
 

 
ZDRUŽENIE  NÁČELNÍKOV  OBECNÝCH  A  

MESTSKÝCH  POLÍCIÍ  SLOVENSKA 
Jarková 24, 080 68   Prešov 

IČO: 37809407, DIČ: 2021641127,  
Reg.: Min.vnútra SR, č.spisu VVS/1-900/90-19150-1 

 
 
 
 

Finančná správa 
k 31.12.2008 

 
  

Združenie náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska so sídlom v Prešove, 
Jarková 24 je zapísané na Ministerstve vnútra SR pod reg.č. VVS/1-900/90-19150-1. 
Združenie nie je platcom DPH. Má pridelené len DIČ. 
 

Združenie nie je zaregistrované ako prijímateľ 2 % z dane pre rok 2008.  
 
 
 
1. Ročná účtovná závierka 
 

Účtovníctvo bolo vedené v zmysle zákona č. 431/2002 Zb. z. o účtovníctve a podľa 
opatrenia MF SR č. 22 502/2002-92 zo dňa 10. decembra 2002. Občianske združenie nemalo 
na začiatku účtovného obdobia 2008 zásoby, pohľadávky, záväzky a úvery. 

 
 
Majetok združenia tvoril finančný majetok v členení peniaze v pokladni a na bežnom  

bankovom účte. Jeho stav k 01.01.2008 bol: 
- počiatočný stav v pokladni   6.007,00 Sk 
- počiatočný stav na bežnom účte  186.318,87 Sk 
  Spolu:           192.325,87 Sk 

 
 

Ku dňu 31.12.2008 majetok združenia tvoril finančný majetok v pokladni a na bežnom 
účte. Občianske združenie k 31.12.2008 nemalo žiadne zásoby, nevysporiadané pohľadávky, 
záväzky, úvery.  
K dňu 31.12.2008 je stav majetku združenia takýto:   

- konečný stav v pokladni            10.000,00 Sk 
- konečný stav na bežnom účte      289.078,27 Sk 
  Spolu:           299.078,27 Sk 
 
 
 



 
 

Prehľad príjmov 
Príjmy združenia k 31.12.2008 sú rozčlenené do dvoch skupín: 
 

Príjmy podliehajúce dani Čiastka v SKK 
Príjem za výrobky a služby 0,- 
v tom:     
- nájomné 0,- 
- prezentácia 0,- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Príjmy nepodliehajúce dani Čiastka v SKK 
Spolu 248288,4
- bankové úroky 288,4

- členské 248000

- poplatok za Snem 0
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Najväčšiu časť príjmov nepodliehajúcich dani tvorili členské príspevky.  
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Prehľad výdavkov 
Celkové výdavky združenia k 31.12.2008 sú rozčlenené do dvoch skupín: 
 

Daňové výdavky Čiastka v SKK 
Prevádzková réžia 0,- 
v tom:     
- nájomné * 0,- 
* nájomné čiastočne hradené z účastníckych poplatkov 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nedaňové výdavky Čiastka v SKK 

Výdavky neovplyvňujúce daň - spolu 141536
- v tom: 
daň z úrokov 48
kancelárske potreby 279
poštovné 336
ceniny - kolky 600
bankové poplatky 1736
daň z príjmu PO 2185
pohostenie 3374
ubytovanie 4080
spracovanie účtovníctva 5000
ostatné odmeny 5000
ostatné náklady - Snem 10823
odvod 20% členské 45600
právne služby 62475
vrátenie popl. za Snem  
vrátenie členského  
telefón  
propagačné predmety  
odmena za výkon funkcie  
drobný nákup  
cestovné  
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Najväčšiu časť výdavkov neovplyvňujúcich daň tvorili náklady na právne služby, odvod 
členského (20%), poplatky za vyhotovenie odznakov a diplomov. 
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Výdavky na činnosť a plnenie cieľov združenia boli použité v súlade s jej poslaním.  
 
Združenie k 31.12.2008 hospodárilo so ziskom/stratou vo výške 0,- Sk. Združeniu zatiaľ 
nevzniká daňová povinnosť. 
 
 
 
Spracovala:  Bc. Andrea Gajdošová, GEKON Prešov, s.r.o. 
Prezident:  Mgr. Ján Andrejko 
 
 
V Prešove, 31.12.2008  


