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Identifikačné údaje 
 

OZ Medzi riekami IČO:     42108811 

Právna forma:  občianske združenie 
Číslo spisu:       VVS/1-900/90-34241-5  

DIČO:  2022938412 

Sídlo 

Ulica, číslo PSČ, obec Okres 

Zemplínska 

široká 304 
072 13 Zemplínska Široká Michalovce 

Názov banky: Československá obchodná banka, a.s. 

IBAN účtu:  SK62 7500 0000 0040 0959 4907 

Dátum registrácie: 7.10.2009 

Kontakt: 

 

 

 

+421910 721 075 

Web stránka: 
 

www.medziriekami.sk 

Email: medziriekami@gmail.com 

Štatutárny zástupca organizácie :  Ing. Matej Repel, PhD. predseda výkonného výboru 

e-mail: matejrepel@gmail.com 

+421904 501 437 

Výkonný výbor: 

 

 

Predseda:         Ing. Matej Repel, PhD. 

Podpredseda:  Ing. Iveta Pavlíková 

Členovia:           Bc. František Genco 

                            Stanislav Mráz 

                            Mgr. Gabriel Viňanský 

                            Anton Kocela 

                            Vladimír Kováč  

                            Ing. Drahomíra Hlohinová   

                            Ing. Stanislav Krajňák, PhD. 

                            Ing. Eva Tchuriková 

                            Branislav Braššo 

                            Anna Balogová 

                            Ing. Juraj Paľovčík 

                            Ing. Miroslav Čičák 

                            Mária Korpa -Vojaková 

Revízna komisia: 

 

Predseda:         Mgr. Marián Uhrina 
Členovia:          Ing. Vladimír Vinco 
                           Ing. Jozef Knežo 

mailto:matejrepel@gmail.com
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2. Základné informácie a ciele združenia 
  
  

Občianske združenie Medzi riekami (ďalej len „OZ MR“) je mimovládne, nepolitické, nezávislé 

združenie fyzických a právnických osôb, ktoré zabezpečujú svoju činnosť realizáciou cieľov na 

geograficky súvislom území tvorenom katastrálnymi územiami obcí: Bajany, Budkovce, Čečehov, 

Čierne Pole, Dúbravka, Hatalov, Hažín, Hnojné, Iňačovce, Jastrabie pri Michalovciach, Lastomír, Lúčky, 

Malé Raškovce, Palín, Pavlovce nad Uhom, Senné, Slavkovce, Sliepkovce, Stretava, Stretavka, 

Vrbnica, Zalužice, Závadka, Zemplínska Široká, Zemplínske Kopčany, Žbince. 

OZ MR je zoskupenie predstaviteľov verejných a súkromných miestnych spoločensko-

hospodárskych záujmov, pôsobiacich resp. sídliacich na danom území, v ktorých  na úrovni 

rozhodovania ( v zložení jednotlivých orgánov, ktoré majú rozhodovaciu právomoc) nemajú ani 

orgány verejnej moci, ani žiadna záujmová skupina viac ako 49% hlasovacích práv.   

 OZ MR je zoskupenie členov verejného, občianskeho a podnikateľského sektora. Orgánmi 

združenia sú: 

1. Valné zhromaždenie, ktoré tvoria všetci členovia združenia 
2. Výkonný výbor, ktorý sa skladá z 15 členov, rozdelených podľa sektorov (verejný sektor - 7, 

podnikatelia - 4 a  občiansky sektor - 4) 
3. Predseda – štatutárny orgán 
4. Revízna komisia – 3 členovia (každý člen je predstaviteľom iného sektora) 
5. Monitorovací výbor – 5 členov 
 

Všetky orgány OZ MR pracovali podľa schválených stanov, pracovných a organizačných 

poriadkov. 

1. Počet zasadnutí výkonného výboru: 7 

2. Počet zasadnutí valného zhromaždenia: 2 

3. Počet zasadnutí revíznej komisie: 2 

4. Počet zasadnutí monitorovacieho výboru: 1 

 

Sídlo OZ MR je v Zemplínskej Širokej 304, 072 13. 

