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Úvod 
 

Miestna akčná skupina Miloj Spiš, o.z. (ďalej len MAS Miloj Spiš) je nevládne, nepolitické, nezávislé 
združenie fyzických, právnických osôb a subjektov z neziskového sektoru, ktoré sa združujú s cieľom 
systematicky spolupracovať na integrovanom rozvoji vidieckeho územia v okolí mesta Spišská Nová 
Ves a jeho spádovom území  tak, aby toto územie bolo spravované za využitia  predovšetkým  
vlastných jedinečných zdrojov, ktoré budú prinášať trvalý úžitok miestnym obyvateľom a tým 
prispejú k zlepšeniu kvality ich života.  
 
Územie s pôsobnosťou MAS Miloj Spiš je územím gravitačnej zóny okresného mesta Spišská Nová Ves 
a vytvára veniec 23 spišských vidieckych sídel ako spojený celok z každej svetovej strany mesta:  
- zo severu Iliašovce, Harichovce, Danišovce,  
- z juhu Mlynky, Hnilec, Hnilčík,  
- z východu Lieskovany, Markušovce, Matejovce n/Hornádom, Teplička, Odorín, Jamník, Chrasť   
  n/Hornádom, Spišský Hrušov, Hincovce, Olcnava a Vítkovce,  
- zo západu Smižany, Spišské Tomášovce, Letanovce, Arnutovce, Hrabušice a Betlanovce.   

2. Základné údaje o MAS Miloj Spiš, o.z. 
 
Registrácia OZ v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov 
dňa 06.10.2009 
Sídlo: Kostolná ul. 20/12, 052 01 Spišské Tomášovce 
Kancelária: Nábrežie Hornádu 14, 052 01 Spišská Nová Ves 
IČO: 42108136 
Počet obyvateľov:  35 186 (k 31.12.2020; pozn.: k 31.12.2014 bol počet obyvateľov na území Miloj 
Spiš 34 000)  
Rozloha:                   335,22 km2 

Hustota osídlenia:  104,96 obyvateľa/km2 

 

2.1 Cieľ  a hlavné činnosti MAS Miloj Spiš, o.z. 
 
Cieľom MAS Miloj Spiš, o.z. je podpora trvalo udržateľného rozvoja celého územia, predovšetkým 
však aktivít realizovaných v prospech obcí, malých a stredných podnikateľov, neziskového sektora  
pôsobiacich v danom v súlade s platnou stratégiou rozvoja vidieka.  

MAS Miloj Spiš vykonáva úlohy a činnosti v zmysle Systému riadenia CLLD v platnom znení. MAS je 
zároveň iniciátorom, ako aj riadiacim a kontrolným orgánom, ktorý sa v súlade s platnými Stanovami 
podieľa v nasledovných činnostiach :  

- implementovať stratégiu všestranného rozvoja Spiša v okolí mesta Spišská Nová Ves 
- presadzovať a rozvíjať miestnu medzi sektorovú spoluprácu v rámci obnovy a rozvoja 

regiónu,  
- chrániť prírodné a kultúrne hodnoty územia Spiša s pôsobnosťou MAS 
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- podporovať efektívne a dlhodobo udržateľné využitie potenciálu územia regiónu 
prispievajúce k skvalitňovaniu života na vidieku,  

- propagovať rozvoj vidieka a vidieckych činností medzi obyvateľmi regiónu,  
- rozvíjať spoluprácu pri obnove vidieka na regionálnej, národnej i medzinárodnej úrovni.  

2.2 Orgány MAS Miloj Spiš, o.z. 
 
Organizačná štruktúra verejno-súkromného partnerstva MAS Miloj Spiš (presne špecifikovaná 
v Stanovách Miloj Spiš, o.z a v Organizačnej štruktúre) je nasledovná: 

- Valné zhromaždenie – najvyšší orgán, 
- Výkonný výbor – výkonný orgán (9 členov vrátane predsedu a podpredsedu), 
- Predseda – štatutárny orgán, 
- Podpredseda – štatutárny orgán,  
- Výberová komisia/výberové komisie, 
- Monitorovací výbor (5), 
- Revízna komisia – kontrolný orgán (5 vrátane predsedu), 
- Kancelária MAS  s dvomi (2) zamestnancami.  

Orgány MAS Miloj Spiš sú zostavené tak, aby ani jedna zo záujmových skupín (verejný súkromný a 
neziskový sektor) nemala pri rozhodovaní  viac ako 49% hlasov.    

3. Prehľad aktivít a činností uskutočnených MAS  Miloj Spiš, o.z. za rok 2020 
 
Počas roka 2020 vykonávalo občianske uvedenými v Stanovách a v iných strategických dokumentoch 
a zároveň v súlade s vyhlásenou mimoriadnou združenie MAS Miloj Spiš  svoju činnosť v súlade s 
aktivitami situáciou v rámci pandemických opatrení ochorenia COVID 19. 

