SEZO – Spiš, združenie obcí, sídlo: Spišská Nová Ves, IČO: 35560428

Výročná správa neziskovej organizácie SEZO - Spiš,
združenie obcí za rok 2019

V Spišskej Novej Vsi, 24. 06. 2020
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1. ÚVOD
Nezisková organizácia SEZO – Spiš, združenie obcí so sídlom: Spišská Nová Ves, IČO:
35560428 je regionálnym, dobrovoľným záujmových združením obcí a miest, bola
založená dňa 19.04.2004 v súlade s ustanovením § 20b a nasl. Zák. č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení zákona č. 612/2002 Z. z. Dňa 27.4.2004 bolo združenie
zaregistrované na Krajskom úrade v Košiciach.
Hlavným cieľom je :
- organizovanie, príprava, vypracovanie projektu, propagácia a realizácia separovaného
zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov v mestách a obciach,
-výstavba a spolupráca pri prevádzkovaní spoločnej triediarne, zriadení odberných miest
a zriadení stanovíšť,
-združovať obce a mestá pri zjednocovaní ich postupu v oblasti starostlivosti o životné
prostredie a organizovať vzájomnú pomoc pri odstraňovaní následkov ekologických
havárií a tvorbe a ochrane životného prostredia,
-zovšeobecňovať skúsenosti členov Združenia ako aj iných tuzemských a zahraničných
subjektov v oblasti starostlivosti o životné prostredie,
-organizovať a uskutočňovať stretnutia, odborné semináre, mítingy a pracovné aktívy
zástupcov samosprávnych orgánov obcí a miest k otázkam výmeny skúsenosti,
uplatňovania kompetencií ako riešenia rozvojových zámerov obcí a miest pri
zabezpečovaní starostlivosti o životné prostredie,
-spolupracovať so Združením miest a obcí Slovenska, orgánmi štátnej správy, orgánmi
územnej samosprávy a inými organizáciami na príprave legislatívnych noriem,
rozpočtových pravidiel a iných aktov dotýkajúcich sa tvorby, ochrany a starostlivosti
o životné prostredie,
- vydávať informačné bulletiny, publikácie a materiály zamerané na tvorbu, ochranu
a starostlivosť o životné prostredie
- vykonávať poradenskú činnosť v otázkach starostlivosti o životné prostredie
a uplatňovania právnych noriem dotýkajúcich sa tejto problematiky.
Orgánmi združenia sú:
a) Valné zhromaždenie
b) Správna rada
c) Predseda združenia
d) Dozorná rada

2.PREHĽAD ČINNOSTÍ USKUTOČNENÝCH ORGANIZÁCIOU
ZA ROK 2019
Činnosť združenia SEZO – Spiš, združenie obcí sa v roku 2019 niesla v duchu
napĺňania svojich cieľov , ktoré sú dané Stanovami združenia a plnením záväzkov
vyplývajúcich z platných zmlúv.
V roku 2019 združenie plnilo ešte platné zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov
z Recyklačného fondu č. č. 1236/15/30 a č. 1331/16/30, po zániku Recyklačného fondu tieto
zmluvy spravuje Environmentálny fond Bratislava.
Okrem toho od roku 2014 združenie napĺňalo ciele projektu „Integrovaný systém
nakladania s odpadmi“ na základe zmluvy o NFP č. 006/4.1 MP/2011 a v roku 2019 bola
podaná posledná následná monitorovacia správa k projektu.
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V roku 2017 podalo združenie žiadosť o NFP na projekt: „Zavedenie systému domáceho
kompostovania BRKO v obciach združenia SEZO-Spiš“, pričom rozhodnutie o dotácii
dostalo v roku 2018, kedy nasledovala implementácia projektu podľa zmluvy o NFP č.
OPKZP-PO1-SC111-2017-23/96. V roku 2019 sa uskutočnilo nové výberové konanie na
dodávku kompostérov, financovanie projektu a samotné dodanie kompostérov do
jednotlivých obcí zapojených do projektu.
Činnosť združenia podľa jednotlivých mesiacov roku 2019
•

