
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝROČNÁ SPRÁVA 

2018 

  



VÝROČNÁ SPRÁVA 2018 

 

OZ PODPOĽANIE – VEREJNO SÚKROMNÉ PARTNERSTVO 

 

Občianske združenie Podpoľanie je verejno – súkromné partnerstvo obcí, aktívnych občanov, 

podnikateľských subjektov a mimovládnych organizácií, ktorí sa združili sa účelom podpory 

trvalo udržateľného rozvoja územia Podpoľanie. V súčasnej dobe má 50 členov. 

OZ Podpoľanie pôsobí v 19 obciach na území 4 okresov (Detva, Zvolen, Lučenec a Banská 

Bystrica): Detva, Hriňová, Budiná, Detvianska Huta, Dúbravy, Horný Tisovník, Hrochoť, 

Klokoč, Korytárky, Kriváň, Látky, Očová, Podkriváň, Slatinské Lazy, Stará Huta, Stožok, 

Vígľaš, Vígľašská Huta – Kalinka, Zvolenská Slatina.  Občianske združenie Podpoľanie aktívne 

pracuje a realizuje aktivity v oblastiach rozvoja vidieka, sociálnej inklúzie a vzdelávania od roku 

2005.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODPOĽANIE 

Sídlo:   Kultúrne centrum A. Sládkoviča, Obrancov mieru 871/1, 962 12 Detva 

Kancelária: Kultúrne centrum A. Sládkoviča, Obrancov mieru 871/1, 962 12 Detva 

E-mail:  mas@podpolanou.sk 

www.podpolanou.sk 

https://regionalnyproduktpodpolanie.sk/ 

IČO:  42002206 

DIČ:  2022216416 

Deň registrácie: 28. 12. 2005 

Právna forma: občianske združenie 
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ÚVOD 

 

OZ Podpoľanie vzniklo v roku 2005 ako verejno-súkromné partnerstvo so zameraním na rozvoj 

Podpoľania. V roku 2018 malo 50 členov a pôsobilo na území 19 obcí. Základné témy, ktoré 

VSP rozvíja sú: sociálna inklúzia, rozvoj vidieka a vzdelávanie, v ktorých od svojho vzniku 

realizovalo viacero aktivít. 

V roku 2009 získalo prvýkrát štatút miestnej akčnej skupiny a úspešne realizovalo integrovanú 

stratégiu územia  „ 4P- program pre príťažlivé Podpoľanie“ s prístupom LEADER . Z Programu 

rozvoja vidieka 2007 – 2013 združenie získalo takmer 2 100 000 Eur a podporilo 66 projektov 

so zameraním na obnovu a rozvoj obcí, vzdelávanie, informovanie a vidiecky cestovný ruch. Na 

základe skúseností a dobrých výsledkov z predchádzajúceho plánovacieho obdobia a v zmysle 

svojho zamerania sa občianske združenie rozhodlo pokračovať v práci na rozvoji územia aj 

v novom plánovacom období. V roku 2015 sa OZ Podpoľanie opätovne uchádzalo o udelenie 

štatútu MAS. Tento jej bol druhýkrát pridelený rozhodnutím Pôdohospodárskej platobnej 

agentúry o schválení Stratégie miestneho rozvoja zo dňa 15.11.2017, čím zároveň došlo  

k schváleniu Stratégie miestneho rozvoja  - Stratégie CLLD: „5P – Program pre príťažlivé 

Podpoľanie +“ ( ďalej len Stratégia) –Zároveň bola stanovená finančná alokácia z Európskych 

štrukturálnych  a investičných fondov a štátneho rozpočtu SR na implementáciu schválenej 

Stratégie, a to: v základnej alokácii v celkovej maximálnej výške 1 703 555 Eur a dodatočnej 

výkonnostnej alokácii v maximálnej výške 1 533 199,50 Eur.  

Z finančných prostriedkov základnej alokácie budú realizované nasledovné opatrenia: 

➢  Opatrenie 2.3.3 Podpora budovania zariadení pre kultúru, šport a voľnočasové aktivity 

(PRV). 