3.1 Činnosti orgánov Miloj Spiš, o.z 
 
Počas roka 2020 vykonávala MAS činnosti v súlade s Stanovami a ďalšími strategickými dokumentmi 
a zároveň v súlade s vyhlásenou mimoriadnou situáciou v rámci pandemických opatrení ochorenia 
COVID 19. Kancelária MAS Miloj Spiš bola aktívna v pracovnej skupine za príslušný kraj (viacero 
zasadnutí a pracovných stretnutí) a najmä v rámci činností NS MAS SR s cieľom riešenia problémov 
MAS na Slovensku a s cieľom prípravy nového programového obdobia LEADER 2021 – 2027. 

Valné zhromaždenie 

Zákaz zhromažďovania obmedzil zasadnutia orgánov Miloj Spiš,o.z., ktoré po 12.3.2020 prebiehali 
formou online a využívaním hlasovaním per rollam. V roku 2020 zasadalo Valné zhromaždenie MAS 
Miloj Spiš, o.z. 2 krát – marec a november 2020.  

Hlavnými bodmi rokovania boli zmeny v organizačných a strategických dokumentoch MAS  a to: 
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• zmena Stanov Miloj Spiš, o.z.,  
• zmena kritérií pre Podopatrenie 6.4 PRV 2014 – 2020,   
• zmena Stratégie CLLD v súlade so schváleným Konceptom implementácie stratégie CLLD- 

prostredníctvom IROP.  

Nakoľko v roku 2020 končilo volebné obdobie všetkých orgánov Miloj Spiš, o.z., na druhom Valnom 
zhromaždení v dňoch 23 – 26.11.2020 organizovanom hlasovaním per rollam, prebehli v súlade 
s platnými Stanovami voľby do orgánov na nasledujúce 5-ročné obdobie a schválenie členských 
príspevkov pre rok 2021 . 

Výkonný výbor 

Výkonný výbor zasadal 3 krát za rok a zaoberal sa návrhom nových členov Revíznej komisie, 
Monitorovacieho výboru,  členov Výberových komisií pre plánované Výzvy na podávanie projektov 
a ŽoNFP v roku 2020 pre plánované Opatrenia PRV 2014 - 2020, plánom animačných aktivít na rok 
2020, prípravou volieb do orgánov,  schvaľovaním indikatívneho harmonogramu Výziev z OP IROP 
2014 - 2020, prehľadom hospodárenia a podávaním informácií o aktuálnom stave implementácie 
stratégie Miloj Spiš (stratégie CLLD). 

Monitorovací výbor 

Monitorovací výbor prerokoval monitorovacie správy pred ich termínovaným zasielaním.  

V marci 27.03.2020 bola na RO zaslaná Monitorovacia správa k plneniu animácií  a 18.09. 2020 
k chodu MAS. K 31.12.2020 boli spracované monitorovacie správy: 

- výročná za chod II MAS Miloj Spiš,o.z. 
- k animáciám MAS Miloj Spiš, o.z. 

Výberové komisie 

Výberové komisie boli etablované k Výzvam a výberu projektov z PRV 2014 – 2020  vyhlásených v r. 
2020   - Opatrenie 7 so zameraním na služby a infraštruktúru vidieka  – 7.2 (verejné priestranstvá), 
7.4 (voľnočasová infraštruktúra) a 7.5 (malá turistická infraštruktúra) pre obec do 1000 obyvateľov). 
Výberové komisie zasadali 6 x počas roka a riadili sa Štatútom Výberovej komisie schválenej  Valným 
zhromaždením MAS v r. 2019. 
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3.2  Výzvy MAS Miloj Spiš a podané projekty 
 

PRV 2014 - 2020 

Na základe schváleného harmonogramu pre OP PRV 2014 – 2020 boli vyhlásené Výzvy na 
podopatrenia 1.2, 4.2., 6.4, 7.5.,7.4 a 7.2.   

Podané a vyhodnotené projekty v r. 2020 pre: 

- Podopatrenie 7.2 – 2 projekty v celkovej výške 19 953,60 €, 
• Obec Hnilčík– názov projektu: Rekonštrukcia obecnej cesty v Hnilčíku v miestnej časti 

Cechy v celkovej výške 9 958,00 € 
• Obec Mlynky – názov projektu: Výstavba a obnova autobusových zastávok v obci Mlynky 

v celkovej výške 9 9995,60 € 
- Podopatrenie 7.4 -3 projekty v celkovej výške 44 633,35 €.  