•
•

•

•

•

Január 2019
- bol vyhodnotený triedený zber odpadov a množstvové záväzky združenia,
následne boli spracované ročné hodnotiace správy pre Environmentálny fond
o priebehu realizácie podporovanej činnosti v zmysle zmluvy č. 1236/15/30
a č. 1331/16/30 o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu,
- bola spracovaná a dňa 24.1.2019 zaslaná výročná monitorovacia správa
k projektu „Zavedenie systému domáceho kompostovania BRKO v obciach
združenia SEZO-Spiš“
- po vykonanej finančnej kontrole k projektom a dotáciám z Recyklačného
fondu a správach o výsledku finančnej kontroly spracovaný a zaslaný zoznam
splnených opatrení.
Február 2019
- príprava podkladov pre podanie daňového priznania združenia
- podanie ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2018
Marec 2019
- podanie daňového priznania združenia za rok 2018 dňa 29.3.2019 elektronicky.
- 29.3.2019
sa konalo zasadnutie správnej a dozornej rady združenia,
predmetom ktorého bola príprava valného zhromaždenia združenia SEZO Spiš
Apríl 2019
- Príprava materiálov na valné zhromaždenie združenia
- Spracovanie žiadosti o povolenie vykonania nového verejného obstarávania
na kompostéry k projektu „Zavedenie systému domáceho kompostovania
BRKO v obciach združenia SEZO- Spiš“ (vysúťažený dodávateľ odstúpil od
zmluvy), schválenie došlo 15.4.2020, príprava nového (štvrtého )VO
- Príprava podkladov a materiálov na zasadnutie valného zhromaždenia
združenia SEZO – Spiš, ktoré sa konalo 17.4.2019 a hlavným programom
ktorého bolo zhodnotenie roku 2018, voľby do orgánov združenia, zvolenie
nového predsedu Ing. Petra Volčka, schválenie rozpočtu na rok 2019 ,
schválenie výročnej správy, plánu činnosti združenia na rok 2019 a iné.
Máj 2019
- Práce súvisiace s projektom „Zavedenie systému domáceho kompostovania
BRKO v obciach združenia SEZO-Spiš“ – zmena projektu v súvislosti so
zmenou štatutára, schválenie možnosti opakovať proces verejného
obstarávania na kompostéry, príprava VO
Jún 2019
- Príprava výberu dodávateľa na dodanie hnedých nádob s objemom 1 100 l na
BRO a výber dodávateľa
- Uskutočnenie výberu dodávateľa kompostérov k projektu „Zavedenie systému
domáceho kompostovania BRKO v obciach združenia
SEZO- Spiš“,
prostredníctvom EKS, zaslanie dokumentácie z procesu VO na kontrolu
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•

•

•

•

•

•

Júl 2019
- Finančná kontrola VO projektu „Zavedenie systému domáceho
kompostovania BRKO v obciach združenia
SEZO-Spiš“, nadobudnutie
účinnosti zmluvy na dodanie kompostérov, spracovanie žiadosti o povolenie
vykonania zmeny v zmluve o NFP
August 2019
- Príprava a predloženie 5. následnej monitorovacej správy k projektu
„Integrovaný systém nakladania s odpadmi“ na SAŽP Bratislava
- Vrátenie 5. NMS na doplnenie, spracovanie finančnej analýzy k projektu ISNO
September 2019
- Schválenie vykonania zmeny v zmluve o NFP (kompostéry) a uzavretie
dodatku č. 3 k zmluve o NFP č. OPKZP-PO1-SC111-2017-23/9
- Spracovanie a zaslanie žiadosti o platbu
Október 2019
- Oznámenie o výkone finančnej kontroly na mieste zo strany SAŽP, Bratislava
, kontrola vykonaná v dňoch 1-2.10 2019.
- Spracovanie hlásenia o realizácii aktivít projektu a zaslanie
- Uskutočnenie platby , oznámenie z MŽP SR (kompostéry)
- Výzva na doplnenie 5. NMS k projektu ISNO, vrátenie finančnej analýzy na
dopracovanie
November 2019
- Spracovanie žiadosti o platbu – vyúčtovanie a záverečnej monitorovacej
správy k projektu „Zavedenie systému domáceho kompostovania BRKO
v obciach združenia SEZO-Spiš“.
- Prepracovanie finančnej analýzy k projektu ISNO, Schválenie 5. NMS projektu
ISNO
- Príprava zasadnutia správnej a dozornej rady združenia a následne valného
zhromaždenia združenia, ktoré sa uskutočnilo 21.11.2019, kde hlavnými
bodmi programu boli
▪ správa o hospodárení združenia
▪ informácia o triedenom zbere odpadu v roku 2019
▪ informácia o projekte „Zavedenie systému domáceho kompostovania
BRKO v obciach združenia SEZO- Spiš“.
December 2019
- Spracovanie a distribúcia kalendárov zvozov triedených odpadov na rok 2020.
Zasadnutia združenia:
V roku 2019 sa uskutočnili 2 zasadnutia valného zhromaždenia združenia SEZOSpiš, a to:
- 17.4.2019
- 21.11.2019
Zasadnutia správnej a dozornej rady združenia boli v termínoch:
-

