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Štruktúra organizácie:
Názov organizácie :

Enviropark Pomoravie n.o.

Sídlo :

Hlavná 67, 900 61 Gajary

IČO :

37924737

DIČ :

2022625066

Štatutárny zástupca :

Hubert Danihel

Projektový manažér :

Zuzana Škovránková

Správna rada Enviropark Pomoravie n.o. je tvorená 6 členmi :
1. Ing. Peter Tydlitát – predseda Správnej rady, starosta obce Gajary
2. Milan Pernecký – člen Správnej rady, starosta obce Malé Leváre
3. Jozef Gajda - člen Správnej rady, starosta obce Závod
4. Ing. Martin Hollý - člen Správnej rady
5. Ing. Bohumil Kratochvíl - člen Správnej rady
6. Norbert Šatan - člen Správnej rady

Revízor :

Ivana Králová
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Prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku 2008:
Účasť na veľtrhoch cestovného ruchu : Brno /Regiontour/, Bratislava /Slovakiatour/
Vytvorenie nového pracovného miesta
Konzultácie pre tvorbu projektov a žiadostí
Spracovanie žiadostí o dotáciu pre obce /viď popis v dotáciách pre obce/
Vyúčtovanie dotácií za obce
Príprava podkladových materiálov pre štúdie, projektovú dokumentáciu
Aktívna účasť na projektoch /viď popis v podaných projektoch/
Prezentácie na workshopoch a stretnutiach s partnermi
Rokovanie a spolupráca so strategickými partnermi :
- NAFTA a.s. /p. Ing. Martin Hollý/
- SPP distribúcia /p. Ing. Bohumil Kratochvíl/
- Bratislavský samosprávny kraj /p. Ing. Vladimír Bajan/
Informovanosť obcí o všetkých dostupných možnostiach /výzvach/ financovania plánovaných
projektov
Registrácia do zoznamu oprávnených prijímateľov 2 %
Rokovania s obcami v oblasti pod Malými Karpatami o možnosti vytvorenia nového
mikroregiónu Podhorie na základe know how mikroregiónu Enviropark Pomoravie n.o.
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Zmeny v neziskovej organizácii v r. 2008:
Celú činnosť Enviroparku Pomoravie n.o. zabezpečovala p. Beáta Reifová /riaditeľka
neziskovej organizácie/ v rámci svojho voľného času a možných dostupných technológií /PC,
internet, telefón/. Nakoľko vzrástol počet aktivít Enviroparku Pomoravie n.o. v roku 2008,
bolo nevyhnutné prijať novú pracovnú silu, ktorá by zastrešila a koordinovala celú činnosť
neziskovej organizácie z jedného miesta. Boli prijaté opatrenia v podobe prenajatého
kancelárskeho priestoru a jeho materiálno-technického vybavenia.
Najvhodnejšie
podmienky pre kanceláriu Enviroparku Pomoravie n.o. nám poskytla obec Gajary. V mesiaci
jún bola prijatá pracovníčka na trvalý pracovný pomer s pracovnou náplňou projektového
manažéra. Kancelária bola zabezpečená kompletným materiálno-technickým vybavením
/nábytkom, PC a príslušenstvom, kancelárskymi potrebami, mobilným telefónom,
internetom /.
Zmeny v štruktúre neziskovej organizácie:
Zmena názvu z : Nezisková organizácia Enviropark Pomoravie
na : Enviropark Pomoravie n.o.
Rozšírenie činnosti neziskovej organizácie:
Nezisková organizácia v zmysle ust. § 2 ods. 2 zákona č. 213/1997 Z.z. a v znení zák. č. 35/002
Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby bude poskytovať
všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie
duchovných a kultúrnych hodnôt:
a.)služby v oblasti organizovania školení a seminárov so zameraním na tvorbu a ochranu
životného prostredia a ochranu zdravia obyvateľstva,
b.)služby v oblasti organizačnej prípravy projektov, konzultácií súvisiace s prípravou projektov
na získanie prostriedkov z rôznych fondov,
c.)organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí, výstav, konferencií, stretnutí
a športových podujatí so zameraním na deti a mládež.
V stanovách neziskovej organizácie prišlo k zmene v Článku IV., bod 4.2.3. - zmena počtu
členov Správnej rady z 5 na 6. Ing. Bohumil Kratochvíl je i naďalej členom Správnej rady.
Novým 6. členom Správnej rady sa stal Ing. Martin Hollý.
Zmena štatutárneho zástupcu Enviropark Pomoravie n.o.
- vzdaním sa funkcie riaditeľa neziskovej organizácie p. Beáty Reifovej bol za nového riaditeľa
