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1. Príhovor predsedu MAS Pod Vihorlatom 

  

Vážení členovia MAS Pod Vihorlatom, 
 

Občianske združenie Miestna akčná skupina Pod Vihorlatom bola založená z iniciatívy 5 
neziskových subjektov v regióne Snina a Humenné v roku 2011. Od jej založenia jej predstavitelia 
získavali čo najviac informácií o činnosti MAS, smerujúcich až k príprave Integrovanej stratégie 
rozvoja územia MAS a podpore európskeho štatútu Miestnej akčnej skupiny v novom 
programovom období európskej podpory 2014 – 2020, v rámci integrovaného prístupu LEADER 
(podpora MAS). 
 

V roku 2017 bolo naše úsilie naplnené a naša Integrovaná stratégia bola Ministerstvom 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR schválená. Rozhodnutím Pôdohospodárskej platobnej 
agentúry z decembra toho istého roku nám bol oficiálne pridelený štatút miestnej akčnej skupiny. 
Naša celková finančná alokácia predstavovala sumu 2 115 008,- €. Všetci sme preto začiatkom 
roka 2018 plánovali začiatok implementácie, a teda čerpania finančných príspevkov pre 
jednotlivých členov našej MAS. Naše plány sa však z objektívnych dôvodov nepodarilo naplniť. 
Neustále aktualizácie stratégií, či dožiadania zo strany PPA znemožňovali proces začatia 
napĺňania našich cieľov nielen nám, ale všetkým miestnym akčným skupinám na Slovensku. Zatiaľ 
čo naši susedia v Českej republike vyhlásili od roku 2017 vyše 2000 výziev a zrealizovali viac ako 
3000 projektov, u nás sme sa počas uplynulého roka okrem byrokracie pasovali s pozastavením 
platieb zo strany Ministerstva či neustálou zmenou podmienok implementácie stratégie, a to 
najmä zo strany Integrovaného regionálneho operačného programu. Miestne akčné skupiny na 
Slovensku preto v roku 2018 nezačali proces implementácie stratégie. 
 

Verím však, že rok 2019 je rokom, kedy sa nám konečne podarí naplniť naše ciele a začať 
s procesom realizácie projektov MAS tak, aby vízia, ktorú sme mali pred 8 rokmi, byť sebestačným 
trvalo udržateľným územím bez ohľadu na pomoc zhora, nevybledla a aby sme za pomoci týchto 
európskych prostriedkov pomohli nášmu regiónu tam, kde to najviac potrebuje. 

 
 
 

 

S pozdravom   

        
 
 

JUDr. Rastislav Zaremba 
          Predseda MAS 

 
 
 
 



 

2. O združení 

  

  

         Zakladajúci členovia občianskeho združenia MAS Pod Vihorlatom, o.z. sa združujú s cieľom 

systematicky spolupracovať na rozvoji regiónu pod Vihorlatom tak, aby jeho výnimočné hodnoty 

zostali zachované, a zároveň prinášali trvalý úžitok miestnym obyvateľom smerom k zlepšeniu 

kvality ich života a to: rozvojom lokálnej infraštruktúry, podpory rozvoja služieb, zabezpečením 

konkurencieschopnosti územia s dôrazom na oblasť rozvoja cestovného ruchu a agroturistiky. 

  

(Preambula Stanov MAS Pod Vihorlatom) 

  

  

Občianske združenie MAS Pod Vihorlatom, o.z. (Miestna akčná skupina) je verejno-

súkromné partnerstvo samospráv, neziskových subjektov a podnikateľov, sídliacich alebo 

pôsobiacich na území v podhorí Vihorlatských vrchov, ktorého cieľom je zabezpečenie trvalo 

udržateľného rastu mikroregiónu za účelom zvýšenia stupňa jeho rozvoja, pri zachovaní zásad 

efektívneho využívania prirodzených zdrojov územia a zásad environmentálnej politiky. Toto 

partnerstvo sa riadi zásadami prístupu LEADER/CLLD, ktorý je najefektívnejším prístupom pre 

aktivity podporujúce rozvoja vidieka a vidiecku ekonomiku v Európe. 