  Oprávnenými žiadateľmi sú obce a mestá v území MAS. 

Finančný plán pre dané opatrenie:  810 419 Eur z toho 40 521 Eur budú tvoriť vlastné 

zdroje žiadateľov. 

Intenzita pomoci: 95%.  

Maximálna výšku oprávnených nákladov na projekt: 50 000 Eur. 

Maximálna výška verejného príspevku na projekt: 47 500 Eur. 

➢ Opatrenie 1.2.1 Podpora inovácií výroby a služieb v malých podnikoch (IROP). 

Oprávnenými žiadateľmi  sú samostatne zárobkovo činné osoby, okrem tých, ktoré sú 

oprávnenými prijímateľmi z PRV, mikro a malé podniky s počtom do 49 zamestnancov, 
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okrem tých, ktoré sú oprávnenými prijímateľmi z PRV, miestne združenia živnostníkov, 

malých a mikro podnikov okrem tých, ktoré sú oprávnenými prijímateľmi z PRV. 

Finančný plán pre dané opatrenie: 1 072 727 Eur z toho  482 727 Eur budú tvoriť vlastné 

zdroje žiadateľov. 

Intenzita pomoci: 55%. 

Maximálna výška oprávnených nákladov na projekt: 93 939 Eur. 

Maximálna výška verejného príspevku na projekt: 51.666 Eur. 

➢ Opatrenie 1.2.2 Podpora spolupráce a zlepšovania zručností malých a stredných 

podnikateľov (IROP). 

Oprávnenými žiadateľmi  sú samostatne zárobkovo činné osoby, okrem tých, ktoré sú 

oprávnenými prijímateľmi z PRV, mikro a malé podniky s počtom do 49 zamestnancov, 

okrem tých, ktoré sú oprávnenými prijímateľmi z PRV, miestne združenia živnostníkov, 

malých a mikro podnikov okrem tých, ktoré sú oprávnenými prijímateľmi z PRV. 

Finančný plán pre dané opatrenie: 109 091  Eur z toho  60 000  Eur budú tvoriť vlastné 

zdroje žiadateľov. 

Intenzita pomoci: 55%. 

Maximálna výška oprávnených nákladov na projekt:  109 091 Eur. 

Maximálna výška verejného príspevku na projekt: 60 000 Eur. 
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ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA ORGANIZÁCIE  A ČINNOSŤ ORGÁNOV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasadnutie Správnej rady – Detva  

  

Valné zhromaždenie 

Riaditeľ  

Revízor 

50 členov 

Trokšiar Bystrianska Viera, JUDr. 

Cerovský Ján 

Správna rada  

Bódi Juraj, RNDr., predseda Horník Stanislav, Mgr.  

Záchenský Róbert, Ing., podpredseda Klimo Ján  

Hrončeková Jana Vrťo Roman, Ing.  

Krnáčová Magdaléna, Ing. Sujová Anna 

Paľko Imrich 
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Monitorovací výbor MAS 

SÚKROMNÝ SEKTOR VEREJNÝ SEKTOR 

Krnáč Jozef, Ing., PhD, predseda 

Ľuptáková Janka, Ing. arch. 

Malatinec Roman, Bc.  

Ilavský Bohuslav, Mgr.  

Pivolusková Anna 

Horník Stanislav, Mgr.  

Zasadnutia orgánov združenia 

Orgány združenia 
Termín zasadnutia 

Valné zhromaždenie 20.02.2018 

Hlasovania per rollam:  

19.09.2018 

06.12.2018 

Správna rada 11.01.2018 

10.05.2018 

04.09.2018 

06.11.2018 

 

 

Manažment Podpoľanie o. z.  

Trokšiar Bystrianska Viera, JUDr.  

Petrincová Dominika, Bc. 

