Občianske združenie Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia,
Cesta Slobody 466, 991 28 Vinica

Výročná správa za rok 2009

Máj 2009

Identifikačné údaje:
Názov združenia: Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia, o.z.
Sídlo: Cesta Slobody 466, 991 28 Vinica
Štatutárny zástupca: Ľudovít Cseri, predseda
IČO: 45021988
DIČ: 2022642897
Číslo účtu: 10560941/5200
Predmet činnosti:
- šírenie informácií o Európskej únii, Programe rozvoja vidieka a o prístupe
LEADER
- spolupráca pre vytvorenie a rozvíjanie verejno-súkromného partnerstva
pre prístup LEADER implementovaného na území okresu Veľký Krtíš,
v ktorom je zastúpený verejný sektor, podnikateľská sféra, neziskové
organizácie, záujmové združenia a občania a ďalšia činnosť podľa pravidiel
a zásad LEADER
- komunikácia a spolupráca s ďalšími inštitúciami a subjektmi na regionálnej,
národnej, medzinárodnej úrovni, príprava a realizácia spoločných projektov
- príprava vlastných projektov zo zahraničných a domácich zdrojov pre
efektívne a zmysluplné fungovanie združenia v súlade s cieľmi združenia
- školenie, vzdelávanie
- publikačná a vydavateľská činnosť
- poradenstvo a konzultácie
- poskytovanie pomoci a služieb pri tvorbe a realizácii projektov svojich
členov a ďalších subjektov v záujmovom území združenia
Činnosť v roku 2009:
Plán na rok 2009/plnenie:
1. Realizácia projektu „Vypracovanie Integrovanej stratégie rozvoja územia OZ
Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia a príprava územia na prístup LEADER“ – všetky
aktivity projektu až po podanie žiadosti o platbu a zúčtovanie projektu/
(projekt bol zrealizovaný v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku, žiadosť o platbu bola podaná na PPA dňa
22.01.2010, bolo vykonané zúčtovanie projektu; dňa 19.05.2010 bola
vykonaná pracovníkmi PPA kontrola žiadosti na mieste, neboli zistené
žiadne nedostatky; do 3-och týždňov od vykonania kontroly by mali byť
pripísané finančné prostriedky na účet)
2. Zabezpečenie finančných prostriedkov na prefinancovanie uvedeného
projektu/ (dňa 5.5.2009 bola podpísaná úverová zmluva s Tatra bankou
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Lučenec, poplatok za správu úveru 3,65 %, poplatok za spracovanie
žiadosti o úver 1 % z výšky úveru. Hodnota úveru 50 350 EUR)
3. Vytvorenie základných podmienok pre činnosť OZ PKP v r. 2010, a to
vyškolenie miestnych manažérov, vybudovanie kancelárie a zabezpečenie
finančných prostriedkov na chod kancelárie/ (školenie miestnych manažérov
bolo realizované v mesiacoch marec – júl 2009, v tomto čase bolo
školené aj predsedníctvo MAS, kancelária MAS vybudovaná nebola
a neboli zabezpečené ani prostriedky na chod kancelárie, túto činnosť
v čase realizácie projektu suplovala kancelária dodávateľa – CPK V. Krtíš)
4. Vypracovanie podmienok pre výberové konanie na obsadenie pozícií
miestnych manažérov v kancelárii MAS a jeho realizácia/ (výberové
podmienky boli vypracované v rámci personálneho plánu ISRU, výber
miestnych manažérov zatiaľ nebol realizovaný)
5. Doplnenie Stanov podľa usmernenia MP SR, ich schválenie v OZ PKP
a zabezpečenie preregistrácie na Ministerstve vnútra SR/ (stanovy boli
doplnené a schválené na valnom zhromaždení dňa 7.10.2009)
6. Schválenie vypracovanej Integrovanej stratégie rozvoja územia jednotlivými
členskými obcami (obecné zastupiteľstvá) a OZ PKP (Valné zhromaždenie)/
(všetky členské obce súhlasili uznesením obecného zastupiteľstva so
zaradením obce do územia verejno-súkromného partnerstva a zobrali na
vedomie ISRU, tieto uznesenia sú platné 2 roky)
7. Vypracovanie a predloženie žiadosti do opatrenia PRV 4.1 Implementácia
integrovaných stratégií rozvoja územia a do opatrenia 4.3 Chod miestnej
akčnej skupiny/ (žiadosti boli vypracované a vrátane všetkých povinných
príloh odovzdané v decembri 2009 na PPA)
8. V mesiaci marec 2009 bola vytvorená web stránka občianskeho
združenia.,
9. Dňa 25.03.2009 sa konalo Valné zhromaždenie, kde bola schválená
výročná správa za rok 2008 vrátane správy o hospodárení a schválený
plán činnosti na rok 2009.
10. Dňa 18. 11.2009 sa konala záverečná konferencia k projektu kde bola
schválená ISRU.
11. V mesiaci január 2009 bola spracovaná žiadosť o poskytnutie finančných
prostriedkov v zmysle VZN č. 5/2007. Žiadosť bola podporená čiastkou
1 800 EUR. Finančné prostriedky boli použité na úhradu úrokov.

3

Správa o hospodárení OZ Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia

Príjmy v roku 2009
Názov položky
Členské príspevky za rok 2009
Úroky
Zábezpeka obec Ipeľské Predmostie
Zábezpeka obec Hrušov
Zábezpeka obec Balog nad Ipľom
Zábezpeka obec Vinica
Zábezpeka obec Veľká Čalomija
Zábezpeka CPK
Úver
Príspevok VUC cez VZN
Príspevok VUC na spracovanie dokumentu
o zdrojoch EÚ
Celkom:

Hodnota v EUR
440,00
20,37
5 000,00
3 000,00
6 000,00
10 000,00
6 000,00
23 000,00
50 350,00
1 800,00
5 000,00
110 610,37

Výdavky v roku 2009
Názov položky
Úroky a bankové poplatky
Prevod zábezpeky na účet v Tatra banke
Sedem n.o. Banská Bystrica
CPK Veľký Krtíš
E-soft Detva
Obec Balog nad Ipľom
Grapex Veľký Krtíš
Celkom:
Rozdiel príjmov a výdavkov
Zostatok na účte z roku 2008
Stav finančných prostriedkov k 31.12.2009

Hodnota v EUR
2 644,13
53 000,00
10 691,76
16 928,58
49,40
1 000,00
4 000,00
88 313,87
22 296,50
3 301,04
25 597,54
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Rok 2010

Výdavky v roku 2010
Názov položky
CPK Veľký Krtíš
Zostatok

Hodnota v EUR
23 634,38
1 963,16

Rozpis výdavkov projektu (suma 51 254,72)
Názov položky
Sedem n.o. Banská Bystrica - vzdelávanie
CPK Veľký Krtíš
-

Zuzana Tóthová – web 1 673,64 €
Tímea Tóthová – aktivizovanie obyvateľstva
9 205,00 €
Zuzana Tóthová – záverečná konferencia
2 231,52 €
IKE Pôtor – propagačný materiál 1 115,75 €
DPH 2 702,88 €

Hodnota v EUR
10 691,76

16 928,58

CPK Veľký Krtíš
-

-

samotné spracovanie dokumentu
facilitovanie stretnutí v území
spracovanie príloh a ich kompletizácia
režijné náklady spracovateľa

23 634,38

V roku 2008 CPK prostredníctvom BBSK prispelo sumou 3 296,16 EUR na účet občianskeho
združenia, v roku 2009 sumou 1 000 EUR.
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