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ÚVOD 

 

Mikroregión Červený Kameň, združenie obcí (ďalej len „ MČK“) je nezisková organizácia so 

sídlom Hlavná 168, 900 89 Častá, IČO: 30795915. Vznikla dňa 05.08.2004 na základe 

rozhodnutia Okresného úradu v Bratislave podľa ustanovenia § 20b až 20 f zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

Členmi združenia sú obce: Báhoň, Budmerice, Častá, Doľany, Dubová, Jablonec, Píla, 

Štefanová, Vištuk.   

 

 

PREDMET ČINNOSTI 

 

Predmet činnosti združenia je zameraný na poskytovanie informácii, poradenstva a ďalšej 

pomoci pre členov MČK.  

 

 

HLAVNÉ CIELE ZDRUŽENIA 

 

Hlavným cieľom združenie MČK je najmä: 

− presadzovanie opodstatnených požiadaviek a posilnenie postavenia a práv obcí 

− rozvoj efektívnej samosprávy obcí 

− spoločný postup pri rokovaní o zásadných otázkach mikroregiónu s orgánmi 

všeobecnej a špeciálnej štátnej správy, miestnej samosprávy, finančnými ústavmi, 

inými združeniami miest a obcí a ďalšími domácimi a zahraničnými subjektami 

− vytvorenie podmienok na spoločné riešenie územia, podnikanie, na výstavbu, 

zveľaďovanie a prevádzku spoločných zariadení 

− racionálne využitie prírodných zdrojov a produkčného potenciálu pôdy 

− budovanie, resp. rekonštrukcia základnej občianskej vybavenosti a technickej 

infraštruktúry (odpadová voda, pitná voda, ochrana ovzdušia, odpadové hospodárstvo, 

miestne komunikácie) 

− revitalizácia odvodňovacieho systému 

− iniciovanie a podpora spoločenských, hospodársko- ekonomických, ekologických, 

sociálnych, duchovných, kultúrnych, športovo-turistických a pod. aktivít. 

− zabezpečenie dôslednej ochrany prírody a životného prostredia 

− rozvoj cestovného ruchu, agroturistiky a vidieckej turistiky, obnova dedín 

− podpora podnikateľských aktivít v mikroregióne v súlade so spoločnými záujmami 

združenia obcí 

− rozvíjanie vzťahov v oblasti školstva a vedy 
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− vzájomná podpora v starostlivosti o starých, chorých a rôznym spôsobom 

postihnutých občanov 

− starostlivosť o deti a mládež s dôrazom na ochranu pred negatívnymi dôsledkami 

civilizačných vplyvov 

− udržiavanie obyvateľstva v obciach neustálym zvyšovaním kultúry bývania a 

prostredia 

− vytvárať nové možnosti a toleranciu pozitívneho spolužitia v praxi s úctou k 

menšinovým názorom a kultúram 

− rozvíjanie partnerstiev so zahraničím, s dôrazom na rozvoj vzťahov s obcami z 

členských štátov EÚ 

− aktívna účasť v procese európskej integrácie 

 

ORGÁNY ZDRUŽENIA 

 

Orgánmi neziskovej organizácie sú: 

1) Dozorná rada 

2) Predseda združenia 

3) Valné zhromaždenie 

4) Správna rada 

 

 

PREHĽAD ČINNOSTÍ USKUTOČNENÝCH ORGANIZÁCIOU ZA ROK 2021 

 

− Vypracovanie strategického dokumentu PHRSR MČK na nové programové obdobie 

2021-2027, s výhľadom do roku 2030 

− Začatie procesu SEA PHRSR MČK - komunikácia s OÚŽP Pezinok, vypracovanie 

Oznámenia o strategickom dokumente a podanie žiadosti na Zisťovacie konanie 

− Realizácia spoločných aktivít v oblasti správy a manažmentu územia 

− Reštrukturalizácia webovej stránky MČK a zber informácií a údajov o území MČK 

− Zber informácií o kultúrnych, sakrálnych objektoch, zaujímavých miestach a bodoch 