 

2.1. História 

  

MAS Pod Vihorlatom vznikla dňa 08.12.2011 Rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky č. VVS/1-900/90-38709. Toto združenie vzniklo z iniciatívy 5 neziskových organizácií, 

ktoré už dlhší čas aktívne pôsobili na poli regionálneho rozvoja v regióne Snina a okolie:    

●    OZ MY pod Sninským kameňom, Zemplínske Hámre 

●    DO Fénix, Snina 

●    Animoterapeuticko-jazdecké centrum Snina 

●    RAJD Pod Vihorlatom, Kamienka 

●    STEP – Spoločenstvo pre oblastný rozvoj, Zemplínske Hámre 

          

Myšlienka vytvoriť občianske združenie v podobe miestnej akčnej skupiny fungujúcej na 

princípoch metodiky LEADER vyšla z aktuálnej situácie na poli rozvoja vidieka a  v regióne Horný 

Zemplín. 



 

Z iniciatívy piatich neziskových subjektov sa v decembri 2011 v Gazdovskom dvore v 

Zemplínskych Hámroch uskutočnila zakladateľská schôdza, v rámci ktorej bola myšlienka 

vytvorenia verejno-súkromného partnerstva samosprávy, súkromného sektora a neziskového 

sektora odprezentovaná zástupcom samospráv (starostom 11 obcí) v podhorí Vihorlatských 

vrchov. Na základe ich súhlasného stanoviska s touto myšlienkou bolo následne oslovených 

niekoľko podnikateľských a neziskových subjektov, stanovili sa podmienky členstva a pripravilo 

sa prvé Valné zhromaždenie MAS Pod Vihorlatom. 

 

2.2. Súhrnný cieľ 

  

Zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj a ekonomický rast regiónu, ktorý sa dosiahne 

predovšetkým podporou rozvoja cestovného ruchu, pri efektívnom využívaní endogénnych 

zdrojov územia, za podpory environmentálne vhodných spôsobov a aktívneho zapájania sa 

obyvateľov do verejného diania. 

Vypracovať systém opatrení a nástrojov na riešenie problémov a požiadaviek obyvateľov 

regiónu. Využívaním podmienok, možností a daností na území MAS pomôcť zabezpečiť 

podmienky pre normálny život všetkých skupín obyvateľstva bez rozdielu pohlavia, veku či 

vierovyznania. 

  

  

2.3. Úlohy združenia (podľa stanov MAS) 

  

MAS je zároveň iniciátorom, ako aj riadiacim a kontrolným orgánom, ktorý realizuje 

nasledovné úlohy v zmysle nariadenia EÚ č. 1303/2013: 

a) vypracovanie a vykonávanie stratégie CLLD, kde sú uvedené ciele, opatrenia a činnosti, 

ktoré má v pláne realizovať na danom území v zmysle SWOT analýzy (silné a slabé stránky, 

príležitosti a hrozby) celého územia MAS; 

b) budovanie kapacít miestnych aktérov na vytváranie a uskutočňovanie operácií vrátane 

podporovania ich schopností na riadenie projektu - realizácia seminárov, školení, 

konferencií, workshopov pre členov MAS a ďalších miestnych aktérov, zameraných na 

rozširovanie ich vedomostí a zručností pri vykonávaní stratégie CLLD a s tým spojených 

prác a pod.; 

c) vypracovanie nediskriminačného a transparentného výberového konania a objektívnych 

kritérií výberu operácií, ktorými sa zabráni vzniku konfliktu záujmov, čím sa zabezpečí, aby 



 

minimálne 51 % hlasov rozhodnutí o výbere patrilo partnerom, ktorí nie sú orgánmi 

verejnej správy, a umožní výber písomným konaním; 

d) zabezpečenie súladu so stratégiou CLLD pri výbere operácií tak, že sa tieto operácie 

zoradia podľa ich prispievania k plneniu cieľov a zámerov tejto stratégie; 

e) príprava a uverejnenie výziev na predkladanie návrhov alebo konanie pre predkladanie 

pokračujúcich projektov vrátane vymedzenia výberových kritérií; 

f) prijímanie a posudzovanie žiadostí o podporu; 

g) výber operácií a stanovenie výšky podpory a predloženie návrhov orgánu zodpovednému 

za konečné overenie oprávnenosti pred schválením; 

h) monitorovanie vykonávania stratégie CLLD a podporovaných operácií a vykonávanie 