Poslaním OZ MR je všestranne prispievať k rozvoju územia, k skvalitneniu života obyvateľov, k 

rozvoju komunitných iniciatív, k zvyšovaniu environmentálneho a sociálneho uvedomenia občanov v 

súlade so zásadami trvalo udržateľného života.  

Monitorovací výbor: Predseda:         Eduard Baláž 
Členovia:          Kamil Minda   
                           Ing. arch. Eva Kutášová  
                           Mgr. Michal Danočko 
                           Ing. Ladislav Sekletár   

Kancelária OZ MR: Manažér:         PhDr. Tomáš Červeňák 
Ekonóm:          Mgr. Marcela Koščová 
Admin. pracovník: Ing. Gréta Semanová 
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Cieľom OZ MR je podpora rozvoja územia, predovšetkým však aktivít realizovaných 

v prospech obcí, neziskových organizácií, malých a stredných podnikateľov a iných subjektov 

a občanov pôsobiacich v danom území s ohľadom na ochranu prírody a krajiny.  

OZ MR vypracovala stratégiu miestneho rozvoja vedeného komunitou (ďalej len „stratégie 

CLLD“), kde sú uvedené ciele, opatrenia a činnosti, ktoré má OZ MR v pláne realizovať na danom 

území. 

Za účelom dosiahnutia vytýčených cieľov bude OZ MR vykonávať hlavné nasledovné činnosti: 

 príprava a organizovanie spoločných pracovných stretnutí miestnych fyzických a právnických 
osôb za účelom vypracovania stratégie CLLD a jej následnej implementácie; 

 zber informácií o území a ich rozširovanie; 
 zber informácií o rozvoji vidieka, nástrojoch a ich využití a ich rozširovanie; 
 organizovanie vzdelávacích aktivít, odborných prednášok, tematických zájazdov  a seminárov, 

konferencií a workshopov podporujúcich naplnenie cieľov OZ MR; 
 vydávanie  propagačných a informačných materiálov, vrátane spolupráce s regionálnymi 

i národnými masovokomunikačnými prostriedkami; 
 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 realizácií projektov 

obnovy a trvalo udržateľného rozvoja vidieka; 
 vytváranie partnerstiev a aktívna spolupráca v rámci partnerstiev; 
 podpora marginalizovaných skupín  za účelom umiestnenia na trhu práce; 
 presadzovať a rozvíjať miestnu medzisektorovú spoluprácu v rámci obnovy a rozvoja územia;  
 chrániť prírodné a kultúrne hodnoty územia; 
 podporovať efektívne a dlhodobo udržateľné využitie potenciálu územia regiónu 

prispievajúce k skvalitňovaniu života na vidieku; 
 propagovať rozvoj vidieka a vidieckych činností medzi obyvateľmi územia; 
 rozvíjať spoluprácu pri obnove vidieka na národnej a medzinárodnej úrovni; 
 uchádzať sa o finančnú podporu realizácie a zámerov OZ MR. 

Členská základňa  v r. 2020: 

V OZ MR bolo k 31.12.2020 zastúpených 26 predstaviteľov verejného sektora, 14 predstaviteľov 

podnikateľského sektora  a  15 predstaviteľov občianskeho sektora. 

2.1 Personálne zdroje 
 

 V roku 2020 malo OZ Medzi riekami 4 stálych zamestnancov. Trvalý pracovný pomer troch  

zamestnancov vznikol k 1.5.2019 (projektový manažér, ekonomický manažér, administratívny 

pracovník) v rámci projektu: „Financovanie prevádzkových nákladov OZ Medzi riekami spojených s 

riadením uskutočňovania stratégie CLLD.“ Jeden zamestnanec bol prijatý do trvalého pracovného 

pomeru ako odborný asistent v rámci projektu: „Cesta na trh práce 2“ – Opatrenie č.1 od 23.4.2019 

do 31.12.2020. 