Bažíková Anna, Ing. 
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ČINNOSŤ OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA 

 

Propagačno – vzdelávacie aktivity 

Prehľad propagačno – vzdelávacích aktivít združenia za rok 2018 je priložený v tabuľke:  

 

➢ Účasť na rokovaní pracovných 

skupín NSS MAS 
Dolný Smokovec 15.03.2018 

➢ Regionálna rada ViP BB kraja 

v kancelárii MAS Podpoľanie 
MAS Podpoľanie 27.03.2018 

➢ Zámok Vígľaš – stretnutie s 

marketingovou manažérkou – 

účasť držiteľov značky RPP na 

podujatiach organizovaných na 

zámku 

MAS Podpoľanie 04.04.2018 

➢ Pracovné stretnutie s držiteľmi 

značky RPP – účasť na DOD 

CHKO Poľana, FSP v Detve, DOD 

MAS Podpoľanie 

MAS Podpoľanie 05.04.2018 

➢ Školenie – Zákon o ochrane 

osobných údajov 
 Banská Bystrica 10.04.2018 

➢ Školenie k výzve na implementáciu 

stratégie CLLD, Nitra  
Nitra 19. 04.2018 

➢ Zasadnutie členskej schôdze ViP 

BB kraja 
MAS Podpoľanie 23.04.2018 

➢ Zasadnutie pracovnej skupiny 

regionálna značka + propagácia 

NSS MAS, advokačnej skupiny, 

účasť na VZ NSS MAS 

Masarykov dvor 23.04.2018 

➢ Stretnutie MAS a VSP  

s predsedom BBSK 
Banská Bystrica 17.05.2018 

➢ Účasť na zasadnutí programovej 

rady FSP Detva 
Detva 22.05.2018 
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➢ Konferencia „Význam prístupu 

LEADER v rozvoji vidieka a jeho 

budúcnosť“, ktorú organizovala 

NS MAS SR 

Dudince 04.-06.06.2018 

➢ Účasť na zasadnutí programovej 

rady FSP Detva 
 Detva 19.06.2018 

➢ Účasť na školení verejné 

obstarávanie 
Zvolen 12.07.2018 

➢ Pracovné stretnutie s OOCR 

Turistický Novohrad Podpoľanie 
Lučenec 13.08.2018 

➢ Školenie k neverejnej časti ITMS Nitra 18.-19.09.2018 

➢ Školenie „Postupy pre MAS v rámci 

implementácie stratégie CLLD“ 
Demänovská dolina 22.-24.10.2018 

➢ Konferencia k otvoreniu Grantov 

EHP 
Bratislava 12.11.20018 

➢ Pracovné stretnutie  tematickej 

skupiny MAS a VSP BBSK  
Detva 26.11.2018 

➢ Informačný deň pre Program 

cezhraničnej spolupráce Interreg 

V-A Slovenská republika – 

Maďarsko 2014-2020 

Banská Bystrica 30.11.2018 

 

Projekty súvisiace s implementáciou Stratégie CLLD 

V súvislosti s implementáciou Stratégie CLLD, MAS Podpoľanie podala nasledovné žiadosti 

o poskytnutie nenávratného finančného príspevku: 

1) Financovanie prevádzkových nákladov MAS Podpoľanie- žiadosť o NFP zaslaná dňa 

11.12.2017 cez ITMS2014+ na  Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len 

IROP). Zmluva o poskytnutí NFP na prevádzkové náklady MAS Podpoľanie bola 

uzatvorená dňa 10.04.2018 a účinnosť nadobudla dňa 25.04.2018. Na základe 

schválenia predmetnej žiadosti, MAS Podpoľanie je oprávnená žiadať o preplatenie 

prevádzkových nákladov systémom refundácie. Do dnešnej doby( január 2019) MAS 

Podpoľanie podalo 3 žiadosti o platbu z toho 2 žiadosti o platbu boli schválené vo 
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výške 34 318, 34 Eur. Ďalšia  žiadosť o platbu vo výške 13 963, 47 Eur je v štádiu 

spracovania RO. 

