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1.  ÚVOD 

 

Občianske združenie MAS SABINOVSKO, o. z., je nevládne, nepolitické, nezávislé, 

občianske združenie fyzických a právnických osôb, ktoré zabezpečuje svoju činnosť 

realizáciou cieľov v celistvom území tvorenom katastrálnymi územiami mesta Sabinov a obcí 

Drienica, Ražňany, Jakubovany, Červená Voda, Šarišské Michaľany, Šarišské Sokolovce, 

Bodovce, Uzovce, Ratvaj, Hubošovce, Ľutina, Olejníkov a Jakovany. 

Základné údaje 

 občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra dňa 15. 11. 2013 s oficiálnym 

názvom „Občianske združenie MAS Sabinovsko, o. z.“ 

 administratívne zaradenie: Prešovský kraj, okres Sabinov 

 celistvé územie MAS: Sabinov, Drienica, Ražňany, Jakubovany, Červená Voda, 

Šarišské Michaľany, Šarišské Sokolovce, Bodovce, Uzovce, Ratvaj, Hubošovce, 

Ľutina, Olejníkov a Jakovany. 

 rozloha územia: 163,25 km² 

 počet obyvateľov MAS: 22 596, pre účely MAS 12 027  

 hustota osídlenia MAS Sabinovsko, o. z. – 133,57obyvateľov/km2 

 forma združenia – občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní 

občanov v znení neskorších predpisov 

Členovia  združenia 

Za verejný sektor :  

Mesto Sabinov – primátor mesta Ing. Peter Molčan 

Obec Drienica – starosta Ing. Igor Birčák 

Obec Červená Voda – starosta Pavol Džačovský 

Obec Ražňany – starosta Radovan Rokošný 

Obec Šarišské Michaľany – starosta Ing. Vincent Leššo 

Obec Jakubovany – starosta Martin Kollár 

Obec Šarišské Sokolovce – starosta Ing. Daniel Mikolaj, PhD. 

Obec Bodovce – starosta František Jusko 

Obec Uzovce – starosta Jaroslav Golodžej 

Obec Ratvaj – starostka Bc. Monika Junekova 

Obec Hubošovce – starostka Katarína Škvarlová 

Obec Ľutina – starosta Vladimír Lelovský 

Obec Olejníkov – starosta Imrich Drutarovský 

Obec Jakovany – starosta Ľubor Seman 

 

Za súkromný sektor :  

Elyana s.r.o. SABINOV - výroba pančuchového tovaru výroba pančuchového tovaru 

PETIMA s.r.o. ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY - Agentúra pre reklamu a šport 

REMOPEL, s. r. o. Hollého 30, Sabinov - pozemné staviteľstvo, vodohospodárske stavby, 

čističky odpadových vôd 

          UNISTROJ FG, s.r.o., Hollého 51, Sabinov - výroba, montáž a údržba strojov a strojných               

zariadení pre potravinársky priemysel, oceľových konštrukcií a vzduchotechniky. 

http://www.sabinov.sk/
http://www.drienica.sk/
http://www.raznany.sk/
http://www.obecjakubovany.sk/
http://www.cervenavoda.sk/
http://www.sarisskemichalany.sk/
http://www.sarisskesokolovce.sk/
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František Prokop-PROKOPF Mlynská 65, Šarišské Michaľany - kovovýroba a zámočnícke 

práce 

Ing. František Onderčo ml., Komenského 36 Sabinov 

SOLAR REAL, s. r. o. Námestie slobody 41, Sabinov - výroba vrchného ošatenia 

AGROKOMBINÁT a.s. Jilemnického 5, Sabinov - výroba a predaj mäsa a mäsových 

výrobkov 

POLIKLINIKA SABINOV n.o. – zdravotnícke zariadenie SNP 1, Sabinov 

RATRA, s.r.o. –  Ražňany 320, administratívne služby 

ORTHON, s.r.o – Štúrova 12, 082 22 Šarišské Michaľany - prevádzkovanie zdravotníckeho 

zariadenia 

ML Group, s.r.o – Ľutina 166,  sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu 

Pil-Stav, s.r.o. – Hollého 34 Sabinov - výroba piliarska a impregnácia dreva, sušenie dreva 

Jaroslav Kandra- Murgašova 10, Sabinov - Krajčírstvo 

Vladimír Kundľa – Sabinov, 17.novembra 77- Zváračské práce 

Vladimír Kundľa ml. – Sabinov, 17 novembra 77 - Prípravné práce k realizácii stavby 

Ján Bača-  

 

 

 

Za občiansky sektor :  

           MUDr. Gabriela Gašperíková 

           Mgr. Daniela Lenková 

           Mgr. Lea Skočejová 

           Martina Lešová 

           RNDr. Alena Juricová 

 

 

Činnosť združenia 

Činnosť združenia bola oficiálne zahájená ustanovujúcim valným zhromaždením tohto 

verejno-súkromného partnerstva, ktoré sa konalo za prítomnosti všetkých zakladajúcich 

členov dňa 31. marca 2014. 