• Obec Betlanovce – názov projektu: Pódium pre kultúrne podujatie v celkovej výške  
19 999,86 € 

• Obec Iliašovce – názov projektu: Detské ihrisko v celkovej výške  19 740,00 € 
• Obec Hincovce – názov projektu: Modernizácia kultúrnej sály v Hincovciach v celkoej 

výške 4 893,49 € 
- Podopatrenie 7.5 - 1 projekt v celkovej výške 7 274,48 €. 

• Obec Mlynky –názov projektu: Informačný prístrešok pre turistov v obci Mlynky 
v celkovej výške 7 274,48  

Podané projekty sú v poradí na kontrolu RO od februára 2020. Ostatné Výzvy na podopatrenia 1.2, .2 
a 6.4 boli uzavreté bez podaných projektov/bez predloženia ŽoNFP.   

Celkom do dnešného dňa (za 2019,2020) bolo schválených 7 projektov v celkovej výšky 73 242,07 € 
zatiaľ bez uzavretej zmluvy.  

IROP 2014 – 2020 

Na základe schváleného harmonogramu pre OP IROP boli plánované dve výzvy na rok 2020. Podarilo 
sa vyhlásiť len Výzvu pre obce na Špecifický cieľ 5.1.2 s aktivitou B2 – Zvyšovanie bezpečnosti 
a dostupnosti sídiel.  

Prvé kolo pre predkladanie projektov bolo ukončené 31.12.2020 bez podaných projektov.  

Výzva pre podnikateľov na Špecifický cieľ 5.1.1. s aktivitou A1 Podpora podnikania a inovácií, bola po 
konzultácií s RO preložená na rok 2021.   
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3.3  Chod MAS a animácie  
 

Celkový chod MAS je od 1.07.2018 financovaný zo schváleného projektu č. NFP302050N843 
Financovanie prevádzkových nákladov MAS Miloj Spiš,o.z. vo výške 146 655,18 €. Z tohto rozpočtu sa 
do 31.10.2019 vyčerpalo 61 863,94 €. Na zostávajúcu alokáciu 82 748,48 € bola podaná ŽoNFP 
v decembri 2019 a schválená 6.5.2020. Na preklenutie obdobia od podania ŽoNFP po uzavretie 
zmluvy a podanie prvých ŽoP,  bol uzavretý kontokorentný úver do výšky 27 000 € v júni 2020, ktorý 
je k podaniu výročnej správy vyrovnaný v plnej výške.  V roku 2020 kancelária čerpala prevádzkové 
náklady zo schváleného projektu č. NFP302050Z883. Rozpočet obsahoval aj tzv.rezervu – 
nepreplatené ŽoP z chodu I v celkovej výške 19 002,60 €. Čistý rozpočet na chod kancelárie MAS činil 
63 745,52 €. 

Celkovo sme predložili 5 ŽOP, z toho 4 ŽOP boli uhradené v roku 2020, 1 ŽOP je v procese kontroly na 
RO, následne sa podá záverečná ŽoP. 

Obidva rozpočty na chod I aj chod II sú vyčíslené s 5% spoluúčasťou Miloj Spiš, o.z, ktorá je 
zabezpečená členskými príspevkami riadnych členov o.z. v súlade so Stanovami a schváleným 
rozpočtom na príslušný rok.  Nakoľko v chode II bol predĺžený harmonogram ukončenia hlavných 
aktivít do konca roka 2023 a MAS disponuje finančnými prostriedkami maximálne na jeden rok 2021, 
nepriaznivú situáciu rieši kancelária znížením pracovných úväzkov z 3 na 1,5.  Súčasne manažérka 
MAS zaslala žiadosť o navýšenie percentuálneho podielu v rámci základnej alokácie pre chod MAS 
z doterajších schválených 10% na maximálne povolených 20%. Odpoveď RO ku konkrétnemu návrhu 
bola zamietavá a bez inej alternatívy riešenia.  

Nedostatok zdrojov na financovanie Chodu MAS je problémom viacerých MAS na Slovensku a MAS 
Miloj Spiš bola iniciátorom a tiež sa aktívne zapájala do všetkých iniciatív na riešenie tejto situácie 
(nedostatok zdrojov na chod MAS do konca roku 2023).   

Po uvoľnení pandemických opatrení bude nevyhnutné zvolať členov a prejednať s nimi možnosti 
ďalšieho fungovania kancelárie. 

Animačné aktivity MAS sú financované zo schváleného projektu č. NFP309190Q730 Podpora na 
prevádzkové náklady a oživenie MAS Miloj Spiš vo výške 33 231,00€.  V roku 2020 sme podali v júni 
ŽoP na animácie konané v predchádzajúcom roku . Po doplneniach a kontrole na mieste nám bola 
vyplatená v októbri 2020 v celkovej výške 2 088,60 €. Aj napriek tomu, že sú animácie preplácané 
refundačne, pracovníci MAS už vo februári predstavili na výkonnom výbore plán animačných aktivít, 
ktoré sa zameriavali najmä na hromadné akcie konané členskými obcami a na možnosti výmenných 
návštev a získavania skúsenosti z implementácie v Čechách. Členovia boli oboznámení s prijatím 
kontokorentu vo výške 6 000 € na animačné aktivity. Tento smelý plán zastavil vyhlásený núdzový 
stav, ktorý obmedzil činnosť v obciach a zmaril cestovanie a organizovanie hromadných akcií.  