29.3.2019
21.11.2011
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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 SEZO –
Spiš, združenie obcí , účtuje v sústave podvojného účtovníctva.
Účtovná závierka je výsledným produktom účtovnej uzávierky. Príprava a zostavenie
účtovnej závierky sa skladá z 3 etáp :
1.etapa: prípravné práce – sem patrí zúčtovanie všetkých účtovných prípadov za daný
rok do účtovného denníka, vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov a zaúčtovanie
uzávierkových účtovných operácií
2. etapa: uzatvorenie účtovných kníh - účtovná uzávierka
3. etapa: zostavenie účtovných výkazov - účtovná závierka
Účtovná uzávierka predstavuje sústavu výstupných informácií z bežného účtovníctva.
Na základe účtovnej závierky SEZO – Spiš, združenie obcí, zostavuje Súvahu, Výkaz
ziskov a strát a Poznámky. Tieto výkazy tvoria účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve
a sú súčasťou daňového priznania dani z príjmov.
Údaje zo súvahy tvoria náplň bodu 6. tejto správy.
Údaje k výkazu Ziskov a strát:

31.12.2019
NÁKLADY
Spotreba materiálu
Spotreba energie
Cestovné
Opravy a udržiavanie
Ostatné služby
Daň z motorových vozidiel
Daň z nehnuteľnosti
Ostatné dane a poplatky
Iné ostatné náklady
Odpisy majetku
Tvorba a zúčtovanie
opravných položiek
Náklady celkom

nezdaňovaná činnosť

zdaňovaná činnosť

201 493
17

31.12.2018
spolu

201 493
17

3 660
158 980
3 116

3 660
158 980
3 116
592
592

16 625
5
3 074

11 610
74 423

127 752
3 026
592
5
11 491
148 572

448 797

1 415
1 415
6 509 455 306

3 000
314 142

147 686

3 320 151 006

137 273

11 610
73 598

825

VÝNOSY
Tržby z predaja služieb
Iné ostatné výnosy
Prijaté členské príspevky
Dotácie
Výnosy celkom

3 294
1 881
244 089
393 656
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3 294
1 881
244 089
6 614 400 270

1 881
140 678
279 831
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HV pred zdanením
Daň z príjmov
HV po zdanení

- 55 141
0
-55 141

105 -55 036
22
22
83 -55 058

-34 311
-34 311

Dosiahnutá strata hospodárenia vo výške - 55 058 eur bude preúčtovaná na
nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

4. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH PRÍJMOCH A VÝDAVKOV
Príjmy (v EUR)

Zostatok
k 1.1.2019
313 272

Výdavky (v EUR)

418 920

461 864

Zostatok
k 31.12.2019
270 328

Najväčšou položkou v príjmovej časti je príspevok obcí na separovaný zber vo výške
152 243,94 €, ktorý je určený najmä na krytie nákladov spojených so zberom a spracovaním
biologicky rozložiteľného odpadu (BRO). Oproti rozpočtu došlo k jeho prekročeniu, nakoľko
bol rozpočet postavený bez DPH, navýšenie tvorí DPH.
Príjmy z obcí za zber a zneškodnenie BRO boli vyššie o 14 143,26 € z dôvodu
vyššieho množstva BRO fakturovaného Združeniu. Za prenájom haly v Spišskej Novej Vsi
bol príjem 3 320 €, členské príspevky miest a obcí na činnosť boli vo výške 1 881 €. Značne
vysokou položkou boli vrátky DPH vo výške 54 049,30 € vyžiadané od Daňového úradu za
mesiace, kedy zaplatená DPH bola vyššia ako DPH z vydaných faktúr. Doplatenie
príspevkov obcí za projekt ISNO bol plánovaný vo výške 277 €, stále nemá uhradený tento
príspevok obec Chrasť nad Hornádom. Ostatné drobné príjmy vo výške 3 294 € predstavuje
poistné plnenie.
Najväčšou výdajovou položkou boli úhrady faktúr za kompostéry a bio kontajnery
1 100 litrové vo výške 240 960 €. Výdaje na zber, odvoz a spracovanie BRO boli vo výške
154 694,42 €. Ďalšou položkou boli výdaje za služby za vedenie agendy, poradenskú činnosť
a ostatné služby súvisiace s činnosťou združenia vo výške 36 052,08 €.
Výdaje na ukončenie triediacej linky Spišské Vlachy neboli realizované.
Počiatočný stav peňažných prostriedkov, ktorý tvoril prenos z predchádzajúceho roku
bol vo výške 313 271,98 €, stav na konci obdobia bol vo výške 270 327,84 €.

5. STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVÄZKOV ORGANIZÁCIE
AKTÍVA

31.12.2019

31.12.2018

Neobežný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Stavby

582 020
0
582 020
413 704

656 442
0
656 442
455 071

A.2.2. Samostatné hnuteľné veci a súbory
hnuteľných vecí
A.2.3. Dopravné prostriedky

30 310
0

63 365
0

A.
A.1.
A.2.
A.2.1.
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A.2.4. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
B.
B.3.
B.3.1.
B.3.2.
B.3.3.
B.4.
B.4.1.
B.4.2.

Obežný majetok
Krátkodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku
Ostatné pohľadávky
Daňové pohľadávky
Finančné účty
Pokladnica
Bankové účty

C.
Časové rozlíšenie
C.1.1. Náklady budúcich období
C.1.2. Príjmy budúcich období

AKTÍVA

celkom:

PASÍVA
A.
A.3.
A.4.

Vlastné zdroje krytia majetku
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia
minulých rokov
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

B.
Cudzie zdroje
B.3. Krátkodobé záväzky
B.3.1. Záväzky z obchodného styku
B.3.2. Daňové záväzky
C.
C.1.
C.2.

Časové rozlíšenie
Výdavky budúcich období
Výnosy budúcich období

PASÍVA

celkom:

138 006

138 006

272 223
1 895
- 4 574
409
6 060
270 328
1 211
269 117

323 445
10 173
2 143
409
7 621
313 272
1 324
311 948

2 686
2 686
0

2 595
2 595
0

856 929

982 482

31.12.2019

31.12.2018

291 726

346 784

346 784
-55 058

381 095
- 34 311

12 433
12 433
12 411
22

12 689
12 689
12 689
0

582 770
0
582 770

623 009
0
623 009

856 929

982 482

6. ZMENY A NOVÉ ZLOŽENIE ORGANIZÁCIE
V roku 2019 sa na 38. zasadnutí združenia SEZO - Spiš, združenie obcí konali dňa
17.4.2019 voľby do orgánov združenia, a to v súvislosti s komunálnymi voľbami v roku 2018
a nezvolení niektorých starostov do funkcie. Uznesením č. 192/38/2019 boli odvolaní
z členov správnej a dozornej rady:
1. Ing. Michal Kotrady
2. PhDr. Ján Volný, PhD.
3. Mgr. Ladislav Grondžák
4. Anton Petruška
Následne bola Uznesením valného zhromaždenia č. 193/38/2019 zvolená Správna rada
združenia SEZO-Spiš, združenie obcí v zložení:
1. Ing. Peter Volčko – starosta obce Poráč
2. Ing. Pavol Bečarik - primátor mesta Spišská Nová Ves
3. MVDr. Michal Kapusta – primátor mesta Spišské Podhradie
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4.
5.
6.
7.

Ing. Ľudovít Kujnisch – starosta obce Mníšek nad Hnilcom
Ing. Iveta Rušinová – primátorka mesta Krompachy
Mária Goduľová – starostka obce Odorín
Ľubomír Fifík – primátor mesta Spišské Vlachy

A Uznesením valného zhromaždenia č.194/38/2019 bola zvolená Dozorná rada združenia
SEZO-Spiš, združenie obcí v zložení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ing. Dušan Tomaško – primátor mesta Gelnica
Bc. Rastislav Neuvirth – starosta obce Rudňany
Mgr. Miroslava Szitová, PhD. – starosta obce Smižany
JUDr. Adriana Tkáčová – starosta obce Spišský Hrušov
Ing. Igor Petrík – starosta obce Margecany
PhDr. Jana Skokanová – starostka obce Hrabušice
Mgr. Vladislav Vrábeľ – starosta obce Slatvina

Uznesením č. 195/38/2019 bol za predsedu združenia SEZO-Spiš, združenie obcí
zvolený Ing. Peter Volčko a Uznesením č. 196/38/2019 bol za podpredsedu združenia
zvolený Ing. Pavol Bečarik.
Schválené valným zhromaždením, dňa 24. 6.2020

Ing. Peter Volčko
Predseda združenia
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