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Výročná správa činnosti a hospodárenia 

Občianskeho združenia „FILHARMÓNIA „  za rok 2021. 
 

Občianske združenie filharmónia  na základe riadne schváleného rozpočtu – finančného 

plánu pre roky 2021 a 2022 hospodárilo a plnilo aj v roku 2021  stanovené ciele podpory a 

skvalitňovania umeleckých a prevádzkových činností Štátnej filharmónie Košice s konečným 

cieľom priamo aj nepriamo  podporiť a dostupnou mierou prispieť k čiastočnej eliminácií 

dôsledkov aj v roku 2021 pretrvávajúcej  pandémie COVID 19. Kultúrna obec všeobecne, 

vrátane Štátnej filharmónie Košice z pohľadu svojho poslania a následne aj z pohľadu 

návštevníkov bola pandémiou   jednou z najviac postihnutých oblastí v rámci oblastí 

hospodárskeho života, najmä v oblastiach súvisiacich s poskytovaním  služieb, tovarov, 

športu....., kultúrnych služieb nevynímajúc .Vládnymi opatreniami, súčasťou ktorých boli 

opatrenia MZ SR a ostatných rezortov,  za účelom zníženia mobility obyvateľstva z cieľom 

čo najskôr  eliminovať infekčné šírenie vírusovej nákazy medzi obyvateľstvom malo za 

dôsledok zdecimovanie verejných kultúrno - spoločenských podujatí , koncertov. Bohužiaľ 

uvedená situácia sa dočkala podstatnejšieho  uvoľnenia od marca 2022 , t.j. v čase  

predkladania tejto výročnej správy. V roku 2021 v kontexte hore uvedených skutočnosti 

možno konštatovať , že podpora združenia bola zameraná na spolufinancovanie výdavkov  

ŠfK súvisiacich s účelovým financovaním výdavkov spojených s prípravou a realizáciou 

koncertu pre deti a mládež realizovaného v  mesiaci jún  a jedného koncertu Štátnej 

filharmónie Košice realizovaného v novembri, podľa zverejneného dramaturgického plánu 

koncertov. Uvedené aktivity boli uskutočnené v súlade s finančným plánom, rozpočtom 

združenia.  V uvedených intenciách, podľa ekonomických možností sa združenie zapojilo 

v súlade s plánom aktivít zakotvených vo finančnom pláne  združenia k plneniu  stanovených  

hlavných cieľov schválených valným zhromaždením.   

 

Organizácia aj v priebehu roka 2021 zaznamenala  pozitívny vývoj  príjmovej stránky 

rozpočtu hlavne v kategórií   finančnej pomoci zo zdrojov príjmov združenia  z  

dobrovoľných príspevkov  2 % dane  poukázanej fyzickými a právnickými osobami podľa § 

50 zákona č. 595/2003 Z.z. v platnom znení. skutočnosti. V zmysle uvedeného pristúpila 

a svoju činnosť v roku 2021 realizovala v zmysle V uvedenej príjmovej  kategórií 

organizácia v roku 2021 prijala 2 340,44 € a tak zaznamenala v porovnaní z rokom 2020 

(970,43 €  )  nárast uvedenej kategórie príjmov. Avšak uvedený pozitívny vývoj bol v roku 

2021 poznačený absenciou príjmov charakterizovaných v minulosti priamymi finančnými 

darmi   v hodnote 5000 až 10 000 € a preto musela   podriadiť svoju činnosť tejto 

komentovaných skutočností. Paradoxne v intenciách všeobecnej situácie posledný príjem z 2 

% dane bol FOZ pripísaný na účet až 22.12.2020 a preto valným zhromaždením schválený 

finančný plán FOZ – rozpočet pre rok 2021 javí známky deformácie.   Na podporu aktivít 

Štátnej filharmónie Košice a samotné financovanie režijných nákladov združenia  v roku 

2021 využila nakumulované a riadne v súlade s rozpočtovými pravidlami nevyčerpane 

finančné zdroje z roku 2020 , prenesené v súlade s rozpočtovými pravidlami  do r. 2021 . 

