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1. Príhovor predsedu MAS Pod Vihorlatom 
 

 

Vážení členovia MAS Pod Vihorlatom, 

 

dovoľte mi sa k Vám po dlhej, pandémiou poznačenej dobe prihovoriť. Mesiace 

uplynulého roka sa v celom svete niesli v znamení proti pandemických opatrení a rôznych 

reštrikcií, ktoré spomalili nielen život jedinca ale aj celej spoločnosti. Rôzne obmedzenia 

a opatrenia, ktoré sme museli uplynulý rok dodržiavať spôsobili časové sklzy, ktoré sa už nikdy 

nedali dobehnúť. Ústredné orgány štátnej správy (ministerstvá a Pôdohospodárska platobná 

agentúra) vo svojej činnosti zápasili nielen s obmedzeniami týkajúcimi sa výkonu ich 

kompetencií, ale často aj s inštitucionálnymi či personálnymi zmenami, ktoré reflektovali 

politické dianie v spoločnosti a ktoré proces implementácie našej stratégie rozhodne 

neurýchlili, práve naopak. To, čo sme si mysleli že trvá príliš dlho, trvalo ešte dlhšie, a to, čo už 

dávno malo byť u nich „na stole“ sa tam do dnešného dňa nedostalo. 

 

Z celoslovenského hľadiska je implementácia stratégií slovenských miestnych akčných 

skupín na veľmi slabej úrovni. Z projektov, ktoré žiadatelia podávali na svoju MAS pred viac 

ako rokom a pol, je zazmluvnené len veľmi mizivé percento, o realizácii a prefinancovaní 

týchto projektov sa ešte nemôžeme ani baviť. Z môjho pohľadu je veľká škoda, že prístup 

LEADER (alebo ako sa nazýva po novom „CLLD“) aj napriek tomu, že má určené jasné pravidlá 

fungovania, sa v podmienkach našej republiky za viac ako 4 roky nepodarilo rozbehnúť a už 

vôbec nie naplniť jeho ciele. Prekážkami implementácie sú neustále zdržania, prípravy nových 

verzií dokumentov, audity preskúmavajúce pochybenia či nečisté praktiky našich najvyšších 

štátnych úradníkov a často neavizované, či koncept meniace zmeny, vynútené zo strany našich 

ústredných orgánov štátnej správy, ktoré pramenia v nesprávnom či nekompetentnom 

nastavení implementačných procesov na začiatku (tzv. slovenský leader). Lehoty sa 

nedodržiavajú a následky načas nevyhodnotených žiadostí o nenávratný finančný príspevok či 

nepreplatených žiadostí o platbu znášajú tí, ktorí do tejto iniciatívy išli s dobrým úmyslom – 

napomôcť rozvoju vidieka vo svojich miestnych komunitách. 

 

Aj napriek tomu sme sa v našej MAS rozhodli fungovať tak, aby sme proces 

implementácie stratégie MAS Pod Vihorlatom z našej strany zvládli čo najprofesionálnejšie 

a najrýchlejšie. Pracovníci kancelárie MAS venovali všetko svoj pracovný čas tomu, aby naše 

žiadosti boli čo najskôr vyhodnotené a stratégie sa pomaly začala uvádzať do života, čo sa po 

skoro 2 rokoch od prijatia prvých žiadostí z PRV konečne aj podarilo. Konkrétne výsledky 

(počty vyhodnotených, podporených a zazmluvnených projektov) nájdete v obsahu tohto 

dokumentu. A hoci stále čakáme na vyhodnotenie pomerne veľkého počtu projektov 

z Programu rozvoja vidieka či Integrovaného regionálneho operačného programu, môžeme si 

s trpkým úsmevom povedať „fajn, už sa to konečne deje“. 
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Vážení členovia MAS, do ďalšieho roku fungovania našej miestnej akčnej skupiny nám 

všetkým želám obrovskú dávku trpezlivosti a verím, že sa čoskoro dožijeme situácie, kedy si aj 

tí, ktorí by mali zastupovať naše záujmy v Národnej rade či na iných vysokých štátnych 

pozíciách uvedomia, že bez vidieku a jeho podpory nemá naša krajina jasnú budúcnosť a že 

princípy najlepšieho európskeho prístupu LEADER už nemožno ďalej upravovať podľa 

slovenského „modelu“, ktorý vždy narobí viac škody, ako úžitku. Želám Vám veľa úspešných 

a podporených projektov. 