             Od 1.11.2020 sú výdavky na zabezpečenie chodu kancelárie financované refundáciou z 

projektu : „Financovanie prevádzkových nákladov OZ Medzi riekami spojených s riadením 

uskutočňovania stratégie CLLD- Fáza II.“ 



5  

 

2.2 Materiálno technické zdroje 
 

OZ MR malo do 31.10.2020 materiálno technické zdroje na chod kancelárie MAS 

zabezpečené v rámci výdavkov projektu: „ Financovanie prevádzkových nákladov OZ Medzi riekami 

spojených s riadením uskutočňovania stratégie CLLD“ v priestoroch Obecného úradu v Zemplínskej 

Širokej.  Od 1.11.2020 sú výdavky na materiálno technické zdroje refundované z projektu 

„Financovanie prevádzkových nákladov OZ Medzi riekami spojených s riadením uskutočňovania 

stratégie CLLD- Fáza II.“ 

 

2.3 Činnosť OZ MR 
 

             Rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR bola dňa 6.6.2018 

schválená Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou OZ Medzi riekami a  OZ MR bol 

schválený štatút Miestnej akčnej skupiny (ďalej aj „MAS“). Získanie „štatútu MAS OZ Medzi riekami“ 

umožňuje  žiadať o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 (PRV SR) 

zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a cez Integrovaný 

regionálny operačný program (IROP) zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR). 

Rozhodnutie o udelení štatútu MAS stanovuje základnú maximálnu finančnú alokáciu z EŠIF a ŠR SR 

na implementáciu schválenej Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou OZ MR v celkovej 

maximálnej sume: 1 579 142,00€: 

• na implementáciu opatrení (EPFRV a ŠR SR) v rámci PRV SR 2014-2020 sumu: 792 500,00€ 

• na implementáciu opatrení (EFRR a ŠR SR) v rámci IROP sumu: 786 642,00€. 
V rámci implementácie Stratégie CLLD pri opatreniach spadajúcich pod Program rozvoja vidieka SR 
2014-2020 OZ MR vyhlasovalo výzvy v súlade s indikatívnym harmonogramom výziev ktorý bol 
schválený štatutárnym orgánom MAS v zmysle ods. 1 kapitoly 6.1.4.5 Systému riadenia CLLD dňa 
21.05.2019. 
Potenciálni žiadatelia boli informovaní o výzvach aj prostredníctvom informačných seminárov, ktoré 
sa uskutočňovali v priestoroch kancelárie MAS. Semináre boli organizované a vedené manažérom 
MAS, ktorý účastníkov oboznámil s pravidlami a postupmi platnými v rámci danej výzvy. V priebehu 
trvania výzvy zamestnanci MAS poskytovali informácie potenciálnym žiadateľom aj formou osobných 
stretnutí, prípadne elektronickou poštou alebo telefonicky. 
V r. 2020 boloi vyhlásených 7 výziev pre podávanie žiadostí o NFP, z toho dve výzvy pre verejný 
sektor, dve výzvy pre neverejný sektor a tri výzvy pre podnikateľský sektor. 

• Verejný sektor (obce, združenia obcí): – 2 výzvy 
Zameranie výziev: 
7.4 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných 
služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo 
Bratislavský kraj) – VEREJNÝ SEKTOR 
7.5 - Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej 
infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj) – VEREJNÝ SEKTOR 

 

• Neverejný sektor (občianske združenia): – 2 výzvy 
7.4 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných 
služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo 
Bratislavský kraj) – NEVEREJNÝ SEKTOR 
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7.5 - Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej 
infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj) – NEVEREJNÝ SEKTOR 
 

• Podnikateľský sektor (podnikatelia): - 3 výzvy 
4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov 
4.2 – Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych 
produktov 
6.4 - Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností 
 
Všetky prijaté žiadosti o NFP boli do kancelárie MAS doručené včas, riadne a vo forme  určenej 

v zverejnených výzvach.  Všetky žiadosti o NFP splnili podmienky doručenia, MAS ich zaregistrovala 

v systéme ITMS2014+ a vykonala administratívne overenie ŽoNFP. MAS prijala celkovo 8 žiadostí 

o NFP z toho 2 boli vzaté späť. 

