Vážení zakladatelia, členovia orgánov, partneri, spoluobčania,

V roku 2018 nezisková organizácia TERRA GRATA v zmysle svojho štatútu
pracovala v dvoch hlavných predmetoch svojej činnosti, t. j. vo vzdelávaní
v prevencii detskej dopravnej nehodovosti, ako aj v podpore regionálneho
rozvoja. Významnou aktivitou bolo spracovanie projektu Všetci raz budeme
slabí, zameraného na prevenciu a elimináciu diskriminácie seniorov a osôb
so zdravotným postihnutím, ktorý bol Implementačnou agentúrou MPSVaR SR
schválený.
V priebehu roka 2018 sa zamestnanci neziskovej organizácie venovali aj
ďalším verejnoprospešným činnostiam, zameraným na podporu verejného
sektora, spočívajúcim vo vypracovaní dokumentov na čerpanie zdrojov EŠIF
pre obecné samosprávy.
Dovoľte mi poďakovať všetkým, ktorí venovali svoj čas a pomohli našej
neziskovej organizácii pri približovaní vytýčených cieľov, ako aj všetkým, ktorí
prejavili záujem o zlepšenie situácie v oblasti prevencie dopravnej nehodovosti
detí. Osobitné poďakovanie patrí členom správnej rady, ktorí poskytovali
neziskovej organizácii pomoc pri realizácii činnosti, zameranej na podporu
regionálneho rozvoja.

Zora Urbanová
riaditeľka n.o.
TERRA GRATA
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Orgány neziskovej organizácie

Správna rada:
Ing. Eduard Kucej – predseda
Ján Mesík – podpredseda
Ing. Soňa Kulhányová – členka
Ing. Štefan Repko – člen
Ing. Tibor Marcinko – člen
Bc. Marián Mazúch - člen
Lenka Mojžišová - členka
Dozorná rada:
Ing. Stanislav Purger – predseda, v II. plr. r. 2018 zomrel
Ing. Martina Kuchárová – predsedníčka DR od 21.12.2018
Ing. Peter Stadtrucker – člen
Juraj Olejček – člen od 21.12.2018
Riaditeľ:
Ing. Zora Urbanová

V priebehu roka 2018 došlo k zmenám v zložení dozornej rady neziskovej
organizácie, nasledovne:
Predseda dozornej rady TERRA GRATA, n. o. Ing. Stanislav Purger zomrel,
do funkcie predsedníčky bola zvolená Ing. Martina Kuchárová. Za člena dozornej
rady bol zvolený Juraj Olejček.
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Správa o činnosti vo vzťahu k účelu založenia neziskovej organizácie
V roku 2018 nezisková organizácia TERRA GRATA, Banská Bystrica pokračovala
v aktivitách, smerujúcich k podpore vzdelávania v oblasti prevencie dopravnej
nehodovosti detí. V tejto súvislosti v spolupráci s projektantom Kreax, s. r. o. pripravila
realizačnú projektovú dokumentáciu na detské dopravné ihrisko pre investora Mesto
Rimavská Sobota.
Po schválení projektového zámeru pre Spojenú školu v Banskej Bystrici –
Kremničke bola v roku 2018 spracovaná žiadosť o poskytnutie NFP z OP IROP pre túto
školu s názvom projektu Kvalitné podmienky pre budúcich stavebných odborníkov.
V rámci tohto projektu pokračujú práce na uvedenom projekte podľa náplne manažéra
pre riadenie projektu aj v roku 2019.
V roku 2018 boli neziskovou organizáciou spracované projektové zámery pre
žiadateľov z neziskového sektora – Výstavba a zriadenie denného stacionára v obci
Hliník nad Hronom a Centrum komunitných sociálnych služieb v obci Dolný Pial.
Zamestnanci neziskovej organizácia spracovali aj projektový zámer s názvom Centrum
komunitných sociálnych služieb Poniky.
Po pozitívnej zmene rozhodnutia v projekte Vybudovanie polytechnických učební
v Základnej škole s materskou školou Andreja Sládkoviča v obci Hrochoť, kde bola
žiadosť vypracovaná ešte v roku 2017 boli spracované ďalšie dokumenty a prílohy,
požadované RO IROP.
V druhej polovici roka 2018 bola spracovaná a odovzdaná žiadosť o poskytnutie
NFP pre vlastný projekt s názvom Všetci raz budeme slabí, zameraný na tému
prevencie a eliminácie diskriminácie seniorov a osôb so zdravotným postihnutím. Tento
projekt bol schválený a Zmluva s poskytovateľom – Ministerstvom práce, sociálnych
vecí a rodiny Slovenskej republiky v zastúpení Implementačnou agentúrou MPSVaR SR
bola podpísaná začiatkom mesiaca decembra 2018. Schválená výška poskytnutých
finančných prostriedkov je 166 297,20 EUR, termín ukončenia projektu je 12/2020.
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V súvislosti s potrebou preklenovania časového nesúladu medzi poukazovaním
prostriedkov zo strany poskytovateľa a potrebou financovania aktivít projektu bola
nezisková organizácia nútená uchádzať sa o poskytnutie kontokorentného úveru. Úver
s rámcom 10 000,00 EUR bol schválený a zmluvne potvrdený v mesiaci februári 2019.
Okrem uvedených aktivít realizovala organizácia viacero menších úloh vrátane
bezplatného poradenstva pre obce aj pre súkromný sektor a verejnosť. Tiež bol
v súvislosti s voľbami do obecných zastupiteľstiev v novembri 2018 a priebežne
aktualizovaný portál www.e-obce.sk, na ktorom sa nachádzajú informácie a kontakty
všetkých 2930 obcí a miest SR a súvisiace databázy.
O ďalších zámeroch neziskovej organizácie TERRA GRATA v oblasti činností
zameraných na verejnoprospešné aktivity, ktoré sú v súlade s účelom jej založenia
informuje plán činnosti na rok 2019.
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Ročná účtovná závierka za rok 2018
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Hlavné číselné hospodárske údaje za rok 2018

