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1. Úvod 

Miestna akčná skupina TOPOĽA, o.z. (ďalej jen MAS TOPOĽA, o.z.) je nevládne, nepolitické, 
nezávislé združenie fyzických a právnických osôb, ktoré zabezpečujú svoju činnosť realizáciou 
cieľov v celistvom území tvorenom katastrálnymi územiami mesta Giraltovce a obcí  regiónu 
Topoľa: Dukovce, Želmanovce, Kuková, Lúčka, Kračúnovce, Železník, Mičakovce, Kobylnice, Lužany 
pri Topli, Kalnište, časti územia Radomsko-makovického regiónu obcí Fijaš, Matovce, Soboš, 
Valkovce, Štefurov, Okrúhle, Radoma a časť obcí regiónu stredná Topľa: Lascov, Marhaň a Brezov.  

MAS TOPOĽA, o.z. bola  založená za účelom vytvorenia a implementácie stratégie CLLD vidieckeho 

regiónu Topoľa.  

2. Základné údaje o MAS TOPOĽA,o.z. 

- vznik OZ dňa 7.11.2013 na základe registrácie na Ministerstve vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-

42394  

- právna forma: občianske združenie v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov 
v platnom znení (ďalej len „Zákon“) a v nadväznosti na pravidlá pre poskytovanie dotácií v rámci 
prístupu LEADER a PRV SR 2014-2020.  

- sídlo:  Dukelská 57/64, 087 01 Giraltovce  

- IČO: 42343917 

- počet obyvateľov: 12355 

- rozloha územia: 156,17 km2 

- hustota osídlenia: 79 obyvateľa /km2    

2.1 Cieľ MAS TOPOĽA, o.z. 
 

Cieľom MAS TOPOĽA, o.z.  je podpora trvalo udržateľného rozvoja celého územia, predovšetkým 

však aktivít realizovaných v prospech obcí, neziskových organizácií, malých a stredných 

podnikateľov a iných subjektov a občanov pôsobiacich v danom území s dôrazom na ochranu 

prírody a krajiny.   

2.2 Činnosť MAS TOPOĽA, o.z. 
 

MAS vykonáva úlohy a činnosti v zmysle Systému riadenia CLLD v platnom znení. MAS je zároveň 
iniciátorom, ako aj riadiacim a kontrolným orgánom, ktorý bude realizovať nasledovné činnosti :  
 

 vypracuje a bude implementovať stratégiu všestranného rozvoja regiónu Topoľa,  

 bude presadzovať a rozvíjať miestnu medzisektorovú spoluprácu v rámci obnovy a rozvoja 
regiónu,  

 bude chrániť prírodné a kultúrne hodnoty územia regiónu Topoľa, 
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 bude podporovať efektívne a dlhodobo udržateľné využitie potenciálu územia regiónu 
prispievajúce k skvalitňovaniu života na vidieku,  

 bude propagovať rozvoj vidieka a vidieckych činností medzi obyvateľmi regiónu,  

 bude rozvíjať spoluprácu pri obnove vidieka na národnej i medzinárodnej úrovni.  
      Za účelom dosiahnutia vytýčených cieľov bude MAS vykonávať hlavne nasledovné činnosti:  
 

 príprava a organizovanie spoločných pracovných stretnutí miestnych fyzických a právnických osôb 
za účelom vypracovania integrovanej stratégie rozvoja regiónu Topoľa a jej následnej 
implementácie,  

 organizovanie vzdelávacích aktivít, odborných prednášok, tematických zájazdov a seminárov 
podporujúcich naplnenie cieľov združenia,  

 vydávanie propagačných a informačných materiálov,  

 spolupráca a podpora spoločenských organizácií, občianskych a podnikateľských iniciatív 
smerujúcich k rozvoju a obnove vidieka,  

 spolupráca s miestnou samosprávou a verejnou správou pri príprave a realizácii projektov obnovy 
a trvalo udržateľného rozvoja vidieka,  

 

 podpora marginalizovaných skupín za účelom umiestnenia sa na trhu práce,  

 vytváranie partnerstiev a aktívna spolupráca v rámci partnerstiev.  
 