v území a  miestnych výrobcoch regionálnych výrobkov 

− Príprava spoločnej koordinácie kultúrnych, športových a spoločenských aktivít, 

spracovanie spoločného kalendára kultúrnych, športových a spoločenských podujatí na 

rok 2021, 

− Príprava podkladov pre rozvoj aktivít v CR, zber údajov a informácií 

− Spracovanie a podanie projektu so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na 

spracovanie Krajinnoekologického riešenia územia MČK, zahŕňajúce obce Dubová, 

Píla, Častá, Doľany  a Budmerice. Súčasťou prípravy a spracovania projektu bolo VO 

na spracovateľa dokumentácie. Realizácia projektu by mala byť prostredníctvom PRV 

a MAS. 

 

SPOLUPRÁCA MČK V ROKU 2021 

 

− Nadviazanie spolupráce s Katedrou Architektúry SvF STU a Katedry muzeológie 

a etnológie UK v Bratislave, kde v rámci voliteľného predmetu Prezentácia 

architektonického dedičstva študenti  pod vedením pedagógov  mapovali výskyt  

mlynov v mikroregióne a prostredníctvom vybraného objektu prezentovali možnosť 

jeho využitia. 
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− Pokračovanie spolupráce s PRIF UK Bratislava formou projektu Proaktivity pre 

biodiverzitu a realizácia aktivít v území 

− Nadviazanie spolupráce s Mikroregiónom 11 Plus  

− Vstup do Klastra regionálneho rozvoja 

 

 

CIELE A ÚLOHY NA ROK 2022 

 

− PHRSR MČK- SEA, ďalší postup prác vyplynie zo záverov zisťovacieho konania a 

Rozhodnutia OÚŽP Pezinok  

− Ukončenie procesu spracovania PHRSR MČK, schválenie strategického dokumentu 

v OZ jednotlivých obcí a VZ MČK 

− Realizácia spoločných aktivít v oblasti správy a manažmentu územia 

− Pravidelná aktualizácia webovej stránky MČK a pokračovanie v zbere informácií 

o území  

− Príprava podkladov pre rozvoj aktivít v CR, spolupráca s BSK, KOCR a OOCR 

− Príprava spoločnej koordinácie kultúrnych, športových a spoločenských aktivít 

a aktualizácia spoločného kalendára kultúrnych, športových a spoločenských podujatí 

na rok 2022 

− Príprava a realizácia Festivalu MČK 

− Spracovanie projektu Krajinnoekologického riešenia územia MČK, zahŕňajúce obce 

Dubová, Píla, Častá, Doľany  a Budmerice.  

− Spracovanie spoločného konceptu cyklistickej dopravy v území (cyklodoprava a 

cykloturistika) 

 

 

SPOLUPRÁCA V ROKU 2022 

 

− Podpísanie Memoranda o spolupráci s Katedrou Architektúry SvF STU a Katedrou 

muzeológie a etnológie UK v Bratislave a pokračovanie projektu mapovania kultúrno-

historickej identity územia s cieľom využiť tento potenciál pre rozvoj územia MČK 

− Pokračovanie spolupráce s PRIF UK Bratislava formou projektu Proaktivity pre 

biodiverzitu a realizácia ďalších aktivít v území 

− Spolupráca s Mikroregiónom 11 Plus  

− Spolupráca s Klastrom regionálneho rozvoja 

− Nadviazanie spolupráce so SNM Hrad Červený Kameň 

− Nadviazanie spolupráce so SJD v území a rozvíjanie spoločných aktivít 

− Vytvorenie databázy OZ v území a nadviazanie spolupráce  

− Nadviazanie spolupráce s regionálnymi organizáciami pôsobiacimi v území, s cieľom 

výmeny a zdieľania informácií o území MČK  

− Spolupráca s BSK, KOCR a OOCR 

 

 

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 združenie MČK 

účtuje v sústave podvojného účtovníctva. Účtovná závierka je výsledným produktom účtovnej 
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uzávierky. Účtovná uzávierka predstavuje sústavu výstupných informácií z bežného 

účtovníctva. Na základe účtovnej uzávierky zostavilo združenie MČK účtovnú závierku. 