špecifických hodnotiacich aktivít súvisiacich s touto stratégiou. 

i) presadzovanie a rozvíjanie miestnej medzisektorovej spolupráce v rámci obnovy a rozvoja 

územia MAS; 

j) spolupracovanie s miestnou samosprávou a verejnou správou pri príprave a realizácii 

projektov obnovy a trvalo udržateľného rozvoja vidieka; 

k) vytváranie partnerstiev a aktívna spolupráca v rámci partnerstiev; 

l) podporovanie spoločenských organizácií, občianskych a podnikateľských iniciatív 

smerujúcich k rozvoju a obnove vidieka; 

m) ochrana prírodných a kultúrnych hodnôt územia MAS; 

n) podporovanie efektívneho a trvalo udržateľného využitia potenciálu územia prispievajúce 

k skvalitňovaniu života na vidieku; 

o) propagovanie rozvoja vidieka a vidieckych činností medzi obyvateľmi územia MAS; 

p) rozvíjanie spolupráce pri obnove vidieka na národnej i medzinárodnej úrovni; 

q) získavanie a využívanie prostriedkov na realizáciu miestnych projektov z domácich a 

zahraničných zdrojov; 

r) podporovanie marginalizovaných skupín za účelom ich umiestnenia na trhu práce a 

zapájania do činností MAS; 

s) organizovanie vzdelávacích programov, školení, kurzov, tematických zájazdov, seminárov, 

t) workshopov (tvorivé dielne) a pod.; 

u) realizovanie vydavateľsko-publikačnej činnosti. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.4. Organizačná štruktúra MAS Pod Vihorlatom 

  

Štatistické údaje 

  

Názov:                      Občianske združenie MAS Pod Vihorlatom, o.z. 

Sídlo:                        Strojárska 4031, 069 01 Snina (od roku 2019, dovtedy Hlavná 152/183, 

067 77 Zemplínske Hámre) 

  

Registrovaný v zmysle zákona SR  č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších 

predpisov dňa:         08.12.2011, číslo spisu VVS/1-900/90-387 09 

IČO:                          42233925 

DIČ:                          2023468392 

  

  

Počet obyvateľov 43 742 

Rozloha 406,58 km² 

Hustota obyvateľstva na km² 107,57 

Počet obcí 32 

Z toho mestá 1 

Počet obyvateľov najväčšej obce 19 648 (Snina) 

Administratívne zaradenie – okres/y Snina, Humenné 

Administratívne zaradenie – kraj/e Prešovský 

Počet členov MAS 75 

  

 

 

 

 

 



 

Organizačnú štruktúru združenia tvoria v súlade so Stanovami združenia čl. V ods. 1 

Orgány združenia (menené uznesením č. 3/2018 schváleného Valným zhromaždením  dňa 

03.07.2018, uznesením č. 5/2018 schváleného Valným zhromaždením dňa 13.11.2018 

a uznesením č. 6/2018 schváleného Predstavenstvom dňa 14.11.2018): 

   

 

Valné zhromaždenie:         tvorené členskou základňou MAS Pod Vihorlatom 

  

Predstavenstvo:                  

 

JUDr. Rastislav Zaremba     komora neziskových subjektov/FO predseda Predstavenstva 

Ján Vajda                            komora obcí    podpredseda Predstavenstva 

Ľubomír Flašík               komora komerčných subjektov podpredseda Predstavenstva 

 

Andrea Raková                    komora obcí 

Ing. Lucia Sukeľová  komora obcí 

Ing. Jozef Baláž                    komora obcí  

Miroslav Hriseňko               komora komerčných subjektov 

Ing. Zdenko Čopák  komora komerčných subjektov 

Ing. arch. Jozef Bajus           komora neziskových subjektov/FO 

Jozef Oráč                           komora neziskových subjektov/FO 

Akad. mal. Andrej Smolák komora neziskových subjektov/FO 

                                                         

Dozorná rada:                  Ing. Jozef Hančár  komora obcí 

Vincent Škutka  komora komerčných subjektov 

                                            Ing. Alexander Daňo            komora neziskových subjektov/FO 

                                              

Manažér MAS:                    Ing. Lucia Mariničová 

  

Všetky funkcie v združení sú čestnými funkciami a ich členovia vykonávajú svoje 

právomoci a pôsobnosti v súlade so stanovami združenia. 