2) Animačné náklady MAS Podpoľanie v súvislosti s oživovaním stratégie CLLD- 

žiadosť o NFP  bola zaslaná cez ITMS2014+ na PPA dňa 27.02.2018. Zmluva 

o poskytnutí NFP na animačné náklady bola uzatvorená dňa 05.10.2018 a účinnosť 

nadobudla dňa 09.11.2018. Na základe podpísania tejto zmluvy a po schválení 

harmonogramu výziev zo strany PPA bude MAS Podpoľanie oprávnená vyhlasovať 

výzvy z PRV. 

3) Financovanie implementácie Stratégie CLLD MAS Podpoľanie- žiadosť o NFP bola 

zaslaná dňa 01.06.2018 cez ITMS2014+ na IROP. Do dnešnej doby (január 2019) 

žiadosť ešte nebola zo strany RO vyhodnotená. V dôsledku nevyhodnotenia tejto 

žiadosti a nepodpísania zmluvy o NFP na implementáciu opatrení CLLD z IROP, MAS 

Podpoľanie nemôže vyhlasovať výzvy na predkladanie žiadostí o NFP pre konečných 

prijímateľov.   

 

Projekty podané OZ Podpoľanie 

 

V mesiaci marec bol schválený projekt Nadácie VÚB „Kalamárka- miesto pre všetkých“ 

v hodnote 1.500 eur. Projekt bol realizovaný v spolupráci s  CHKO Poľana v mesiaci september 

a október 2018. Výsledkom projektu je vytvorenie náučno-oddychovej zóny pre všetkých 

návštevníkov Kalamárky.  

V mesiaci apríl bol schválený projekt z Nadácie Poštovej banky vo výške 500 Eur na realizáciu 

podujatia „Regionálny produkt Podpoľanie® otvára svoje brány“ 

 V rámci tohto projektu sme priblížili Regionálny produkt Podpoľanie® deťom i dospelým. 

Získané finančné prostriedky boli použité na realizáciu školy varenia pre deti v meste Detva 

a obci Kriváň v spolupráci s držiteľmi značky Regionálny produkt Podpoľanie®, reštauráciou 

Pivnica Pri Studni a reštauráciou Duvox  a tiež na tlač informačných plagátov o značke 

Regionálny produkt Podpoľanie® s hlavolamom. Projekt bol realizovaný v mesiacoch október 

a november. 

V priebehu mesiaca máj a jún prebiehala príprava a podanie žiadosti o dotáciu na Úrad vlády SR, 

sekcia regionálneho rozvoja, na umiestnenie externých informačných panelov – infopointov na 

dvoch miestach, a to v centre mesta Hriňová a na Masarykovom dvore. Projekt nebol schválený.  
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V mesiaci december pracoval manažment v spolupráci s CHKO Poľana a  OZ Náš región- 

Podpoľanie na príprave celonárodného projektu z programu Horizon 2020, ktorý sa podával dňa 

23.01.2019. Okrem nášho OZ je do projektu zapojených ďalších 31 subjektov zo 14 krajín 

Európy, vedúcim partnerom celého projektu je Masarykova univerzita z Českej republiky. 

Projekt je zameraný na novú politiku horských oblastí, mapovanie politík horských oblastí a nové 

návrhy na zmiernenie dopadov klimatických zmien a využívania horských oblastí, ich trvalú 

udržateľnosť.  

Okrem tohto projektu OZ Podpoľanie podalo Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu 

regionálneho rozvoja na rok 2019 na BBSK. Výška požadovanej dotácie je 3.000 Eur. V prípade 

schválenia žiadosti OZ finančné prostriedky využije na vytvorenie dvoch typov samostatných 

informačných brožúr o výrobkoch a službách Regionálneho produktu Podpoľanie® v rôznych 

formátoch a väzbách z dôvodu zvýšeného záujmu o udelenie predmetnej značky a tiež 

narastajúceho počtu držiteľov tejto značky.  

 

Regionálny produkt Podpoľanie® 

 

Občianske združenie Podpoľanie ako koordinátor značenia miestnych produktov v regióne 

Podpoľanie vypracovalo a zaviedlo systém certifikácie pre udeľovanie značky ,,Regionálny 

produkt Podpoľanie®“(ďalej len RPP) v roku 2013. Hlavným cieľom označovania výrobkov 

a služieb je podporiť miestnych producentov, ktorí ponúkajú kvalitné výrobky a služby, 

vyrobené tradičným postupom a využívajúce  miestne suroviny.  