 

 

 

S pozdravom   
        
 
 

JUDr. Rastislav Zaremba 
          Predseda MAS 
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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. 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. 
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2.2. Územie MAS Pod Vihorlatom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Organizačná štruktúra MAS Pod Vihorlatom 

  

Štatistické údaje 

  

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

Sídlo:                        Strojárska 4031, 069 01 Snina  

  

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 k 31.12.2019 43 126 

Rozloha 406,58 km² 

Hustota obyvateľstva na km² 107,57 

Počet obcí (z toho mestá) 32 (1) 

Počet členov MAS 75 



Občianske združenie MAS Pod Vihorlatom, o.z. 
Výročná správa o činnosti za rok 2020 

7 
 

 

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.  
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2.4. 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. 

OZ Ruka v ruke  
Základná organizácia združenia technických  

a športových regiónov, o.z. 

Združenie na záchranu Jasenovského hradu  
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3. Záujmová skupina podnikateľského sektora (počet subjektov 24) 

 

AGRIFOP Živa, s.r.o. 

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 Onestyle, s.r.o. 

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 

 

APIMEDEX, s.r.o. Urbariát Pozemkové spoločenstvo Chlmec 

Vyšné pasienkové a pozemkové spol. Belá 

n/C 
Ing. Zdenko Čopák - RETURN 

 

 

2.5. 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 
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3. Činnosť MAS v roku 2020 

 

Činnosti kancelárie MAS boli v roku 2020 značne obmedzené a to najmä kvôli 

vypuknutie pandémie Covid19. Aj napriek tomu, že tento rok priniesol minimum fyzických 

stretnutí, kancelária naplno fungovala po administratívnej stránke pri spracovaní, vyhlasovaní 

výziev, kontrole prijatých žiadostí a vypracovávaní záverečných správ z výziev. Veľa procesov 

sa však značne predložilo aj kvôli núdzovému režimu a pozmenených pracovných podmienok. 

 

V roku 2020 sa Predstavenstvu MAS a Dozornej rade podarilo stretnúť len dva krát. 

Valné zhromaždenie bolo najskôr plánované na jún, neskúr na október 2020, no  z dôvodu 

prísnych opatrení ho nebolo možné zrealizovať. Všetky stretnutia mali byť dátumovo 

prispôsobené tzv. strednodobému hodnoteniu, keďže všetky rozhodnutia v rámci neho musí 

schváliť buď Predstavenstvo alebo Valné zhromaždenie. No nie vždy sa dá všetko presne 

naplánovať. 

 

Rok 2020 mal byť pre všetky MAS symbolickým v tom,  že sa malo konať strednodobé 

hodnotenie implementácií stratégií. Jeho výsledkom mala byť aktualizácia stratégií vzhľadom 

na to, že boli písané v roku 2015 a väčšina stratégií je už neaktuálnych. S týmto malo byť 

spojené aj získanie dodatočnej alokácie a možnosť navýšiť finančné balíčky na jednotlivé 

opatrenia MAS ako si aj doplniť do stratégie MAS nové opatrenia. Termín strednodobého 

hodnotenia bol najskôr stanovený do 30.11.2020. Dňa 07.10.2020 však Pôdohospodárska 

agentúra vydala usmernenie, ktorým strednodobé hodnotenie zrušila a termín pre pridelenie 

dodatočnej alokácie posunula na 30.06.2021. 

 

Aj tento rok sa naša MAS zapojila do celoslovenskej súťaže „Najkrajšia fotografia 

z územia MAS“, ktorú Národná Sieť Rozvoja Vidieka organizuje už 10. rok 

 

 

 

 

V kategórii  "Naša príroda" sme 

získali 1. miesto s fotografiou s 

názvom "Západ slnka zo 

Zemplínskych Hámrov", autor: 

Tomáš Sičák. 
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V kategórii "Naše tradície" sa 

umiestnila na 1. mieste 

fotografia s názvom "Furmani", 

autor: Ľuboš Turčik. 