zvolený p. Hubert Danihel, ktorý sa zároveň vzdal členstva v Správnej rade. Za nového člena
Správnej rady bol zvolený p. Jozef Gajda.
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Získané dotácie:
Hlavnými zdrojmi pre získanie finančných prostriedkov boli Nadácia SPP a Bratislavský samosprávny
kraj.
Cieľom celkovej podpory bola realizácia verejnoprospešných projektov, ktoré prispievajú k napĺňaniu
cieľov Stratégie trvalo udržateľného rozvoja mikroregiónu Pomoravie, k zlepšovaniu podmienok
výchovno-vzdelávacieho procesu, k revitalizácii a oživeniu vidieckeho priestoru, k zlepšovaniu kvality
bývania a k rozvoju služieb, rekreácie a cestovného ruchu na území obcí združených v Enviroparku
Pomoravie n.o. /Kostolište, Gajary, Jakubov, Veľké Leváre, Malé Leváre, Studienka, Závod/.
Nadácia SPP podporila projekty celkovou sumou 76 346,01 EUR /2 300 000,- SKK/.
Bratislavský samosprávny kraj podporil projekty celkovou sumou 66 387,84 EUR /2 000 000,- SKK/.
Podporené projekty v jednotlivých obciach:
Obec Kostolište :
„Park Martina Benku“ – rekonštrukcia verejného priestranstva pred rodným domom Martina Benku
Obec Jakubov :
„Úprava verejných priestranstiev a fasád budov v centrálnej časti obce Jakubov“
Obec Gajary :
„Rekonštrukcia strechy Základnej školy Gajary“
„Rekonštrukcia strechy Materskej školy“
Obec Malé Leváre :
„Revitalizácia jazera a čistenie vôd v rekreačnej oblasti Rudava – Malé Leváre“
Obec Veľké Leváre :
„Revitalizácia centra obce Veľké Leváre“
„Rozšírenie kanalizácie“ – projektová dokumentácia
Obec Závod :
„Tribúna a šatne – Letný štadión obce Závod“
Obec Studienka :
„Obnova námestia a verejných priestranstiev“
„Rozšírenie kanalizácie“
Enviropark Pomoravie n.o. :
„Vybudovanie zberných dvorov odpadov a optimalizácia separovaného zberu odpadov Enviropark
Pomoravie“ – spracovanie štúdie
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Spracovanie štúdií v roku 2008:
Základnou oblasťou pôsobenia neziskovej organizácie je podpora trvalo udržateľného rozvoja
neziskového sektora prostredníctvom analýz jeho ekonomického fungovania, konzultácií, podpory
samofinancovania a vzájomne výhodných partnerstiev medzi neziskovým a podnikateľským
sektorom. Kľúčovú úlohu v nových spoločensko-ekonomických podmienkach zohrávajú nové
technológie, a preto im v týchto procesoch prisudzujeme strategický význam a životnú dôležitosť. Na
základe týchto vyhodnotení dal v roku 2008 Enviropark Pomoravie n.o. vypracovať štúdiu
„Vybudovanie zberných dvorov odpadov a optimalizácia separovaného zberu odpadov Enviropark
Pomoravie“.
Štúdia popisuje technické vybavenie zberných dvorov, spôsob nakladania s odpadmi, predpokladané
finančné náklady na zriadenie a prevádzkovanie zberných dvorov. V rámci komplexnosti riešenia
odpadového hospodárstva obcí Enviroparku Pomoravie štúdia popisuje a navrhuje optimalizáciu
separovaného zberu odpadov v jednotlivých obciach.
Účelom zriadenia zberných dvorov odpadov v obciach, ktoré sú združené v Enviroparku Pomoravie
n.o. je vytvoriť priestor, kde občania budú môcť odovzdať problémové zložky komunálnych odpadov
a to najmä – nebezpečné odpady a drobné stavebné odpady. Zberné dvory nebudú slúžiť ako miesto
zhromažďovania separovateľných zložiek z komunálnych odpadov (papier, sklo, plasty, kovy,
biologicky rozložiteľný odpad), ktoré sú samostatne riešené v predmetnej štúdii optimalizácia
separovaného zberu odpadov.
Začatie výstavby zberných dvorov odpadov závisí od získania stavebného povolenia a možnosti
čerpať finančné prostriedky prostredníctvom štrukturálnych fondov EÚ. Predpokladaná realizácia
stavieb zberných dvorov odpadov rok 2009 - 10.
Projekty podané v roku 2008:
1.) „Využitie alternatívnych zdrojov energií v mikroregióne Enviropark Pomoravie ako dôsledné
napĺňanie environmentálnej politiky SR“
Envirofond SR
- oblasť : Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme, hlavná aktivita: výroba tepla a teplej úžitkovej
vody prostredníctvom využívania nízkoemisných zdrojov
2.) „Spoločná kanalizácia a ČOV“
- oblasť a hlavná aktivita: Ochrana a využívanie vôd