 

 

SPRÁVA DOZORNEJ RADY 

 

 

Správa o kontrolnej činnosti Dozornej rady za rok 2021 
 

Dozorná rada MČK v zmysle článku 11 stanov združenia 
- Vykonala kontrolu hospodárenia združenia MČK v rozsahu: 

•  kontrolu pokladne, dokladov a zostatku financií 

•  preverenie platieb faktúr bezhotovostne  

•  kontrolu zostatku financií na účte 

•  porovnanie Správy o hospodárení so skutočnými výdajmi združenia 

•  preverenie inventarizácie majetku 

•  preverenie plnenia zmlúv a záväzkov,  

•  kontrolu zverejňovania povinných informácií 

 

- Preverila plnenie uznesení za rok 2021 

 

Záver:  

 

Dozorná rada pri výkone kontrolnej činnosti nezistila nedostatky a pochybenia. 

 

Dozorná rada prerokovala Výročnú správu MČK za rok 2021, Vyhodnotenie hospodárenia za rok 2021 

a Návrh rozpočtu na rok 2022. Odporúča Valnému zhromaždeniu MČK schváliť predložené správy a 

návrhy. 

 

 

Dňa 21.02.2022 

 

 

 

Slavomír Pocisk 

Predseda Dozornej rady MČK 

 

SÚVAHA 

 

 

Aktíva rok 2021 rok 2020 

A. Dlhodobý majetok 7370,99 7370,99 

Dlhodobý nehmotný majetok   

Dlhodobý hmotný majetok 7370,99 7370,99 

Finančné investície    

B. Obežný majetok 3139,51 13394,16 
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Zásoby   

Dlhodobé pohľadávky   

Krátkodobé pohľadávky   

Finančné účty 3139,51 13394,16 

C. Prechodné účty aktívne  

     Náklady budúcich období 

61,49 54,53 

Aktíva celkom 3201 13448,69 

Pasíva   

A. Vlastné zdroje 3201,00 12338,19 

Základné imanie   

Výsledok hospodárenia minulých rokov 12338,19 2925,45 

Výsledok hospodárenia -9137,19 9412,74 

B. Cudzie zdroje 0 1110,50 

Rezervy   

Dlhodobé záväzky   

Krátkodobé záväzky 0 1110,50 

Bankové úvery a výpomoci   

C. Prechodné účty pasívne   

Pasíva celkom 3201,00 13448,69 

 

 

Náklady rok 2021 rok 2020 

Spotreba materiálu 238,90 690,00 

Spotreba energie   

Reprezentačné 376,48 130,10 

Nakupované služby 25679,83 11 239,56 

Osobné náklady   

Zákonné sociálne náklady   

Ostatné náklady 237,98 185,20 

Odpisy    

Finančné náklady 500,00  

Náklady celkom 27033,19 12 244,86 

Výnosy   

Tržby z vlastnej činnosti   

Dary fyzických osôb   

Dary právnických osôb   

Dotácie 0 0 
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Iné výnosy-členské 17 896,00 21 657,60 

Príspevky z podielu zaplatenej dane   

Úroky   

Výnosy celkom 17 896,00 21 657,60 

Daň z príjmu   

Výsledok hospodárenia - 9 137,19 

 

9 412,74 

 

 

 

VÝROK AUDÍTORA K ROČNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE 

 

Nezisková organizácia nemá povinnosť overiť účtovnú závierku audítorom v zmysle zákona 

č.213/1997 Z.Z. 

 

  

ZMENY A ZLOŽENIE ORGANIZÁCIE 

 

Počas účtovného obdobia 1.1.2021 – 31.12.2021 nenastali v organizácii žiadne zmeny. 

 

 

Častá, dňa 17.02.2022 

 

Vypracovali: Petra Fandlová 

                    Hana Hlubocká 

 

Predkladá: Ružička Ľudovít 

                predseda MČK 

 