Miloj Spiš, o.z. je členom viacerých organizácií: Národná sieť rozvoja vidieka (NSRV), Regionálna 
anténa RA NSRV SR pre Prešovský kraj, Národná sieť MAS SR, OOCR Slovenský Raj & Spiš. 
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V rámci pandemických opatrení sa paradoxne zvýšila frekvencia stretnutí online najmä v MS MAS, 
kde sme členom predsedníctva a zároveň mediálnej skupiny, ktorá v roku 2020 začala aktívne 
medializovať problémy MASiek na Slovensku.   

 

4. Ročná účtovná závierka 2020 a zhodnotenie základných údajov. 
 

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

Účtovníctvo je zabezpečené externým účtovníkom. 

Daňové priznanie je potrebné po schválení Valným zhromaždením predložiť na DÚ v Spišskej Novej 
Vsi a žiadať o jeho zverejnenie v registri účtovných závierok. 

 

5. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch 2020 
 

 

Príjmy                                                     

Hospodársky výsledok z roku 2019       4 523,47 €  

Členské príspevky 2019     20 592,20   € 

Dotácia IROP na chod MAS     50 965,48   € 

Odmena za zostatok na BÚ, podiel zo zaplatenej dane           65,00   € 

Príjmy spolu     71 622,68   € 

 

Pohľadávky     

Členské príspevky 2020        3 478,80 € 

Členské príspevky minulých období        3 120,00  € 
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Dotácia IROP na chod MAS        7 303.80 € 

Pohľadávky spolu       13 902,60 € 

 

Záväzky spolu             0,00€ 

 

Výdavky     

Chod MAS 

Personálne výdavky     44 360,10 €   

Prevádzka kancelárie -nájomné, internet, telefóny, 
vedenie účtovníctva, web, servis a údržba 

      5 163,47 €   

Kancelárske potreby, drobný majetok        1 664,25 € 

Poštovné           137,30 € 

Stravné pre zamestnancov       1 118,30 €  

Cestovné 684,07 €  

Ostatné výdavky (členské iným organizáciám, náklady 
na reprezentáciu,) 

  799,39 €    

Bankové poplatky, poistenie majetku, kolky       1 130,10 €   

Úroky      425,69 € 

Výdavky spolu         55 482,67 €    

Výsledok hospodárenia po zdanení                     16 140,01  € 

Prehľad peňažných tokov   

Stav peňažných prostriedkov na začiatku obdobia -pokladňa              282,67 € 

Stav peňažných prostriedkov na začiatku obdobia -bankový účet        50 342,67 € 

Stav peňažných prostriedkov na konci obdobia –pokladňa                607,51 € 

Stav peňažných prostriedkov na konci obdobia -bankový účet                          45 479,46 € 
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6. Záver a výzvy pre rok 2021 
 

Kancelária Miloj Spiš o.z. pracuje s dvoma zamestnancami v štandardnom režime, je neustále 
v komunikácii s RO IROP a RO PRV. Je aktívna ako člen regionálnych a celoslovenských 
organizácií –NSRV, RA NSRV 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 „Stratégia rozvoja spišského vidieka  
obklopujúceho mesto Spišská Nová Ves 2017 – 2023 (2025) “ úspešne zrealizovať. 

 

 

 

 

Spracovali: Ing. Zuzana Záborská, Mgr. Zuzana Komarová 



MIESTNA  AKČNÁ  SKUPINA 
PRE ROZVOJ VIDIEKA

www.milojspis.sk  •  Tel.: +421 948 399 961  •   E-mail: info@milojspis.sk

MAS Miloj Spiš, o.z.
Sídlo MAS: Kostolná 20/12, 052 01 Spišské Tomášovce 
Kancelária MAS: Nábrežie Hornádu 14, 052 01 Spišská Nová Ves

MAPA ÚZEMIA MAS MILOJ SPIŠ, O.Z.

Partnerská dohoda o spolupráci 
v rozvoji vidieka

Arnutovce Betlanovce Danišovce Harichovce Hincovce

Jamník Letanovce Lieskovany Markušovce Matejovce 
nad Hornádom

Mlynky Odorín Olcnava Spišské 
Tomášovce

Spišský Hrušov

Hnilčík Hnilec Hrabušice Chrasť 
nad Hornádom

Iliašovce

Smižany Teplička Vítkovce mesto Spišská Nová Ves