Značené produkty sa vyznačujú kvalitou, jedinečnosťou, originalitou, podielom ručnej práce, 

ktoré sú zaručené: 

➢    používaním surovín pôvodom zo Slovenska, v prípade mäsových a mliečnych výrobkov 

surovín priamo z regiónu Podpoľanie, prípadne z územia Banskobystrického kraja 

➢   v prípade potravín používaním originálnych surovín namiesto rôznych náhrad 

➢   využívaním tradičných výrobných postupov, motívov, osvedčených receptúr, ktoré majú 

priamu väzbu na región Podpoľanie  alebo producentov pochádzajúcich z Podpoľania. 

Aktivity týkajúce sa podpory a propagácie RPP sú v prevažnej miere financované  z finančných 

prostriedkov získaných z dotácie BBSK na podporu regionálneho rozvoja a z členských 

príspevkov držiteľov značky RPP. Výška členských príspevkov zostala nezmenená  aj v roku 

2018,  a to: pre FO za používanie značky- 10 Eur/ ročne, obce,podnikateľské subjekty, neziskové 
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organizácie za používanie značky 50 Eur/ ročne. Registračný poplatok, ktorý sa platí pri udelení 

značky jednorazovo – právnické osoby - 100 Eur, fyzické osoby-20 Eur.  

V mesiaci júl 2018 bola kancelárii OZ doručená Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z 

BBSK na podporu regionálneho produktu vo výške 2.970 Eur. Projekt bol rozdelený na dve časti:  

➢ Aktivita č. 1- DOD Regionálny produkt Podpoľanie®- 6.10.2018 

➢ Aktivita č. 2- Aktualizácia a rozšírenie internetovej stránky „produkt.podpolanou.sk“- 

19.10.2018. 

Obidve aktivity považujeme za prínosné z hľadiska zvýšenia povedomia o značke Regionálny 

produkt Podpoľanie®.  Na Dni otvorených dverí sme zaregistrovali zvýšený záujem o výrobky 

a ostatné produkty s označením Regionálny produkt Podpoľanie, ľudia pozitívne hodnotili 

pripravené aktivity v rámci DOD. Inovovaná webová stránka nám pomôže efektívnejšie 

spravovať obsah stránky, vytvorenie responzívneho webu zohľadňuje požiadavky pre používanie 

stránky bežnými užívateľmi. Nová stránka je prístupná na adrese: 

www.regionalnyproduktpodpolanie.sk. 

  

V roku 2018 boli vyhlásené dve výzvy na udelenie certifikátu značky RPP. Prvá výzva  v roku 

2018  bola vyhlásená  v mesiaci máj 2018. Certifikačná komisia, ktorá zasadala dňa 07.06. 

a 21.06.2018  udelila certifikát RPP nasledovným žiadateľom: 

Ondrej Šufliarsky - Výrobky z dreva 

Jozef Fekiač - Drevené úžitkové predmety 

Jarmila Juchová - Krojové súčasti s tradičnou výšivkou z Podpoľania 

Jana Beňová - Krojové súčasti s tradičnou výšivkou z Podpoľania vyšívané krivou ihlou 

AGROSEV, spol. s r.o.- 1. Poľovnícke špeciality 

                                        2. Poskytovanie ubytovacích a stravovacích služieb v jazdecko – 

športovo rekreačnom areáli Masarykov dvor 

 

Certifikačná komisia predĺžila platnosť certifikátu  nasledovným držiteľom:  

Štefan Fekiač - valašky , toporky, vybíjané podnosy 

Jozef Svoreň - fujara, píšťaľka 

Ing. Martin Melich, PhD. - včelie produkty 

Imrich Melich - med 

Ján Krnáč - ľudové opasky, kapsy, krpce 

Jeden držiteľ Jozef Slávik si rozširoval už získaný certifikát o vtáčie búdky s detvianskym 

vyrezávaným motívom. 
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Druhá výzva na udelenie značky RPP bola vyhlásená v mesiaci november 2018, certifikačná 

komisia zasadla dňa 10.12.2018 a udelila certifikát nasledovným žiadateľom:  

Zuzana Parobeková - cigánske tkanice 

Zuzana Šovčíková - krojové súčasti, trasalá, voskové a látkové komponenty 

Jozef Bartko - med - skupina výrobkov. 