  

Funkčné obdobie Predstavenstva MAS Pod Vihorlatom je podľa Stanov MAS Pod 

Vihorlatom 3-ročné. Funkčné obdobie členov Dozornej rady je 3-ročné. 

  

Ostatné funkcie/orgány MAS Pod Vihorlatom, ktorých kreovanie predpokladajú Stanovy 

MAS Pod Vihorlatom (Výberová komisia a Monitorovací výbor a i.) budú vytvorené ad hoc v 

prípade ich potreby.  



 

2.5. Územie MAS Pod Vihorlatom 

 

 
Mapa územia MAS Pod Vihorlatom (k 31.12.2018)  



 

2.6. Členská základňa MAS Pod Vihorlatom 

  

1. Záujmová skupina verejného sektora (počet subjektov 32) 

  

Adidovce Belá nad Cirochou Dedačov 

Dlhé nad Cirochou Hankovce Hažín nad Cirochou 

Hrabovec nad Laborcom Chlmec Jabloň 

Jasenov Kamenica nad Cirochou Kamienka 

Kochanovce Koškovce Lackovce 

Ľubiša Maškovce Modrá nad Cirochou 

Nižné Ladičkovce Papín Porúbka 

Ptičie Rovné Slovenské Krivé 

Snina Udavské Veľopolie 

Vyšné Ladičkovce Vyšný Hrušov Zbudské Dlhé 

Zemplínske Hámre Zubné   

 

2. Záujmová skupina občianskeho sektora (počet subjektov 19) 

  

Animoterapeuticko-jazdecké centrum Snina Asociácia furmanov Slovenska Belá n./Cir. 

Bella vita, n.o. CZŠ s MŠ Sv. Petra a Pavla Belá nad Cirochou 

DO Fénix Snina    
  

Folklórna skupina Dupna Jasenov 

JUDr. Iveta Bžánová  Kynologický klub Dingo Belá n./Cir. 

Memoria, n.o. Nadácia ART.EAST 

OZ STEP - Spoločenstvo pre oblastný rozvoj OZ Cimbor, Belá nad Cirochou 

OZ My pod Sninským kameňom  Poďte s nami, o.z. 

RAJD Pod Vihorlatom Rovňan v akcii, o.z. 

Východokarpatské združenie cestovného 
ruchu  

Základná organizácia združenia technických  
a športových regiónov, o.z. 

Združenie na záchranu Jasenovského hradu  



 

3. Záujmová skupina podnikateľského sektora (počet subjektov 24) 

 

AGRIFOP CK Galanda 

Dušan Cicko - Hratega  EKO-MAJER Pod skalou, s.r.o. 

František Ontkoc František Suško-BESKYD 

Inštitút vzdelávania Mateja Korvína, s.r.o.  Ján Bončík - BOMES 

Ján Jankaj  Jaroslav Baloga 

Jasenovská, s.r.o. Kristián Marcinov, Ing. 

Ladislav Jurpak Ľubica Kislíková 

Mária Hriseňková – MH Bystrá Pálenica vo Vtáčom údolí, s.r.o. 

Pozemkové spoločenstvo Bukovo Pozemkové spoločenstvo Urbariát Belá n/C 

RJR, s.r.o.  
Stanislav Veľas 
 

TVS-SKV, s.r.o. Snina  Urbariát Pozemkové spoločenstvo Chlmec 

Vyšné pasienkové a pozemkové spol. Belá 
n/C 

Ing. Zdenko Čopák - RETURN 

 

2.7. Členstvo MAS v národných organizáciách 

 

MAS Pod Vihorlatom je členom týchto organizácií: 

  

Národná sieť rozvoja vidieka                                                         

(od februára 2012) 

  

  

          

Národná sieť Miestnych akčných skupín SR     

(od januára 2013) 

  

- Predseda MAS Pod Vihorlatom je členom  

Kontrolnej komisie NS MAS SR 

  

Tematická pracovná skupina pre LEADER/CLLD na úrovni PSK 

(od mája 2018) 

- Manažérka MAS je členom tejto pracovnej skupiny 



 

3. Činnosť MAS v roku 2018 

 

Zamestnanci MAS sa v priebehu roka venovali najmä správnemu nastaveniu interných 

procesov, vypracovaniu potrebných žiadostí a dokumentácie pre plynulý chod MAS a 

vzdelávaniu, keďže financovanie implementácie stratégie je z dvoch rôznych fondov - Program 

Rozvoja Vidieka (ďalej “PRV”) a  Integrovaný Regionálny Operačný Program (ďalej “IROP”), čo si 

vyžaduje hĺbkovú znalosť dvoch procesne rôznych postupov realizácie. 