Envirofond SR

3.) V polovici roku 2008 bol Enviropark Pomoravie n.o. oslovený ako jeden z partnerov projektu
„Interkulturálne vzdelávanie detí a dospelých“ v rámci výzvy Programu Európskej teritoriálnej
spolupráce pre r. 2007-2013 (predtým Interreg III AT-SR). Filozofia projektu oslovila zástupcov
samospráv a riaditeľov Materských škôl čoho výsledkom bolo zapojenie sa do projektu ako
plnohodnotný partner Dolnorakúskej krajinskej vlády. Naša nezisková organizácia poskytla
materským školám služby v oblasti organizovania kurzov.
Cieľom tohto projektu nie je klasické vyučovanie cudzieho jazyka (v tomto prípade sa jedná
o nemecký jazyk), tak ako ho poznáme zo škôl, ale prostredníctvom hravej formy (spevom, tancom,
rôznymi hrami, rozprávaním sa o zvykoch, kultúre, športe, jedle,...) sa lektori snažia deťom vštepiť
a osvojiť si základy cudzieho jazyka. Možnosť zdokonaliť sa majú aj samotní pedagógovia a lektori
prostredníctvom ďalšieho vzdelávania sa, ktoré zastreší samotný projekt.
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Projekt bol schválený na Spoločnom technickom sekretariáte vo Viedni dňa 5.- 6. novembra 2008.
Predpokladaný začiatok implementácie projektu je január-február 2009.
Finančná správa EP
Nezisková organizácia účtovala v roku 2008 v systéme podvojného účtovníctva. Hospodárenie
organizácie za rok 2008 je podchytené v súvahe a vo výkaze ziskov a strát.
SÚVAHA
Aktíva :
Účet č.
222
029
082
089
211
221

Popis položky
Samostatné hnuteľné veci a súbory
hnuteľných vecí
Ostatný dlhodobý majetok
Oprávky k samostat. hnuteľným
veciam a k súboru hnuteľ. vecí
Oprávky k ostatnému dlhodobému
hmotnému majetku
Pokladnica
Bankové účty
Spolu:

Suma v EUR

Suma v SKK

1 128,59
959,80

34 000,28 918,-

- 141,07

- 4 250,-

- 959,80
1,99
10 906,11
11 895,62

- 28 918,60,328 557,37
358 367,37

Komentár k aktívam:
V roku 2008 organizácia nakúpila notebook /účet 022/ a zariadenie kancelárie /účet 029/. Notebook
je zaradený v 1 skupine a bude sa odpisovať 4 roky. Metódy odpisov rovnomerná. Priebeh odpisov je
možné sledovať na účte 082.
Pasíva :
Účet č.
331
336.01
336.02
342
347
347.02
472
431

Popis položky
Zamestnanci
Sociálne poistenie
Zdravotné poistenie
Ostatné priame dane
Ostatné dotácie
Dotácia Nafta, a.s.
Záväzky zo sociálneho fondu
Hospodársky výsledok
Spolu:

Suma v EUR
668,62
286,40
120,76
90,05
9 152,81
1 544,18
32,80
- 0,00
11 895,62

Suma v SKK
20 143,8 628,3 638,2 713,275 737,50
46 519,90
988,- 0,03
358 367,37

Komentár k pasívam:
Organizácia neeviduje k 31.12.2008 žiadne záväzky z obchodného titulu. Na účtoch 331 – záväzky
voči zamestnancom – je evidovaná mzda za 12/2008, ktorá bude vyplatená v 1/2009. Na účtoch
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331.01 a 336.02 sú podchytené záväzky voči sociálnej a zdravotnej poisťovni za 12/2008, ktoré budú
uhradené v 1/209. Na účte 342 je neuhradená daň zo mzdy za 12/2008, ktorá bude uhradená
v 1/2009. Na účtoch 347** sú evidované nevyčerpané zdroje z roku 2008 a to zostatok z členských
príspevkov a zostatok z dotácie Nafta, a.s. Na účte 472 je zostatok sociálneho fondu, ktorý sa v roku
2008 tvoril z brutto mzdy, ale sa nečerpal.
Účet 431 zobrazuje hospodársky výsledok roku 2008.