ADA etno art - krojové súčasti vyšívané krivou ihlou. 

 

Certifikačná komisia predĺžila platnosť certifikátu držiteľom:  

Jozef Slávik - drevené črpáky 

Ján Cerovský - fujara a píšťalky 

Agáta Hlinicová - úžitkové predmety s aplikáciou. 

  

Ku dňu 31.12.2018 disponuje certifikátom Regionálny produkt Podpoľanie® 33 držiteľov. 

V priebehu roku 2018 OZ Podpoľanie realizovalo viacero aktivít a participovalo na viacerých 

podujatiach zameraných na podporu značky RPP a jeho držiteľov: 

➢ 08.06-09.06.2018 - Deň otvorených dverí Biosférickej rezervácie Poľana (účasť držiteľov 

značky) 

➢ 16.06.2018 - Tradičná chuť Podpoľania v obci Kriváň ( účasť držiteľov značky) 

➢ 06.-07.07.2018 - v rámci Folklórnych slávností pod Poľanou sprievodné podujatie 

,,Predstavujeme značku Regionálny produkt" - prezentácia certifikovaných výrobkov 

Podpoľanie, Hont a Ponitrie, prezentácia MAS Podpoľanie. 

➢ 06.10.2018 -  prezentácia regionálnych produktov v rámci projektu "REGIONÁLNY 

PRODUKT PODPOĽANIE® OTVÁRA SVOJE BRÁNY"- tradičný ľudový jarmok 

regionálnych produktov Podpoľanie, výstava držiteľov značky RPP a ich produktov, 

tvorivé dielne pre deti, súťaže pre deti. 

➢ 20.10.2018 - Zatváranie Bánoša - tradičná chuť jesene ( areál spojenej Strednej školy 

v Banskej Bystrici)- účasť držiteľov značky RPP a tiež MAS Podpoľanie na jarmoku 

tradičných jedál, výrobkov, remesiel. 

➢ 04.12.2018-07.01.2019 - Obchodné centrum Galéria Lučenec (ďalej len OC Galéria) - 

„Novohrad a Podpoľanie: Turistická destinácia a produkty kraja„ - výstava a sprievodné 

aktivity súvisiace s prezentáciou RPP a jej držiteľov. 



VÝROČNÁ SPRÁVA 2018 

 

➢ 22.2. a 23.2.2019 v OC Galéria Lučenec organizovalo združenie Región Neogradiensis, 

z. p. o. v spolupráci s Mestom Lučenec predajnú akciu pre výrobcov regionálnych 

produktov vrátane RPP. 

 

Okrem týchto aktivít OZ Podpoľanie rokuje s Rozvojovou agentúrou BBSK, n.o. o zriadení 

regionálnych pultov na území MAS Podpoľanie- vyhradených miest predaja regionálnych 

produktov z celého BBSK, vrátane produktov RPP. 

 

Ostatná činnosť OZ 

 

OZ Podpoľanie, okrem vyššie opísaných činností, sa snažilo v priebehu roka 2018 zlepšiť svoju 

finančnú situáciu aj ponúkaním služieb vypracovania projektov pre členov OZ, najmä pre obce, 

ktoré nedisponujú zamestnancami kvalifikovanými na prípravu projektov. 

 V roku 2018 sme pripravili žiadosť o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu pre obec 

Látky na zateplenie budovy Obecného úradu. 

Pre obec Slatinské Lazy sme pripravovali žiadosť o poskytnutie dotácie z Environmentálneho 

fondu na rozšírenie vodovodu, žiadosť o poskytnutie dotácie z Programu Obnovy dediny na 

skrášlenie okolia autobusovej zastávky, žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku z Úradu podpredsedu vlády na informatizáciu s názvom WiFi pre Slatinské Lazy.  