 
2.3 Orgány MAS TOPOĽA, o.z. 
 

Orgánmi občianskeho združenia sú: 
1.Valné zhromaždenie (Najvyšší orgán ) 
2. Výkonný výbor (Výkonný orgán)  
3. Predseda a podpredseda (Štatutárny orgán)  
4.Výberová komisia 
5. Monitorovací výbor  
6. Revízna komisia (Kontrolný orgán) 

MAS je zoskupenie predstaviteľov verejných a súkromných miestnych spoločensko-hospodárskych 
záujmov, v ktorých na úrovni rozhodovania nemajú ani orgány verejnej moci, ani žiadna záujmová 
skupina viac ako 49 % hlasovacích práv. 

Funkčné obdobie volených orgánov MAS TOPOĽA, o.z. sú 4 roky. V rámci štruktúry orgánov MAS, 
nominovaná osoba v jednotlivých orgánoch nesmie byť zástupcom dvoch a viac záujmových 
skupín. Člen MAS nesmie byť zástupcom dvoch a viac sektorov (verejný, podnikateľský 
a občiansky sektor). 
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3. Prehľad činností  uskutočnených združením za rok 2018 
 

Počas roka 2018 vykonávalo občianske združenie MAS TOPOĽA svoju činnosť v súlade s aktivitami 
uvedenými v Stanovách a iných strategických dokumentoch.  

V roku 2018 zasadalo Valné zhromaždenie MAS TOPOĽA, o.z.  3x.  

-  12.01.2018 - programom bolo hlavne schválenie účtovnej  závierky,  výšky členského na roky 
2018 -2019, tiež  aktuálne informácie k výzve na predkladanie ŽONFP na financovanie 
prevádzkových nákladov MAS a schválenie návrhu rozpočtu k tejto výzve 

-  27.03.2018 - programom boli voľby orgánov MAS TOPOĽA, o.z. 

- 13.12.2018 - programom bola aktualizácia stanov a Stratégie CLLD v súlade s  Usmernením RO 
pre PRV SR 2014 -2020 č. 3a verziou 1.8 Systému riadenia CLLD pre programovacie obdobie 2014 -
2020. 

Výkonný výbor zasadal celkom 5x: 6.4.2018, 29.5.18.7.2018, 10.10.2018 a 16.11.2018. Zaoberal sa 
predovšetkým prípravou programu VZ a obsahom predkladaných materiálov. 

Počas roku 2018 sa uskutočnilo aj pracovné stretnutie s verejným sektorom k aktualizácii 
projektových zámerov a s  neverejným sektorom prebiehala k tejto téme neformálna  
komunikácia.  

MAS TOPOĽA, o.z. je členom viacerých organizácií: Národná sieť rozvoja vidieka (NSRV), 
Regionálna anténa RA NSRV SR pre Prešovský kraj, Národná sieť MAS SR. Vzhľadom k tomu sa  
zamestnanci MAS, resp. predseda MAS  zúčastňovali  na akciách, ktoré organizovali. Zúčastňovali 
sme sa aj stretnutí organizovaných Združením pre regionálny rozvoj -VÝCHOD, o.z. Košice a 
Odborom regionálneho rozvoja PSK. Zamestnanci MAS sa zúčastňovali aj školení organizovaných 
RO IROP a RO PRV, ktoré boli v Košiciach, v Jasnej a v Prešove a týkali sa hlavne systému 
ITMS2014+, v ktorom MAS komunikuje s oboma RO a v ktorom bude implementovať projekty 
žiadateľov. 

        Celkový chod MAS je od 1.1.2018 financovaný zo schváleného projektu č. NFP302050N595  
Financovanie prevádzkových nákladov MAS TOPOĽA vo výške  135 537,73 €. Doba implementácie 
projektu je do 10/2019. Vzhľadom k systému refundácii, si MAS zabezpečila financovanie chodu 
MAS cez úver. Celkovo sme predložili 6 ŽOP, z toho 4 ŽOP boli uhradené v roku 2018, 2 ŽOP sú v 
štádiu spracovania na RO IROP. 

         Animačné aktivity MAS sú financované zo schváleného projektu č. NFP309190N931   
Podpora na prevádzkové náklady a oživenie MAS TOPOĽA  vo výške 78 180,00 €. Doba 
implementácie projektu je do roku 2023. V rámci animácii sme v auguste 2018 zorganizovali 
exkurziu na AGROKOMPLEX Nitra, zabezpečili sme účasť a vystúpenie ĽH Čavargoš a vydali sme 
stolový kalendár na rok 2019. 
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         Implementácia Stratégie CLLD bude zabezpečená z projektu Financovanie implementácie 
stratégie CLLD MAS TOPOĽA,o.z. , ktorý je v štádiu odborného hodnotenie na RO IROP. Jeho výška 
je 536 480,00 € a budú z neho financované projekty  hlavne pre podnikateľský sektor, projekt 
vybudovania cyklotrasy a farmárského domu. 

4. Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých 
 

V súlade so zákonom o účtovníctve v platnom znení MAS TOPOĽA, o.z. účtuje v sústave 
podvojného účtovníctva.  

Účtovná závierka je výsledným produktom účtovnej závierky. Príprava a zostavenie účtovnej 
závierky sa skladá z 3 etáp:  

1. etapa: zúčtovanie všetkých účtovných prípadov za daný rok do peňažného denníka, vykonanie 
inventarizácie majetku a záväzkov a zaúčtovanie uzávierkových účtovných operácií; 

2. etapa: uzatvorenie účtovných kníh, t. j. účtovná závierka; 

3. etapa: zostavenie účtovných výkazov, t. j. účtovná závierka. 

Účtovná závierka predstavuje sústavu  výstupných informácií z bežného účtovníctva. Na základe 
účtovnej závierky MAS TOPOĽA, o.z. zostavuje Súvahu, Výkaz ziskov a strát a Poznámky. Tieto 
výkazy tvoria účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve a sú súčasťou daňového priznania dane 
z príjmov. Účtovná závierka bola vykonaná zamestnancom Petrom Hažerom a daňové priznanie je 
potrebné po schválení valným zhromaždením predložiť DÚ vo Svidníku  a žiadať o jeho 
zverejnenie v registri účtovných závierok. 

5. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch 
Príjmy v EUR 

Zostatok z roku 2017 52,94 

Členské príspevky 2018 3 260,00 

Členské príspevky minulých období - nedoplatky 1 580,00 

Dotácia IROP na chod MAS 45 904,16 

Príjmy spolu 50 797,10 

  Pohľadávky v EUR 

Členské príspevky 2018 2 520,00 

Členské príspevky minulých období 1 060,00 

Dotácia PRV na animácie 4 628,00 

Dotácia IROP na chod MAS 9 512,25 

Pohľadávky spolu 17 720,25 
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Výdavky v EUR 

Chod MAS 

Personálne výdavky 48 371,81 

Prevádzka kancelárie - nájomné, internet 2 253,17 

Kancelárske potreby 523,66 

Poštovné 47,50 

Stravné pre zamestnancov 1 362,24 

Cestovné 1 035,75 

Ostatné výdavky (členské iným organizáciam, náklady na 
reprezentáciu, prenájom IKT...) 

5 573,87 

Bankové poplatky, overovanie listín, kolky 1 361,34 

Ostatné výdavky 
animácie 

Účasť na výstave AGROKOMPLEX 1 640,00 

Kalendár MAS TOPOĽA na rok 2019 2 988,00 

Výdavky spolu 65 157,34 

Výsledok hospodárenia po zdanení je 2247,07 EUR. 

Prehľad peňažných tokov v EUR 

Stav peňažných prostriedkov na začiatku obdobia - pokladňa 2,00 

Stav peňažných prostriedkov na začiatku obdobia - bankový účet 50,94 

Stav peňažných prostriedkov na konci obdobia - pokladňa 209,18 

Stav peňažných prostriedkov na konci obdobia - bankový účet -4 896,76 

6. Záver 
 

Kancelária MAS TOPOĽA. o.z. pracuje v štandardnom režime, je neustále v komunikácii s RO IROP a RO 

PRV. Je aktívna ako člen regionálnych a celoslovenských organizácií – NSRV, RA NSRV v Prešovskom 

kraji a NS MAS SR.  

Veríme, že aj napriek celkovému časovému posunu implementácií stratégií v SR, z dôvodu 

neprimerane dlhodobého administratívneho procesu oboch RO sa nám podarí stratégiu „MAS TOPOĽA 

– Meníme sny na skutočnosť“ úspešne zrealizovať. 

Spracovali: Ing. Daniela Bednárová        

                     Peter Hažer 

                     Ing. Ľubomír Filo 

                                                                                                                       Mikuláš Mašlej 

                                                                                                              predseda MAS TOPOĽA, o.z. 