S uvedenou alternatívou podľa vývoja príjmovej stránky poznačenej dopadmi  pandémie  

organizácia rátala aj vo svojom finančnom pláne platným pre rok 2021 s perspektívou do 

roku 2022.  

 

  Tak ako v predchádzajúcich rokoch činnosti združenia aj v roku 2021 rozpočet  združenia  

vzhľadom na komentovanú  úroveň tvorby a zostatok nevyčerpaných finančných 

prostriedkov  z predchádzajúceho roka sa okrem zabezpečenia svojich prevádzkových 

potrieb, podieľal sa   na priamej  finančnej pomoci rozpočtom nezabezpečených potrieb 

Štátnej filharmónie Košice.  
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  Na ďalšiu podporu ŠfK boli použité už v úvode komentované  prostriedky zo zdrojov  2% 

dane  prenesených z roku 2019 do roku 2020 v objeme 1 183,12 € . Tieto boli použité okrem 

financovania minimalizovaných režijných nákladov FOZ v objeme 911,08 € a tiež v nízkej 

hodnote 300,00 €  na financovanie rozpočtom nezabezpečených potrieb   Štátnej filharmónie 

Košice a to na základe darovacej zmluvy FOZ č. 2/2020, zo dňa 12.11.2020. Z uvedených 

prostriedkov bolo spolufinancované obstaranie   puzdier na hudobné nástroje orchestra ŠfK. 

Obstaranie zo strany obdarovaného  bolo  darcovi FOZ riadne podľa zmluvy vydokladované 

dňa 11.12.2020.       

Na plnenie uvedených cieľov  v roku 2021 boli použité nasledovné príjmy združenia. 

 

A./  Hodnotenie dosiahnutých príjmov, výnosov združenia  :        údaje v € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 
 

 

  

 
 

        

 

 

  

 

 Príjmy/výnosy 

Údaje v € 

Rozpočet 2021 

Finančný plán 

Skutočnosť 

2021 

  poznámka 

1. Zostatok príjmov z roku 2020, 

počiatočný stav k 01.01.2021 celkom : 

upravené o 79,50 € z roku 2020 z daní 

2019 pripísané až v r.2021 

v tom : 

- v hotovostnej pokladni : 

- banka : 

 

 

 

Spolu hotovosť a banka :  

 

 

942,47 

   

      

 

0,00 

942,47 

 

 

942,47 

 

 

   942,47+35,08+44,42 = 

1 021,97    

 

 

       0,00 

1 021,97    

 

 

1 021,97 

 

 

79,50 € oneskorené 

pripísané prostriedky 

z titulu pandémie v mes. 

01 a 02/2021 

 

V zmysle rozpočtových 

pravidiel  použiteľné v r. 

2021. 

2. Príjmy podľa §50 

Zák. č. 595/2003 Z. z., prijaté 

v r. 2021 (2 % z daní r. 2019 a 2020) 

 

 

1955,17+79,50= 

2 034,67 

 

 2 340,44+79,50 = 

 2 419,94 

  

Fin. objem 2340,44 € zák. 

preniesť do roku 2022 

v prípade  nulových 

výdavkov FOZ. 
3. 

 

4. 

 

 

 

 Príjmy z podnikateľskej činnosti 

 

0,00 0,00  

 

4. 

 

Disponibilné fin .zdroje pre r. 2021 

942,47+2034,67= 

2 997,14 

 1 021,97+2 419,94= 

 3 362,41 

V tom na prednostné 

čerpanie v r. 2021 : 

1 021,97 € 

 

 

 

 

 

 

6. Príjmy finančné zdroje prijaté  v roku 

2020 spolu (r.2 až r.5) :  

celkom k 31.12.2014 

2 340,44 2419,94   7. Disponibilné finančné zdroje 

celkom k 31.12.2019 (r.1+ r.6) 

11 760,86 12 153,55   103,34 

8. V tom určené na prednostné 

financovanie v roku 2020,t.j. zostatok   

prostriedkov prenesených z roku 2019 

 1 183,12 1 183,12 100 
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B./   Hodnotenie prevádzkových výdavkov, nákladov Občianskeho 

združenia v roku 2021: 
 

 

V nadväznosti na výšku zostatkov finančných prostriedkov  z roku 2019 a už komentovanú 

úroveň dosiahnutých príjmov (výnosov) v roku 2021, boli celkové disponibilné zdroje použité 

na financovanie : 
- krytie prevádzkových nákladov samotného združenia ako právnickej osoby. 