Výkaz ziskov a strát (v €)

plán

skutočnosť

náklady na služby a materiál.......................
cena práce .................................................
dane a poplatky ............................................
iné náklady ....................................................

9 000
35 500
0
500

14 841,79
36 569,87
241,06
251,65

náklady spolu ...............................................

45 000

51 904,37

tržby z predaja služieb ...................................
ostatné tržby ...................................................
iné výnosy........................................................
dotácie.............................................................

45 000
0
0
0

43 870,09
2 573,30
7 010,07
0

výnosy spolu ................................................

45 000

53 453,46

0
0

750,47
157,59

0

798,62

výsledok hospodárenia zo zdaňovanej
činnosti.........................................................
daň z príjmov ...............................................
výsledok hospodárenia z nezdaňovanej
činnosti........................................................
Súvaha (v €)

skut. 2017

skut. 2018

dlhodobý nehmotný majetok .........................
dlhodobý hmotný majetok .............................
obežný majetok .............................................
z toho:
zásoby .................................................
pohľadávky .........................................
finančný majetok ...............................

110 209,97
0,00
396,43

110 209,97
0,00
4 298,44

0,00
11,53
384,93

0,00
438,00
3 860,44

aktíva spolu .................................................

110 761,33

základné imanie .............................................
výsledok hospodárenia ................................
strata predchádzajúcich období ....................
cudzie zdroje...................................................

94 257,36
- 11 231,36
- 47 620,23
75 200,63

94 257,36
+ 1391,50
- 58 834,18
77 693,73

pasíva spolu .................................................

110 761,33

114 508,41

114 508,41
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Tržby sa v roku 2018 vyvíjali v podstate v intenciách rozpočtu na tento rok,
činnosti boli prioritne zamerané na verejnoprospešné aktivity pre objednávateľov,
ktorými boli školy, obce a neziskové organizácie. Časový fond zamestnancov čerpali aj
vlastné projekty, z ktorých bol schválený iba jeden projekt uvedený v kapitole Správa
o činnosti.
Ročná účtovná závierka organizácie nepodlieha povinnosti auditu.

KONTAKTY

TERRA GRATA, n.o.
Partizánska cesta 97
974 01 Banská Bystrica

Tel.: +421(0)48/4145300
Mobil: 0903507399

E-mail: info@e-obce.sk
Web: www.e-obce.sk
www.detibezpecnenaceste.sk
www.e-obce.sk/detskedopravneihriska
www.terragrata.sk
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