Nemalé úsilie OZ Podpoľanie vynaložilo aj na zriadenie oblastnej organizácie cestovného ruchu 

(ďalej len OOCR) Podpoľanie. Úsilie o založenie vlastnej OOCR bolo zmarené prijatím novely 

zákona o podpore cestovného ruchu, ktorá zvýšila povinný počet prenocovaní z pôvodných 

50 000 prenocovaní za rok, ktorý predchádzal podaniu žiadosti o založenie OOCR na 100 000. 

Navýšený počet ubytovaní nie je možné naplniť na území Podpoľania.  Z tohto dôvodu OZ 

Podpoľanie, v spolupráci s vicežupanom BBSK Mgr. art. Romanom Malatincom,  vyvíjalo  

a neustále vyvíja snahu o navýšenie rozpočtu existujúcej OOCR Turistický Novohrad- 

Podpoľanie v prospech turistickej destinácie Podpoľanie. 
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FINANČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2018 

 

V zmysle stanov občianskeho združenia § 15,  predkladám na Valné zhromaždenie správu  o 

vykonanej kontrole za rok 2018. Občianske združenie vedie účtovníctvo v súlade s zákonom  

č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v sústave jednoduchého účtovníctva. 

 

 Výkaz o príjmoch a výdavkoch  

PRÍJMY  € VÝDAJE  €  

Z členských príspevkov  1 805 Obstaranie majetku  0 

Z dotácií  36 596 Osobné výdaje  44 942 

Z pôžičiek  13 810 Ostatné  14 373 

Ostatné 718   

Príjmy spolu – nezdan.  52 929 Výdaje spolu – nezdan.  59 315 

Za služby  1 840 Osobné výdaje  454 

 Za služby  1 551 

Príjmy spolu - zdanené  1 840 Výdaje spolu - zdanené  2 005 

Rozdiel príjmov a výdavkov – nezdan.  - 6 385 

Rozdiel príjmov a výdavkov – zdan.  - 165 

 

 

 

 Výkaz o majetku a záväzkoch  

Majetok  €  Záväzky  €  

Zásoby  23 991 Pôžičky  29 910  

Pohľadávky 24 915   

Peniaze  406  

Ceniny 457  

Priebežné položky  5  

Bankové účty  308  

Majetok celkom  50 082 Výdaje spolu  29 910 

Rozdiel majetku a záväzkov  + 20 172  
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ĎAKUJEME ZA DÔVERU A  DOBRÚ SPOLUPRÁCU  

 

Finančne nás podporili:  

➢ Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka 

➢ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja SR 

➢ Banskobystrický samosprávny kraj 

➢ Členovia občianskeho združenia Podpoľanie 

➢ Nadácia Poštovej banky 

➢ Nadácia VÚB 

 

Za spoluprácu a odbornú pomoc ďakujeme:  

➢ Členom a sympatizantom občianskeho združenia Podpoľanie, ktorí akýmkoľvek 

spôsobom prispeli k budovaniu verejno – súkromného partnerstva v Podpoľaní 

➢ Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoju vidieka SR 

➢ Pôdohospodárskej platobnej agentúre 

➢ Banskobystrickému samosprávnemu kraju 

➢ Rozvojovej agentúre BBSK, n.o. 

➢ Vidieckemu partnerstvu Banskobystrického kraja 

➢ Agentúre pre rozvoj vidieka – Národnej sieti rozvoja vidieka SR 

➢ Vidieckej organizácii pre komunitné aktivity- regionálnej anténe 

➢ MAS Malohont 

➢ VSP Muránska planina a Čierny Hron 

➢ MAS Poodrí, Česká republika 

➢ MAS 36 Jó Palóc z Maďarska 

➢ AGROSEV, s. r. o.  

➢ Národnej sieti slovenských miestnych akčných skupín 

➢ CHKO POĽANA 

➢ Spojenej škole v Detve – Stredná odborná škola a Obchodná akadémia 

 