 

 

 

 

 

V kategórii "Život v našej MAS" sa umiestnila na 2. mieste fotografia s názvom 

"Turistika v našej MAS", autor: Tomáš Sičák. 

 

 

 

Kancelária koncom roka 2019 vypracovala Žiadosť o Nenávratný Finančný Príspevok 

potrebný pre refundáciu prevádzkových nákladov, keďže prvé rozpočtové obdobie bolo len od 

01.01.2018 do 30.10.2019. MAS sa zapojila do prvého predkladacieho kola, no schválenie 

žiadosti trvalo do 29.05.2020. Zmluva bola účinná až od 03.07.2020 čo znamenalo, že všetky 

výdavky od 11/2019 až do tohto dátumu musela MAS financovať z pôžičiek.  

 

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. 

Kancelária sídli v Polyfunkčnej budove PSO, Strojárska 4031, Snina. 
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3.1. Implementácia stratégie CLLD 
 

V stratégii MAS Pod Vihorlatom sa nachádza dovedna 9 opatrení, ktoré boli na základe 

potrieb územia MAS zvolené ako najvhodnejšie pre potrebný rozvoj územia. Konkrétne je to 

7 opatrení z Programu rozvoja vidieka (ďalej „PRV“) a 2 opatrenia (v rámci nich 3 výzvy na 3 

aktivity) pre opatrenia z Integrovaného regionálneho operačného rozvoja (ďalej „IROP“). 

Každý z týchto fondov má vlastné usmernenia, vlastné formy výziev a celkovo rozličnú časovú 

os a práve z tohto dôvodu bude implementácia každého fondu popísaná separátne.  

3.1.1. Implementácia opatrení PRV 
 

MAS v roku 2020 vyhlásila/uzatvorila nasledovné výzvy: 

 

Podopatrenie 7.5 - Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických 

informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie. 

Dátum vyhlásenia: 22.7.2019 

Dátum uzavretia: 07.01.2020 

 

Podopatrenie 6.4 - Podpora na investície do vytvárania a rozvoja 

nepoľnohospodárskych činností 

Dátum vyhlásenia: 07.10.2019 

Dátum uzavretia: 30.04.2020 

 

Podopatrenie 8.5 - Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej 

hodnoty ekosystémov 

Dátum vyhlásenia: 29.06.2020 

Dátum uzavretia: 20.10.2020 

 

Podopatrenie 6.4 - Podpora na investície do vytvárania a rozvoja 

nepoľnohospodárskych činností – druhá výzvy 

Dátum vyhlásenia: 29.06.2020 

Dátum uzavretia: 24.11.2020 

 

MAS teda v roku 2020 poslala dokopy 6 záverečných správ z výziev (2 uzavreté ešte 

v roku 2019). Pre zostavenie záverečnej správy je potrebné:  

- zaregistrovať všetky prijaté žiadosti,  

- vykonať administratívnu kontrolu žiadosti, jej príloh a verejného obstarávania, 

- zaslať výzvu na doplnenie v prípade nejasností, neúplných alebo chýbajúcich 

príloh (max. 2 krát), 
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- zabezpečiť odborné hodnotenie – vylosovať odb. hodnotiteľov a priradiť im 

projekty, skontrolovať hodnotiace hárky, zaslať výzvu na doplnenie v prípade 

nejasností (max. 1 krát), 

- zvolať zasadnutie Výberovej komisie pre návrhy rozhodnutí na schválenie či 

neschválenie podľa výsledkov odborného hodnotenia,  

- v systéme ITMS2014+ vyplniť formulár záverečnej správy, nahrať do systému 

všetku dokumentáciu k administratívnej kontrole, odbornému hodnoteniu, 

čestné vyhlásenia a všetku podpornú dokumentáciu každého jedného kroku od 

prijatia žiadosti až po vyplnenie záverečnej správy. 