 

Realizované a podané projekty: 

Projekt PRV -  Animácie a oživenie OZ Medzi riekami 

   Na základe projektu s názvom: Animácie a oživenie OZ MR kancelária MAS pripravila podklady pre 

vydanie informačnej brožúry o OZ Medzi riekami, banneru o OZ MR a aktualizáciu a správu webovej 

stránky www.medziriekami.sk, ktoré sa uskutočnili ešte v roku 2019.  

V rámci tohto projektu bolo ešte 11.12.2019 predložené prostredníctvom ITMS2014+ verejné 

obstarávanie  na kontrolu Pôdohospodárskej platobnej agentúre. V roku 2020 nebola zo strany PPA 

ukončená kontrola verejného obstarávania. Na základe informácie z PPA o možnosti podať ŽOP aj bez 

ukončenia kontroly VO  bola predložená dňa 11.10.2020 žiadosť o platbu v sume 3 068,97 EUR. Do 

konca roka 2020  však nebola ukončená kontrola predloženého verejného obstarávania ani žiadosti 

o platbu.   

 

Projekt- Implementácia stratégie CLLD na území OZ Medzi riekami 

 

V rámci implementácie CLLD – Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020 OZ 

MR v roku 2020 boli vyhlásené tieto výzvy: 

IROP-CLLD-S539-511-001 18.03.2020 

IROP-CLLD-S539-512-002 25.03.2020 
IROP-CLLD-S539-512-004 30.03.2020 

IROP-CLLD-S539-512-003 08.04.2020 

Výzvy sú otvorené a každé dva mesiace sa uzatvárajú hodnotiace kolá k jednotlivým výzvam. V rámci 

výzvy IROP-CLLD-S539-512-002 – v 2. kole bola podaná 1 ŽoPr (Obec Budkovce). K 31.12.2020 

prebiehalo 4. hodnotiace kolo. 

 

Projekt IROP – Financovanie prevádzkových nákladov OZ Medzi riekami- Fáza II. 

Na základe vyhlásenej výzvy č. IROP-P05-SC511-2019-51, bola dňa 30.09.2019 zaslaná Žiadosť o 

poskytnutie NFP č. NFP302051Y485 s názvom „Financovanie prevádzkových nákladov MAS OZ Medzi 

riekami spojených s riadením uskutočňovania stratégie CLLD – Fáza II.“ Hlavným cieľom projektu je 

http://www.medziriekami.sk/
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dosiahnutie efektívneho napĺňania cieľov definovaných v schválenej stratégii CLLD pre územie OZ MR 

prostredníctvom financovania prevádzkových nákladov na chod MAS OZ MR v období od 1.11.2019 

do 31.12.2023. Na základe výziev na doplnenie bola v roku 2020  ŽoNFP doplnená 13.1.2020 

a 28.1.2020. Žiadosť o NFP bola schválená dňa 27.5.2020.  V roku 2020 boli predložené, schválené 

a refundované tri  žiadosti o platbu.  

 

 

 

PREHĽAD ZREALIZOVANÝCH ŽIADOSTÍ O PLATBU - REFUNDÁCIA: 

ŽOP 
 Číslo 

ŽOP 
suma 

ŽOP  
dátum schválenia 

ŽOP 
dátum refundácie 

302051Y485500101 8 372,22 € 11.8.2020 29.10.2020 

302051Y485500201 27 932,94 € 13.8.2020 29.10.2020 

302051Y485500301 16 040,52 € 23.11.2020 10.12.2020 

 

3. Finančné ukazovatele 

3.1 Účtovná  závierka 
 

Účtovná závierka za rok 2020 bola zostavená v zmysle § 17 zákona č. 431/2002 Z. z. 

o účtovníctve.  OZ MR účtuje v podvojnom účtovníctve. Účtovnú závierku tvorí súvaha, výkaz ziskov 

a strát a poznámky.   