 

Zatiaľ boli úspešne vypracované a schválené dve Žiadosti o Nenávratný Finančný 

Príspevok (ďalej “ŽoNFP”) na pokrytie nákladov na chod kancelárie MAS (na obdobie 01/2018-

10/2019) a tvz. Animačné náklady MAS (na obdobie 12/2017-12/2023) (vzdelávanie členov MAS, 

propagácia MAS, šírenie výsledkov projektov realizovaných na území MAS). V súvislosti s tým sú 

kontinuálne vypracovávané Žiadosti o Platbu (ďalej “ŽoP”), ktoré slúžia na refundáciu 

realizovaných výdavkov. Vypracovanie akejkoľvek žiadosti, následne ich kontrola na riadiacich 

orgánoch, prípadné doplnenie žiadosti až po finálne schválenie trvá doteraz v priemere cca. 5-6 

mesiacov.  

 

Zamestnanci MAS sa počas roka zúčastnili na 15 školeniach. Školenia zväčša organizujú 

tvz. Regionálne Antény Národnej Siete Rozvoja Vidieka, ktoré na krajských úrovniach zastrešujú 

MAS, sprostredkujú informácie z Riadiaceho orgánu pre Program Rozvoja Vidieka. Školenia 

organizoval taktiež Riadiaci orgán pre Integrovaný Regionálny Operačný Program. Zamestnanci 

MAS sa taktiež zúčastnili 4 národných aj medzinárodných konferencií. 

 

Dňa 02.03.2018 sme spolu s Regionálnou 

Rozvojovou Agentúrou v Humennom 

organizovali informačný seminár pre 

starostov obcí ohľadom možností 

čerpania eurofondov.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Všetky aktivity MAS, účasť na konferenciách, výstupy z vybraných školení a iné obsahovo 

zaujímavé informácie sú uverejňované na webe MAS - www.maspodvihorlatom.sk. Stránka bola 

začiatkom roka 2018 obnovená a vizuálne upravená. Taktiež sa založil Facebook Fanpage, kde sa 

zdieľajú články z webu, rôzne grantové výzvy či súťaže. Kancelária vydávala pravidelné 

spravodaje, vyhotovil sa kalendár podujatí na rok 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V roku 2018 sme sa zúčastnili súťaže o najkrajšiu fotografiu z územia MAS. Po prvotnom 

online hlasovaní postúpili z každej kategórie fotografie s najvyšším počtom hlasov. O tých sa 

následne hlasovalo na Agrokomplexe v Nitre, kde sa víťaznou fotografiou stala práve tá z nášho 

územia. Autorom fotografie je Tomáš Sičák (Globus Foto/Video). 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.maspodvihorlatom.sk/


 

3.1. Kancelária MAS 

 

Doterajším sídlom MAS bolo sídlo Obecného úradu Zemplínske Hámre, Hlavná 152/183, 

Zemplínske Hámre. Nové sídlo bolo schválené zmenou stanov dňa 13.12.2018 na sídlo kancelárie 

MAS, ktoré je na ulici Strojárskej 4031, 069 01 Snina. 

  

Kanceláriu MAS pod Vihorlatom tvorí projektový manažér, menovaný Predstavenstvom 

MAS a volený Valným zhromaždením – Ing. Lucia Mariničová, odborný administratívny asistent - 

Patrik Kontuľ a ekonomický manažér MAS - Mgr. Michal Straniak 

  

3.2. Valné zhromaždenia a zasadnutia Predstavenstva 

a Dozornej rady 

 

Dňa 22.03.2018 sa uskutočnilo prvé zasadnutie Predstavenstva a Dozornej rady (ďalej 

“PaDR”) toho roku,  ktoré bolo v priestoroch obecného múzea v Zemplínskych Hámroch. Na 

zasadnutí sa rokovalo o projektových zámeroch členov MAS, úprave organizačného poriadku a 

personálnych zmenách v kancelárii MAS. Na každom z týchto zasadnutí je okrem iného PaDR 

informované o aktuálnom stave Miestnych Akčných Skupín na Slovensku, činnosti kancelárie 

MAS, hospodárení MAS a pod.  