 
Prevádzkové náklady združenia boli v roku 2021 financované z rozpočtu, ktorého zdrojom 

boli zostatok zdrojov z roku 2020 (počiatočný stav), prenesených do roku 2021  a zo zdrojov  

vo forme 2 % poukázanej dane z príjmu za rok 2020/2019/, prijatej v roku 2021. 

 

prevádzkové náklady združenia : údaje v € 
 

Finančný plán Filharmónia, občianske združenie  na rok 2021 /2022 z 2 % výnosov z daní fyzických 

právnických osôb 

Rok 2021 výdavky :                                                                                             Rozpočet 2021     Skutočnosť 2021 

- Akreditácia FOZ na rok 2022 : notárske poplatky............... ...................... 65,00 €  ...........        83,70 €                                             

-  Poštovné : /daňové priznanie za rok 2019, vyúčtovanie nadácia  USS, .....  4,00 € ...........           2,85 € 

- Nájomne FOZ ........................................................................................       57,68 € .................   57,70 € 

- Bankové poplatky ..................................................................................      89,00 € .................   89,00 € 

- E kolky MVSR ......................................................................................         0,00 € .......... ......   33,00 € 

- UP grade účtovný program/licencia MPR/ ...........................................       32,38 €..................  32,38 € 

1. SPOLU priame prevádzkové náklady r. 2021 : ..................    248,06 € ..........  298,63 € 

2. OON /osobné náklady/mzdy, dane, sociálne odvody/ .............713,22 €............718,37 €   

3.  administratívny pracovník, účtovník .  

       Spolu režijné minimalizované  náklady FZO 2021 : ...........   961,28 €........ 1 017,00 € 

4. Zo zdrojov 2 % výnosov z daní fyzických právnických osôb zduženie do konca roku 2021 poskytlo ŠfK 

na podporu činnosti organizácie : ..............................................................   420,00 €........    500,00 € 

Total výdavky v roku 2021 z 2 % daní  : .............   1 381,28 €.... 1 517,00 €  
Uvedená hodnota výdavkov reprezentuje finančný objem prenesených prostriedkov z roku 2020 do roku 

2021 , ktoré  bolo v tomto roku minúť vo finančnom objeme 942,47 €+ 79,50 € = 1021,97 € v  opačnom 

prípade by museli byť vrátené do ŠR SR, t.j. v zmysle zákona . Zo zdrojov získaných v roku 2021 z 2%          

daní roku 2020,  finančný objem podpory v roku 2021 predstavoval  : 495,03 €. 
 

Úroveň  prevádzkovo-režijných  nákladov  združenia    v roku  2021 presiahla  plánovanú 

úroveň. Jednotlivé odchýlky v jednotlivých nákladových skupinách výdavkov mali  vynútený 

charakter, podľa priebežného vývoja reálnych potrieb , hlavne z legislatívnych dôvodov. 

Jednalo sa o potrebu aktualizácie OZ,  jej štatutárnych zástupcov v registri MV SR, na základe 

valným zhromaždením  zo dňa 15.11.2021 zvolených štatutárnych zástupcov. Konanie si 

vyžiadalo neplánované výdavky vo forme notárskych a overovacích poplatkov vo výške 13,70 

€ , resp. e kolkov v hodnote 33,00 €. Navýšenie z uvedeného titulu vo výške 46,70 € 

predstavuje mimoriadne prekročenie základných prevádzkových výdavkov  oproti plánovanej 

úrovni.  