 

Výsledkom týchto záverečných správ bolo nasledovné: 

Výzva MAS_054/7.2/1.1 (podopatrenie 7.2): 

Počet prijatých žiadostí: 11 

Počet žiadostí s návrhom na schválenie: 8  

 

Výzva MAS_054/7.4/1 (podopatrenie 7.4) 

Počet prijatých žiadostí: 11 

Počet žiadostí s návrhom na schválenie: 8  

 

Výzva MAS_054/7.5/1 (podopatrenie 7.5) 

Počet prijatých žiadostí: 3 

Počet žiadostí s návrhom na schválenie: 1  

 

Výzva MAS_054/6.4/1 (podopatrenie 6.4) 

Počet prijatých žiadostí: 0 

 

Výzva MAS_054/8.5/1 (podopatrenie 8.5) 

Počet prijatých žiadostí: 0 

 

Výzva MAS_054/6.4/2 (podopatrenie 6.4 – druhá výzva) 

Počet prijatých žiadostí: 0 

 

Vzhľadom na to, že všetky žiadosti ešte podliehajú kontrole na Pôdohospodárskej 

platobnej agentúre, je možné, že niektoré naše návrhy na schválenie neodobria a niektoré 

žiadosti neschvália. Preto je momentálne predčasné hovoriť o zvyšných peniazoch za 

jednotlivé opatrenia, lebo ešte nevieme finálny počet schválených projektov. Samozrejme 

všetky zvyšné financie budú predmetom nových výziev na žiadosti o NFP. 

 

 Pevne veríme, že v roku 2021 stúpne záujem o opatrenia 6.4 a 8.5, do ktorých sa v roku 

2020 nezapojil nikto. 
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3.1.2. Implementácia opatrení IROP 
 

Začiatkom roka MAS pripravila návrhy výziev pre opatrenia IROP, ktoré riadiaci orgán 

postupne schvaľoval, až sme ich mohli v nasledovnom poradí vyhlásiť: 

 

Výzva č. IROP-CLLD-V254-512-001 (B2) - Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel 

Dátum vyhlásenia: 13.02.2020 

Dátum uzavretia: do vyčerpania finančných prostriedkov 

 

Výzva č. IROP-CLLD-V254-512-002 (F1) - Verejný vodovod 

Dátum vyhlásenia: 12.03.2020 

Dátum uzavretia: do vyčerpania finančných prostriedkov 

 

Výzva č. IROP-CLLD-V254-511-003 (A1) - Podpora podnikania a inovácií 

Dátum vyhlásenia: 22.04.2020 

Dátum uzavretia: do vyčerpania finančných prostriedkov 

 

MAS prijala a vyhodnotila 2 projekty pre aktivitu B2, ktoré odporúčala na schválenie. 

Tieto 2 projekty boli súčasťou protokolov o výbere (záverečných správ), pre ktorých zostavenie 

bolo potrebné:  

- zaregistrovať všetky prijaté žiadosti,  

- vykonať administratívnu kontrolu žiadosti a jej príloh, 

- zaslať výzvu na doplnenie v prípade nejasností, neúplných alebo chýbajúcich 

príloh (max. 2 krát), 

- zabezpečiť odborné hodnotenie – požiadať riadiaci orgán o priradenie odb. 

hodnotiteľov, skontrolovať hodnotiace hárky, zaslať výzvu na doplnenie 

v prípade nejasností (max. 1 krát), 

- vyplniť protokol, skompletizovať všetku potrebnú dokumentáciu 

 

Do konca roka 2020 nebol známy výsledok rozhodnutia riadiaceho orgánu pre IROP či 

nám odobruje tieto schválenia.  
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4. Prehľad hospodárenia MAS v roku 2020 

4.1.  Príjmy 
 

Za rok 2020 bolo pripísané na bankový účet MAS členské v sume 0,00€. Z dôvodu 

pandémie COVID 19 sa členské od členov MAS nezbieralo. 

 

V priebehu roka 2020 boli príjmom MAS pod Vihorlatom iba Žiadosti o Platbu (ďalej 

„ŽoP“), ktoré boli podávané počas celého roka 2020 a jedna ŽoP, ktorá bola podaná ešte v 

roku 2019, no preplatená bola až v roku 2020. 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 2020 

boli podané 2 žiadosti o platbu v sume 59 692,28€. Do 31.12.2020 boli preplatené 3 žiadosti o 

platbu, z toho jedna z nich bola podaná ešte v roku 2019, v sume 70 051,41€.  