 

Druhé zasadnutie sa konalo dňa 21.06.2018 v hoteli Merrys v Ptičom. Medzi dva dôležité 

body tohto stretnutia patrilo rokovanie o kontokorentnom úvere, ktorý bol potrebný pre plynulé 

financovanie prevádzkových nákladov MAS z dôvodu omeškaných refundácií; a príprava Valného 

zhromaždenia členov MAS. 

 

Dňa 03.07.2018 sa v priestoroch kaštieľa v 

Snine uskutočnilo Valné zhromaždenie členov 

MAS. Hlavným bodom boli voľby členov 

Predstavenstva a Dozornej rady MAS pre 

vypršanie     mandátov     pôvodných     členov. 

 

 

 

 

 

 



 

Ďalšie, v poradí tretie zasadnutie bolo dňa 24.09.2018 v priestoroch obecného úradu v 

Belej nad Cirochou. Predmetom rokovania bola realizovaná kontrola na mieste zo strany 

Riadiaceho orgánu pre IROP, ktorú absolvovali všetky MAS ohľadom výdavkov na prevádzkové 

náklady a ktorá prebehla bez zistení. Taktiež sa odprezentovali výsledky dotazníka potrieb členov 

MAS. 

 

Posledné zasadnutie bolo dňa 12.12.2018 opäť v priestoroch obecného úradu v Belej nad 

Cirochou. Riešili sa potrebné zmeny v stanovách združenia a aktualizácie stratégie CLLD pre našu 

MAS na základe usmernenia Riadiacich orgánov pre IROP a PRV. Taktiež sa zúčastnení uzniesli na 

presnom priebehu online hlasovania pre potrebné spomínané zmeny v dokumentoch. 

 

4. Prehľad hospodárenia MAS v roku 2018 

4.1. Príjmy – Členské poplatky za rok 2016, 2017 a 2018 

  

V roku 2018 MAS eviduje príjem na bankový účet z členských poplatkov za obdobie od r. 

2016 do r.2018 vrátane, celkom 8 325€. 

 

Celkovo MAS eviduje neuhradené členské poplatky vo výške 1 240€ za obdobie 2016 - 

2018. Z toho:     

- za rok 2016 sú neuhradené členské poplatky vo výške 160€, 

- za rok 2017 sú neuhradené členské poplatky vo výške 400€, 

- za rok 2018 sú neuhradené členské poplatky vo výške 680€. 

 

Záujmová skupina verejného sektora eviduje 1 neuhradený členský poplatok (50€). 

Záujmová skupina občianskeho sektora eviduje 13 neuhradených členských poplatkov (390€).  

Záujmová skupina podnikateľského sektora eviduje 16 neuhradených členských poplatkov 

(800€). 

 

4.2. Ostatné príjmy MAS Pod Vihorlatom v roku 2018 

  

V priebehu roka 2018 boli príjmom MAS pod Vihorlatom okrem členských poplatkov aj 

Žiadosti o Platbu (ďalej „ŽoP“), ktoré boli podávané počas celého roka 2018. V týchto žiadostiach 



 

o platbu sa uvádzali výdavky, ktoré boli spojené s chodom MAS pod Vihorlatom, ako sú napríklad 

mzdové výdavky za zamestnancov MAS, nájomné za kancelárske priestory, v ktorých sídli MAS a 

i. Za rok 2018 bolo podaných 6 žiadostí o platbu v sume 68 457,65€. Do 31.12.2018 boli 

preplatené 3 žiadosti o platbu v sume 49 481,8€. 

  

Súčasťou ŽoP je aj paušál, ktorý je vypočítavaný ako 15% z miezd zamestnancov podaných 

v ŽoP. Tento paušál slúži na pokrytie nepriamych výdavkov MAS (poštovné, overovanie listín, 

poplatky na bankových účtoch MAS, úrok na kontokorentnom bankovom účte MAS, stravné lístky 

pre zamestnancov MAS, kredit do služobných telefónov zamestnancov MAS). 