 Odmeňovanie pracovníkov zúčastnených na zabezpečovaní činnosti Občianskeho združenia   

nezodpovedá cene  práce  na  trhu.  Rozsah  prác,  vedenie účtovníctva  ,  ostatné  zo  zákona  

povinné    spracovanie    a vedenie  agendy,  manažérska, marketingová práca   a samotná 

realizácia   hlavných cieľov – projektov   združenia   bola realizovaná v podstate  na 

dobrovoľnej  platforme členstva.   
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C./ Plnenie hlavného poslania Občianskeho združenia 

(Výdavky) 

 
 

V roku 2021 na základe finančného rozpočtu(plánu) , podľa ekonomických možností 

združenia „ financovala  resp. spolufinancovala  už v úvode správy komentované aktivity. 

 
Okruh  podpory v roku 2021 ako to je uvedené v úvodnej časti bol  realizovaný zmluvnými 

vzťahmi, resp. obchodnými vzťahmi  na základe objednávok a nákupov.  Zmluvné vzťahy sa 

riadili právnymi normami  Obchodného zák.č.513/1991 Z. z. v platných zneniach s odkazom 

na Občiansky zákonník č.40/1964 Z. z. V r.2021 združenie  uzatvorilo zmluvy so Štátnou 

filharmóniou Košice v súlade s  predsedníctvom a dozorným orgánom riadne schváleného 

plánu a financovalo jej  podporu v úvode  komentovanom a špecifikovanom objeme :   

500 € ( v roku 2020 : 300,00 € z finančných zdrojov združenia, tvorených z 2 % dane 

z príjmov ) . Oproti schválenému finančnému plánu pre r. 2021 , financovaná suma 420,00 € 

predstavuje 19,05% prekročenie plánu.  

 

Výdavky boli realizované na základe darovacích zmlúv a riadne vyúčtované obdarovaným 

s úplnou dokladovou dokumentáciou. 
FILHARMÓNIA, občianske združenie   

Dom umenia, Moyzesova 66 - 041 01 Košice 

IČO: 35549530 DIČ:0035549530 

Bankové spojenie: č.ú: Tatrabanka Košice SK87 1100 0000 0026 2672 0041,SWIFT: TATRSKBX 

 

 

ZMLUVA  O poskytnutí finančného príspevku  - daru číslo: 1/2021 uzatvorená 

podľa § 628 Občianskeho  zákonníka v platnom znení. 

 

I. Zmluvné strany 
 
I. Organizácia  (darca)                FILHARMÓNIA  občianske združenie /FOZ/ 

Zastúpená                                   Ing. Marián Paulišinec,  predseda FOZ 
Sídlo:                                           Dom umenia, Moyzesova 66, 041 01 Košice 
IČO:                                             35549530 
DIČ:                                             0035549530 
Ič DPH :                                       FOZ nie je platcom DPH 
Bankové spojenie :                      Tatra Banka, a.s. Košice 
č. účtu IBAN                 :              SK871100 0000 0026 2672 0041,SWIFT: TATRSKBX 
     

a 

II. Organizácia: (Obdarovaný)   Štátna filharmónia Košice 
  Zastúpená:                              Mgr.Lucia Potokárová, riaditeľka   
  Sídlo:                                      040 01 Košice, Moyzesová  66 
  IČO:                                        00164884 
      DIČ:                                        2020762535 
      IČ DPH :                                 SK2020762535  
  Bankové spojenie                  Štátna pokladnica a.s., Radlinského 32, 810 05 Bratislava 
  Číslo účtu:           IBAN : SK04 8180 0000 0070 0038 7286, SWIFT : SPSRSKBAXDXX 
      Zriadená : MK SR č.521/2002-1, zo dňa : 18.03.2002 

 
 

II. Predmet zmluvy 
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Zmluvné strany uzatvárajú túto „Zmluvu o poskytnutí finančného príspevku - daru, účelovo určeného na 
podporu činnosti obdarovaného. Predmetom daru je  financovanie, resp. spolufinancovanie 
rozpočtom nezabezpečených potrieb , výdavkov, nákladov obdarovaného spojených so 
zabezpečením koncertov určených hlavne pre deti a mládež, ktoré sa uskutočnia  28.6.,29.6.2021 
v Košiciach.  Jedna sa o koncerty s príbehom opery od jej vzniku až po súčasnosť, s cieľom  deti 
a mládež zoznámiť  s najvýznamnejšími predstaviteľmi operného sveta formou hudby a pútavého 
hovoreného slova.  Finančný dar , príspevok  je určený  na obstaranie scénických potrieb obdarovaného 
,t.j. tovarov a služieb spojených s propagačnou výzdobou koncertov. Predmetný finančný príspevok sa 
poskytuje v súlade  s  finančným plánom FOZ pre rok 2021.  