 

Cieľ zduženia 

VZ na svojom stretnutí odsúhlasilo zámer vypracovania stratégie CLLD, kde si do cieľového 

roku 2020 stanovilo nasledujúce priority: 

1. Rozvoj malého a stredného podnikania vrátane vytvárania pracovných miest 

2. Rozvoj poľnohospodárstva a lesníctva 

3. Rozvoj cestovného ruchu 

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

nasledovné úlohy: 

 pripravovať a organizovať spoločné pracovné stretnutia miestnych fyzických a 

právnických osôb za účelom vypracovania Strategie miestneho rozvoja vedeného 

komunitou (ďalej len “CLLD”) a jej následnej implementácie; 

 vypracovať a implementovať v súlade so systémo riadenia CLLD  (LEADER a 
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komunitný rozvoj)  pre programové obdobie 2014- 2020 a jeho dodatkom č. 1. 

 presadzovať a rozvíjať miestnu medzisektorovú spoluprácu v rámci obnovy a 

rozvoja územia MAS; 

 spolupracovať s miestnou samosprávou a verejnou správou pri príprave a 

realizácii projektov obnovy a trvalo udržateľného rozvoja vidieka; 

 vytvárať partnerstvá a aktívne spolupracovať v rámci partnerstiev; 

 podporovať spoločenské organizácie, občianske a podnikateľské iniciatívy 

smerujúce k rozvoju a obnove vidieka; 

 chrániť prírodné a kultúrne hodnoty územia MAS; 

 podporovať efektívne a trvalo udržateľné využitie potenciálu územia MAS 

prispievajúce k skvalitňovaniu života na vidieku; 

 propagovať rozvoj vidieka a vidieckych činností medzi obyvateľmi územia MAS; 

 rozvíjať spoluprácu pri obnove vidieka na národnej i medzinárodnej úrovni; 

 získavať a využívať prostriedky na realizáciu miestnych projektov z domácich a 

zahraničných zdrojov; 

 podporovať marginalizované skupiny za účelom ich umiestnenia na trhu práce 

a zapájania do činností MAS; 

 organizovať vzdelávacie programy, školenia, kurzy, tematické zájazdy, semináre, 

workshopy (tvorivé dielne) a pod.; 

 realizovať vydavateľsko-publikačnú činnosť. 

 

2. ORGÁNY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA 

 
Orgánmi MAS sú: 
5.1 Valné zhromaždenie 

5.2 Výkonný orgán 
5.3 Predseda (štatutárny orgán) a podpredseda 
5.4 Revízna komisia 
5.5 Monitorovací výbor 
5.6 Výberová komisia 
5.7 Monitorovací výbor 

 

Funkčné obdobie volených orgánov trvá 5 rokov. V rámci jednotlivých orgánov v 

organizačnej štruktúre MAS nesmie byť nominovaná osoba, ktorá by bola zástupcom dvoch a 

viac sektorov, s výnimkou najvyššieho orgánu. 

 

MAS je zoskupenie predstaviteľov verejných a súkromných miestnych spločensko – 

hospodárskych záujmov, v ktorých na úrovni rozhodovania nemajú ani orgány verejnej moci, 

anižiadna záujmová skupina viac ako 49% hlasovacích práv. 
 

3. ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA A ZHODNOTENIE 

ZÁKLADNÝCH ÚDAJOV V NEJ OBSIAHNUTÝCH 

 
V súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení občianske združenie 

MAS Sabinovsko, o. z.  účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.  

 
Účtovná závierka je výsledným produktom účtovnej uzávierky. Príprava a zostavenie účtovnej 

závierky sa skladá z 3 etáp : 
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1etapa: prípravné práce – sem patrí  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 uzávierka  

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

 
Účtovná uzávierka predstavuje sústavu  výstupných informácií z bežného účtovníctva. Na základe 

účtovnej závierky občianske združenie MAS Sabinovsko, o. z. zostavuje Výkaz o majetku 

a záväzkoch a Výkaz o príjmoch a výdavkoch. Tieto výkazy tvoria účtovnú závierku 

v jednoduchom účtovníctve a sú súčasťou daňového priznania dani z príjmov. 
 

Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch 

 
 

 Príjmy (v EUR) Výdavky (v EUR) Zostatok 

finančných 

prostriedkov 
k 31.12.2015 

  (v EUR ) 

Celkom 9 200,07 10 535,97 380,65 

 
V roku 2015 malo občianske združenie príjmy vo výške 9 200,07 €, z toho 9 000 € bol príjem 

z pôžičky na základe zmluvy o pôžičke, 200 € bol vklad zakladateľa ( mesto Sabinov ) a 0,07 € 

boli úroky z bankového účtu. 

Výdavky vo výške 8 700,0 € boli za odborné činnosti a konzultácie súvisiace s vypracovaním 
stratégie miestneho rozvoja CLLD, 1 600 € boli výdavky za poradenské a konzultačné služby 

súvisiace s vypracovaním Integrovanej stratégie rozvoja územia Občianskeho združenia MAS 

Sabinovsko, o.z. Výdavky  vo výške 100,0 boli za vykonanie verejného obstarania, výdavky  vo 
výške 54,70 za doménu a 81,27 €  boli bankové poplatky a kolky. 

K 31.12.2015 občianske združenie eviduje záväzok vo výške 9 000 €. 

 

4. ZÁVER 
 

V roku 2015 občianske združenie MAS Sabinovsko prijalo 7 nových členov z verejného sektora 
a to obce Bodovce, Uzovce, Ratvaj, Hubošovce, Olejníkov, Ľutina, Jakovany a za súkromný 

sektor 9 nových členov a to  spločnosť RATRA s.r.o., ORTHON, s. r. o., ML Group, s. r.o.,  Pil-

Stav, s. r. o., Jaroslav Kandra, Vladimír Kundľa, Vladimír Kundľa mladší a Jána Baču. Za 
občiansky sektor RNDr. Alenu Juricovú. MAS v roku 2015 podala Žiadosť o NFP v podopatrení 

19.1 (Prípravná podpora) a Projektový zámer v podopatrení 19.2 PRV SR 2014-2020. Po skončení 

účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu, predpokladá sa, že v budúcom 

období činnosť bude pokračovať. V roku 2015 občianske združenie nevykonávalo žiadnu 
podnikateľskú činnosť a nemalo žiaden náklad na výskum a vývoj. 

 

 

 

 
Ing. Peter Molčan 

   Predseda MAS  
   Sabinovsko, o.z.  

 