Cash flow :
Organizácia vedie svoj bankový účet v DEXIA Banka pod číslom 3270755001/5600.
Účet:
Počiatočný stav k 1.1.2008 :
83 103,18 EUR /2 503 566,51 SKK/
Príjem :
86 070,48 EUR /2 592 959,19 SKK/
Výdaj :
158 267,55 EUR /4 767 968,33 SKK/
Zostatok ku dňu 31.12.2008 : 10 906,11 EUR /328 557,37 SKK/
Pokladňa:
Počiatočný stav k 1.6.2008 :
Príjem :
Výdaj :
Zostatok ku dňu 31.12.2008 :

0,00 EUR
1 557,84 EUR
1 555,85 EUR
1,99 EUR

/0,- SKK/
/46 931,50 SKK/
/46 871,50 SKK/
/60,- SKK/

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
Výnosy :
Účet č.
648.01
648.02
648.03
648.04
662

Popis položky
Príjem z vlastnej činnosti
Zúčtovanie dotácie VÚC BA
Rozpustenie daru Nafta, a.s.
Ostatné výnosy - SPP
Úroky
Spolu:

Suma v EUR
441,56
66 387,84
30 415,41
67 217,69
25,96
164 488,46

Suma v SKK
13 302,50
2 000 000,916 294,61
2 025 000,782,19
4 955 379,30

Popis položky
Spotreba materiálu
Spotreba materiálu
Spotreba materiálu
Cestovné
Náklady na reprezentáciu

Suma v EUR
351,76
421,65
175,60
211,38
325,15

Suma v SKK
10 597,12 702,50
5 290,6368,08
9 795,60

Náklady :
Účet č.
501
501.01
501.02
512
513
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518
518.01
518.02
518.03
518.04
518.05
521
524
527
538
543
551.02
563
568
591

Ostatné služby
Telefón
Poštovné
Nájomné
Zúčtovanie projektu VÚC BA
Účtovníctvo
Mzdové náklady
Zákonné sociálne zabezpečenie
Zákonné sociálne náklady
Ostatné dane a poplatky
Dary
Odpisy HIM
Kurzové straty
Ostatné finančné náklady
Splatná daň z príjmov bežnej činnosti
Spolu:

22 886,82
432,70
15,10
250,28
66 387,84
481,31
5 898,92
2 074,98
267,73
23,24
63 053,61
1 100,98
1,65
123,45
4,31
164 488,46

689 488,50
13 035,50
455,7 540,2 000 000,14 500,177 711,62 511,8 065,50
700,1 899 553,33 168,49,62
3 719,130,4 955 379,30

Komentár k výkazu ziskov a strát
K výnosom
Do výnosov boli zaúčtované finančné prostriedky, ktoré boli v roku 2008 použité. Ostatné finančné
zdroje zostali na účte 347 a budú sa priebežne preúčtovávať do výnosov v závislosti od ich použitia.
K nákladom
V roku 2008 organizácia uhrádzala konzultácie firme CNS Austria, s.r.o., mzdové a odvodové náklady,
režijné náklady kancelárie /cestovné, telefón, poštovné/, prenájom kancelárie, spracovanie
podvojného účtovníctva, materiálno-technické vybavenie kancelárie, poplatky za vedenie účtu
a ostatné dane, náklady na reprezentáciu, spracovanie projektových štúdií a dokumentácií.

Záver
Organizácia účtovala v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Jednotlivé účty
súvahy boli riadne zúčtované, v priebehu účtovného obdobia neprišlo k zmenám v spôsobe
účtovania. Všetky účtovné doklady sú predkontované a k nahliadnutiu u projektového manažéra
organizácie.

Výročná správa bola predložená Správnej rade Enviropark Pomoravie n.o. dňa 16. 04. 2009, kde bola
i odsúhlasená a prijatá. Výročná správa bola zverejnená v mieste organizácie a v zakladateľských
obciach od 1. júna 2009 do 30. júna 2009.
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Prílohy:
Súvaha k 31.12.2008
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2008
Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2008
Výkaz o majetku a záväzkoch a príjmoch a výdavkoch príspevkových organizácií
Fotodokumentácia k projektom
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