 

Hodnota poskytnutého finančného daru predstavuje celkom sumu : 150,00 €  ( slovom Stopäťdesiat 
eur).  

III. Dohodnuté podmienky plnenia 
 

Finančný príspevok bude obdarovanému prevedený na základe tejto zmluvy  bezhotovostne na 
v tejto zmluve uvedený účet ŠfK v lehote 7 dní odo dňa podpísania zmluvy. Obdarovaný sa 
podpisom zmluvy zaväzuje zdokumentovať napr. formou (plagát, s logom FOZ, foto....) a 
vydokladovať a riadne vyúčtovať účel a spôsob použitia príspevku kópiami účtovných 
a daňových dokladov v lehote do 14 dní odo dňa posledného použitia príspevku, najneskôr do 
30.07.2021. Uvedený termín je súčasne termínom platnosti tejto zmluvy č.1/2021. V prípade 
nepoužitia, čiastočného použitia ,  alebo neoprávneného použitia nad rámec účelu dohodnutého 
v tejto zmluve  sa obdarovaný zaväzuje prostriedky vrátiť poskytovateľovi a to vrátane 
nedočerpaných prostriedkov lehote do 3 kalendárnych dní odo dňa vzniku takejto skutočnosti.  

  

 

                                                  IV. Záverečné ustanovenia 

 

Táto zmluva sa stáva platnou a účinnou dňom jej podpisu oboma stranami. 

Zmeny a doplnky k tejto zmluve sú možné len na základe vzájomnej dohody a to písomnou 
formou, inak sú neplatné. 
1. Ostatné v zmluve nevyšpecifikované práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia a spravujú 

odpovedajúcimi ustanoveniami Občianskeho zákonníka č.40/1964 Z.z.v znení neskorších predpisov. 
2. Nedodržanie podmienok, sankcie a vzniknuté škody zapríčinené nedodržaním zmluvne dohodnutých 

podmienok bude každá zmluvná strana znášať na ťarchu svojich nákladov úmerne podľa miery 
svojho zavinenia. 

3.  Zmluvné strany súhlasia s tým, že všetky sporné veci z tejto zmluvy budú v súlade  
      s § 89a Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov                                        
riešené  pred  Okresným súdom Košice I, ako miestne príslušným súdom FOZ. 
4. Zmluva je vyhotovená v 2 origináloch, pričom každá zmluvná strana po dôkladnom prečítaní a 

podpísaní dostane  po 1 exemplári. Súčasne zmluvné strany podpisom zmluvy potvrdzujú 
skutočnosť, že k uzavretiu zmluvy došlo dobrovoľne, nie v časovej tiesni a nie za podmienok 
nevýhodných pre ktorúkoľvek zo zmluvných strán. 

 

V Košiciach  dňa  
 
                                                        
 Za Štátnu filharmóniu Košice                                   Za Filharmónia, občianske združenie  
 
                                                                        
…………………………………….                                        …………………………………………                                                                                                               
                                                                                             Ing.Marián Paulišinec, predseda              
     Mgr.Lucia Potokárová                                                     
            riaditeľka  ŠfK                                                                
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FILHARMÓNIA občianske združenie   

Dom umenia, Moyzesova 66 - 041 00 Košice 

Tel: +421903656171 *IČO: 35549530 DIČ:0035549530 

Bankové spojenie: č.ú: Tatrabanka Košice , IBAN SK 87 1100 0000 0026 2672 0041, SWIFT TATRSKBX       

 

 

 

ZMLUVA  O poskytnutí finančného príspevku  - daru číslo: 2/2021 

uzatvorená podľa § 628 Občianskeho  zákonníka v platnom znení. 

