopravného značenia podľa projektu dopravného inšpektorátu.

19.6.2019 -  NKL menil stanový tak aby vyhovovali súčasnému stavu. Predsedom zostal Dušan Slovák 
a podpredsedom sa stal Martin Nosál. Členmi výkonného výboru sa stali Martin Tittel a Róbert Gergič. 
Kontrolórom sa stal Jaroslav Gergič.

31.8.2019 - členovia NKL sa zúčastnili a spoluorganizovali varenie gulášu v spolkovej záhrade 
organizovaného mestom Leopoldov a skončili na peknom druhom mieste. NKL mal na starosti doplnkové 
akcie, ktoré prebiehali počas samotného varenia. Hod mrežou pre mužov a ženy. Zabíjanie klinca pre 
mužov, ženy a deti. NKL zabezpečil ceny pre víťazov jednotlivých kategórií.



3. Finančná správa

3.1 Účtovná závierka za rok 2019

Podľa základnej právnej normy zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a podľa opatrenia MF SR z 1. 
decembra 2010 č. MF/24975/2010-74. Občianske združenie „Nohej ba lovy klub Leopoldov" nemalo na 
začiatku účtovného obdobia roka 2019 pohľadávky, záväzky a úvery.

Majetok OZ NKL v roku 2019 tvoril finančný majetok v členení: peniaze v pokladni a peniaze na účte.

3.2 Prehľad o príjmoch

Príjmy OZ v roku 2019 sú rozdelené do skupín:

A/ Počiatočný stav pokladne 1,36 €

B/ Grant mesta Leopoldov 700,00 €

C/ Dotácia klubu (členské príspevky) 735,00 €

D /2% dane 732,32 €

E/ Výhra vo varení gulášu 35,00 €

F/ Stav na účte v banke 16,00 €

Spolu: 2219,68 €

3.3 Prehľad o výdavkoch

Výdavky OZ v roku 2019 sú rozdelené do skupín:

A/ Mestská hala 735,00 €

B/ Tenisové kurty 320,00 €

C/ Športové potreby 00,00 €

D/ Varenie guláša 95,42 €

E/ Rekreačné aktivity 700,00 €

F/Administratíva 77,25 €

Spolu: 1927,67 €

Stav financií k 1.1.2020

- počiatočný stav v pokladni 67,69 €

- stav na účte FIO banka 224,32 €



4. Záver

Touto cestou chceme poďakovať našim členom, darcom a prispievateľom. Svojou aktivitou 
a vytváraním finančného a materiálneho zázemia nám pomáhajú plniť ciele a poslanie Občianskeho 
združenia.

Táto výročná správa je na požiadanie dostupná u prezidenta klubu Dušana Slováka.

Kontakty:

Predseda OZ NKL: Dušan Slovák, tel: 0915 757 889

Podpredseda OZ NKL: Martin Nosál, tel: 0905 012 266, email: nosal.martin@gmail.com

mailto:nosal.martin@gmail.com