 

 

3.2 Súvaha OZ MR 
 

SÚVAHA OZ MR 2020 

AKTÍVA EUR 

B. Obežný majetok spolu 35 557,39 

1. Zásoby 0,00 

2. Dlhodobé pohľadávky 0,00 

3. Krátkodobé pohľadávky 0,00 

4. Finančné účty  35 557,39  

Pokladnica  189,68 

Bankové účty 35367,71 

Majetok spolu 35 557,39  

 
PASÍVA EUR 

A. Vlastné zdroje krytia majetku spolu 31 156,77 
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1. Imanie a peňažné fondy 0,00 

2. Fondy tvorené zo zisku 10 459,12 

Rezervný fond (421) 10 459,12 

3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých 
rokov(+;- 428)  

195,78  

4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie  20 501,87 

B. Cudzie zdroje spolu 4 400,62 

1. Rezervy 0,00 

2. Dlhodobé záväzky  78,72 

3. Krátkodobé záväzky 4321,90 

Záväzky z obchodného styku (321-326) okrem 323 191,00 

Záväzky voči zamestnancom (331+333) 2 321,48 

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými 
poisťovňami (336) 

1 507,31 

Daňové záväzky (342 až 345) 302,11 

Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu 35 557,39 

 

 

3.3 Výkaz ziskov a strát OZ MR 
 

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT OZ MR 2020 

NÁKLADY EUR 

501 Spotreba materiálu  448,68 

512 Cestovné 507,35 

518 Ostatné služby 7 070,96 

521 Mzdové náklady  39 495,98 

524 Zákonné sociálne a zdravotné poistenie 13 697,87 

527 Zákonné sociálne náklady 1 479,91 

538 Ostatné dane a poplatky 16,50 

549 Iné ostatné náklady 452,56 

562 Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám 500,00 

Účtovná trieda 5 spolu 63 669,81 

 

VÝNOSY EUR 

649 Iné ostatné výnosy 0,50 

664 Prijaté členské príspevky 12 036,30 

665 Príspevky z podielu zaplatenej dane    65,79 

691 Dotácie 72 069,09 

Účtovná trieda 6 spolu 84 171,68 

Výsledok hospodárenia pred zdanením  20 501,87 

Výsledok hospodárenia po zdanení 20 501,87 
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Účtovný rok 2020 OZ MR skončil so ziskom vo výške 20 501,87 EUR. Účtovný zisk vznikol  

refundáciami žiadostí o platbu, ktoré boli predložené, schválené  a uhradené do 31.12.2020.  

4. Iné aktivity OZ MR   
 

  
OZ MR v decembri 2020 splnilo podmienky na zápis do registra učených právnických osôb, 

ktoré sú oprávnenými prijímateľmi 2% dane. 

 OZ MR organizuje každoročne cyklotúru s názvom: „Spoznaj svoj región na bicykli“. Dňa 
15.09.2020 sa konal už 4.ročník cyklotúry. Cyklotúra sa začala v obci Budkovce pokračovala cez obec 
Sliepkovce, Lastomír, Krásnovce, Šamudovce, Vŕbnica, Žbince, Hatalov, Dúbravka, Transpetrol 
Budkovce, Slavkovce, Zemplínske Kopčany, Malé Raškovce  a  späť do Budkoviec. V rámci cyklotúr sa 
spoznáva región OZ MR, jeho prírodné krásy a navštevujú sa významné miesta dejín i súčasnosti 
našich obcí. Spoločným podujatím – cyklotúrou, na ktorej sa zúčastňujú deti, mládež aj  dospelí 
z rôznych obcí regiónu, sa snažíme  rozhýbať spoluobčanov a aj vďaka tomuto podujatiu  zlepšiť 
komunikáciu a výmenu informácií medzi našimi členmi v rámci obcí nášho regiónu.  
   

 

5. Záver 
Výročná správa je dostupná v kancelárií OZMR a na stránke www.medziriekami.sk. 

 

Vypracovali:   PhDr. Tomáš Červeňák 

                         Mgr. Marcela Koščová 

                         Ing. Gréta Semanová                                          

     

                                                                                            Ing. Matej Repel, PhD. 

                                                                                          štatutárny zástupca OZ MR   

                                                                                            

http://www.medziriekami.sk/