 

IV. Zmluvné strany 
 
I. Organizácia                             FILHARMÓNIA Občianske združenie /FOZ/ 

    Zastúpená                                 Ing. Marián Paulišinec,  predseda FOZ 
    Sídlo:                                         Dom umenia, Moyzesova 66, 041 00 Košice 
    IČO:                                          35549530 
    DIČ:                                          0035549530 
    Ič DPH :                                    FOZ nie je platcom DPH 
    Bankové spojenie :                   Tatra Banka, a.s. Košice  
    Č. účtu  IBAN                :           SK 87 1100 0000 0026 2672 0041, SWIFT TATRSKBX       

a 

II. Organizácia:                           Štátna filharmónia Košice /ŠfK/ 
  Zastúpená:                             Mgr. Lucia Potokárová, riaditeľka ŠfK  
  Sídlo:                                      040 01 Košice, Moyzesová  66 
  IČO:                                        00164884 
      DIČ:                                        2020762535 
      IČ DPH:                                  SK2020762535 
  Bankové spojenie                   Štátna pokladnica  
  Číslo účtu:                              7000387286/8180 

 
 

V. Predmet zmluvy 
 

Zmluvné strany uzatvárajú túto „Zmluvu o poskytnutí finanančného príspevku-daru, účelovo určeného na 
podporu čiastkového ekonomického zabezpečenia  koncertu organizovaného  Štátnou filharmóniou 
Košice,  dňa 11.11.2021. 

Misto koncertu : Štátna filharmónia Košice , Dom umenia v Košiciach o 19,00 hod. 

HAYDN – ŠOSTAKOVIČ – BORODIN, program podľa zverejneného dramaturgického plánu 
koncertov ŠfK. 

Účinkujúci hosťujúci umelci : Leoš SVARÓVSKÝ, dirigent 

                                                   Stanislav MASARYK, trubka 

                                                    Ladislav FANČOVIČ, klavír     

                                                    Peter Zwiebel, účinkujúci v orchestrálnej skupine viol.                                 

                                              

Finančný príspevok je určený na a čiastočné finančné krytie výdavkov organizátora spojených 
s financovaním umeleckých honorárov  účinkujúcich umelcov. 

   Hodnota finančného príspevku – daru : 350,00 € slovom (Tristopäťdesiat eur).                                                                                                              
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VI. Dohodnuté plnenia 

 

Finančný príspevok bude obdarovanému prevedený na základe tejto zmluvy na jeho účet , 
bezhotovostne bankovým prevodom.  Obdarovaný sa podpisom zmluvy zaväzuje vydokladovať a riadne 
vyúčtovať účel a spôsob použitia príspevku kópiami  daňových dokladov vrátane objednávok, bankových 
výpisov, pokladničných dokladov a zmluvných vzťahov lehote do 30.11.2021. Finančný príspevok môže 
obdarovaný použiť v celku, alebo partikulárne na financovanie umeleckého honoráru(honorárov)podľa 
vlastného uváženia. Výnimkou môžu byť len náhradné personálne plnenia spôsobené absenciou 
hosťujúcich umelcov zo zdravotných dôvodov, alebo v dôsledku pretrvávajúcich opatrení - pandemickej 
situácie COVID 19. V prípade nepoužitia, čiastočného použitia , alebo neoprávneného použitia nad 
rámec účelu dohodnutého v tejto zmluve sa obdarovaný zaväzuje prostriedky vrátiť poskytovateľovi a to 
vrátane nedočerpaných prostriedkov lehote do 3 kalendárnych dní odo dňa vzniku takejto skutočnosti.  

  

                                                  IV. Záverečné ustanovenia 

 

Táto zmluva sa stáva platnou a účinnou dňom jej podpisu oboma stranami. 

Zmeny a doplnky k tejto zmluve sú možné len na základe vzájomnej dohody a to písomnou 
formou, inak sú neplatné. 
5. Ostatné v zmluve nevyšpecifikované práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia a spravujú 

odpovedajúcimi ustanoveniami Občianskeho zákonníka č.40/1964 Z.z.v znení neskorších predpisov. 
6. Nedodržanie podmienok, sankcie a vznikle škody zapríčinené nedodržaním zmluvne dohodnutých 

podmienok bude každá zmluvná strana znášať na ťarchu svojich nákladov úmerne podľa miery 
svojho zavinenia. 