  

Za účelom pokrytia počiatočných nákladov na chod kancelárie MAS Pod Vihorlatom do 

preplatenia prvej ŽoP, bola v roku 2018 medzi MAS Pod Vihorlatom a členom MAS - Občianske 

združenie STEP- Spoločenstvo pre oblastný rozvoj, uzatvorená Zmluva o pôžičke, na základe 

ktorej bola našej MAS poskytnutá finančná pôžička vo výške 4 000€. 

4.3. Hospodárenie MAS v roku 2018 

  

V roku 2018 MAS vyplatila aj pôžičky od svojich členov AGRIFOP(rok 2017) v hodnote 8 

000€ a STEP v hodnote 6 000€ (rok 2017) a 4 000€ (rok 2018). 

  

V roku 2018 bol založený komunálny účet spolu s účtom pre PRV na animácie v Slovenskej 

sporiteľni a.s., ktorý dovoľuje MAS ísť do mínusového stavu na účte až 30 000 €. Založenie tohto 

účtu v Slovenskej sporiteľni, a.s. sa neskôr ukázalo, ako veľmi dobrý krok, pretože bez tohto účtu, 

by nebolo možné pre MAS finančne utiahnuť obdobie, kedy sa na Ministerstve pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka SR prebiehal audit a boli pozastavené všetky platby pre MAS a len vďaka tomuto 

účtu mohla MAS ďalej pokračovať vo svojej činnosti. 

   

Príjmy MAS 

 

ŽoP 49 841,80 € 

Pôžička od člena MAS                                                       4 000,00 € 

Členské pripísané na účet v roku 2018                          8 195,00 € 

ŽoNFP (refundácia prípravy stratégie)       12 000,00 € 

  

Spolu   74 036,80 € 

 

  



 

Výdavky MAS za rok 2018:        

 

Poštovné    181,45 € 

Ceniny – ekolky                16,50 € 

Spotrebný tovar (kanc. papier, kanc. potreby)               401,59 € 

Výdavky na poplatky – overenie podpisu alebo listín        112,00 € 

Cestovné príkazy                                                            3 469,47 € 

Členský poplatok NS MAS SR                                       100,00 € 

Účastnícky poplatok za konferenciu NS MAS SR                   100,00 € 

Účastnícky poplatok za zahr. Odb. exkurziu NSRV             80,00 € 

Vyplatenie pôžičiek od členov                                   18 000 € 

Zakúpenie IKT techniky                                         3 733,20 € 

Stravné lístky                                                                1 215,54 € 

Nájom kancelárskych priestorov za rok 2018                   1 949,28 € 

Mzdové výdavky na zamestnancov MAS (spolu s 
odvodmi do soc. a zdr. poisťovne a dane zo závislej 
činnosti)   

51 487,30 € 

Poplatky a úroky na bankových účtoch MAS                  716,23 € 

Podané občerstvenie na valné zhromaždenie        

dňa 03.07.2018    
360,60 € 

  

Spolu 81 903,16 € 

 

 

 

Príjmy MAS                   74 036,80,- € 

Výdavky MAS       81 903,16,- € 

Rozdiel               -7 866,36,- € 

  

Suma 15 552,82€ čaká na refundáciu z podaných ŽoP za rok 2018. Ak by tieto prostriedky už 

boli pripísané na účet MAS, tak by bolo hospodárenie MAS za rok 2018 v kladných číslach a to 

konkrétne v sume 7686,46€. 

 



 

5. Záver 

  

V závere by sme sa chceli poďakovať členom MAS a členom Predstavenstva a Dozornej 

rady za spoluprácu, cenné pripomienky a v neposlednom rade za trpezlivosť, ktorá veríme v roku 

2019 prinesie ovocie v podobe počatia implementácie stratégie.  

 

Očakávame rýchle spustenie procesov zo strán Riadiacich orgánov pre Integrovaný 

Regionálny Operačný Program a Program Rozvoja Vidieka, čo pre nás bude znamenať výrazný 

krok k naplneniu cieľov našej stratégie a prispeniu rozvoja regiónu na území MAS Pod Vihorlatom. 

  

 

  

 