 

Za účelom vykrytia nákladov na chod kancelárie MAS Pod Vihorlatom z dôvodu 

neskorého spustenia chodu MAS 2 a teda aj nemožnosť podať ŽoP za mesiace od 11/2019 až 

po 06/2020 a ukončenia platnosti kontokorentného účtu, boli medzi MAS Pod Vihorlatom a 

členom MAS - Občianske združenie STEP- Spoločenstvo pre oblastný rozvoj, uzatvorené 

Zmluvy o pôžičke, na základe ktorých bola našej MAS poskytnutá finančná pôžička vo výške 

23 500€. 

 

4.2. Hospodárenie MAS v roku 2020 
 

V roku 2020 bolo zachovanie správneho fungovania kancelárie MAS veľmi zložité z 

dôvodu pandémie COVID 19. Ako už bolo vyššie spomenuté, MAS si musela na svoj chod 

požičať od člena MAS, nakoľko sme z dôvodu pandémie nežiadali o vyplatenie členského 

príspevku, no všetky pôžičky boli do 31.12.2020 vyrovnané. 

 

V októbri roka 2019 končilo našej MAS 1. rozpočtové obdobie na refundáciu 

prevádzkových nákladov MAS a zároveň podala poslednú a záverečnú ŽoP dňa 6.11.2019. 

Mesiace november až jún nám boli preplatené až 29.10.2020. V mesiaci november bol MAS 

zrušený kontokorentný účet z dôvodu ukončenia zmluvy na NFP, ktorá bola platná iba do 

konca októbra a nová zmluva o NFP ešte nebola podpísaná. Kontokorentný účet nám bol 

znovu obnovený až v júli 2020, takže počas tohto obdobia bola MAS bez akéhokoľvek príjmu 

a bez možnosti používať kontokorentný účet. Situácia sa zlepšila obnovením kontokorentného 

účtu a vyplatením ŽoP za mesiace 11/2019 – 06/2020, kedy mohla MAS vyplatiť aj všetky 

zostávajúce pôžičky, ktoré počas tohto ťažkého obdobia prijala a to aj za rok 2019. 
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Náklady MAS za rok 2020:  

- Poštovné         95,90 € 

- Výdavky na spotrebu tovaru a ostatné služby    1002,76 € 

Napr. kanc.papier, kalkulačka, drobné kanc.potreby 

- Cestovné príkazy                                                             418,41 € 

- Členský poplatok NSS MAS                                             500,00 € 

- Vyplatenie pôžičiek od členov (2019 a 2020)                         30 000 € 

- Nájom kancelárskych priestorov                  2 097,91 € 

- Mzdové výdavky na zamestnancov MAS a odb. hodnotiteľov  

(spolu s odvodmi do soc. a zdr. poisťovne a dane zo závislej činnosti) 62 532,06 € 

- Poplatky a úroky na bankových účtoch MAS                    659,57 €  

________________________________________________________________________ 

spolu                     97 306,61 € 

 

 

Príjmy MAS 

- ŽoP                                                                                     70  051,41 € 

- Pôžička od člena MAS                                                        23 500,00 € 

________________________________________________________________________ 

spolu                                                                                            93 551,41 € 

 

 

Príjmy MAS             93 551,41 € 

Výdavky MAS          97 306,61 € 

 

Rozdiel                 - 3775,20 € 

 

Negatívny rozdiel je spôsobený chýbajúcim členským z roka 2019 a nevyzbieraným 

členským za rok 2020. 

 

5. Záver 

Rok 2020 bol rokom, kedy aj naša MAS pocítila dopady pandémie. S očakávaným 

zrýchlením procesov sme však boli svedkami presného opaku. Špeciálne režimy na 

pracoviskách a mnoho iného spojeného či s pandémiou, auditmi či kauzami spôsobili ešte 

väčšie zdržania. Neostáva nám nič iné, len veriť, že rok 2021 prinesie konečne želané výsledky 

našej predchádzajúcej práce. 