7.  Zmluvné strany súhlasia s tým, že všetky sporné veci z tejto zmluvy budú v súlade  
      s § 89a Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov                                        
riešené  pred  Okresným súdom Košice I ako miestne príslušným súdom FOZ. 
8. Zmluva je vyhotovená v 2 origináloch, pričom každá zmluvná strana po dôkladnom prečítaní a 

podpísaní obdrží po 1 exemplári. Súčasne zmluvné strany podpisom zmluvy potvrdzujú skutočnosť, 
že k uzavretiu zmluvy došlo dobrovoľne, nie v časovej tiesni a nie za podmienok nevýhodných pre 
ktorúkoľvek zo zmluvných strán. 

V Košiciach  dňa  
                                                     
 Za Štátnu filharmóniu Košice                                         Filharmónia, občianske združenie 
 
                                                                        
…………………………………….                                        …………………………………………                                                                                                               
                                                                                            Ing.Marián Paulišinec, predseda              
 
  Mgr. Lucia Potokárová 
       riaditeľka  ŠfK                                                                
                                                                                            
                                                                                                                                             
                                                                                                          

D./ Rekapitulácia nákladov(výdavkov)   
 Na financovanie nákladov prevádzkovo - režijných :                    1 017,00  €                 

   Na financovanie výdavkov na hlavné poslanie 2021  :                      500,00  € 

 

celkom výdavky združenia v r. 2021 : (1 017 € + 500,00 €) = 1 517,00 € 

 
Stav hotovostnej pokladnice združenia k 31.12.2021:        0,00 € 

Na účte v banke : .......................................................   1 845,41 €  (BV 12/2021) 

 
Celkový stav fin. prostriedkov združenia k 31.12.2021 : (3 362,47 € – 1 517,00 €) = *1 845,41 

€  , tvoria počiatočný stav k 01.01.2022 a tento bol riadne inventúrne odsúhlasený s 
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peňažným denníkom.  Uvedený finančný objem zostatok  prostriedkov 2% podielu daní 

získaných v roku 2021, t.j. z daní za rok 2020  má termínovo viazanú dobu prednostného  

použitia do konca roku 2022. 

 

 

 

 
V súlade so Zákonom 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, nakoľko Občianske združenie  v roku 

2021 disponovala a svoju činnosť vyvíjala s prostriedkami ako je to uvedené v tejto správe zo 

zdrojov príspevkov z 2 % dane od fyzických a právnických osôb podľa § 50 Zák. č. 595/2003 

Z. z. v platnom znení. V  roku 2021 tento príjem 2 340,44 + 79,50 =2 419,94 €  nepresiahol  od 

poskytovateľov 2 % podielu dane  väčší objem finančných prostriedkov ako je 3 319,39 €. 

Reálny zostatok nepoužitých prostriedkov z príspevkov 2 % dane pripísaných na účet v roku 

2020 ako to je uvedené v tejto správe vo výške *942,47 € bolo v súlade so zákonom 

prenesených do roku 2021. V uvedenej správe  sú zohľadnené  časovo oneskorené výnosy z 2 

% dane , resp. príjmy minulých období z roku 2020  , ktoré z titulu odkladu daňových 

povinnosti ako opatrení MFSR pre zmiernenie dopadov pandémie boli združeniu pripísané na 

účet až v roku 2021. K 01.03.2021 sa jedná o komentovanú sumu 79,50 € v príjmovej A./časti 

tejto správy .  Uvedená správa nie je podriadená auditu a zverejňovaniu v obchodnom 

Vestníku SR. Súčasne občianske združenie Filharmónia v roku 2021 nevyvíjala žiadne aktivity 

podnikateľského charakteru.  

 
V Košiciach:  

 

 
 

 Za správnu radu : Ing. Marián Paulišinec, predseda/          

       zástupca  FOZ  pre ekonomiku            ................................................. 

      

      PaedDr. Mgr.art. Július Klein, 

      podpredseda/riaditeľ FOZ                     ................................................ 

 

     Hana Bonková 

     Dozorná rad FOZ                                    ................................................. 

 

 
 
 


