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ad I. Aktivity n.o. ProPolis od 1.1.2018 do 31.12.2018
n.o. ProPolis pracovala v roku 2018 podľa vytýčeného Plánu aktivít pre rok 2018 bez
zmenenej právnej formy a organizačnej štruktúry či sídla. Bezo zmeny zostala aj
účasť zakladateľov organizácie, ktorými boli a aktívne pre ňu v minulom roku
pracovali :
Viktor Nižňanský

a

Viliam Vavro.

Medzi najdôležitejšie splnené a plánované aktivity možno zaradiť :
a) údržba KOLOKRUHu – spolupráca s Mestom Piešťany pri údržbe dokončených
úsekov
b) údržba akupresúrneho chodníka
c) prevádzkovanie www.ideasity.sk
d) prevádzkovanie www.propolis.sk
e) účasť na projekte Piešťany 2034 – mesto bez stresu
f) účasť na projekte Stála konferencia PN 2034
g) podpora aktivít s organizáciami v Piešťanoch
V uvedenom období nedošlo ani k zmenám v správne a ani dozornej rade.
N.o. neuskutočnila v roku 2018 významnejší neplánovaný projekt .
Z uvedeného prehľadu vyplýva, že s činnosťou n.o. za rok 2018 možno vysloviť
spokojnosť.

ad II. Ročná účtovná uzávierka za rok 2018
Majetok
Dlhodobý hmotný
Krátkodobý finančný majetok
Peniaze a ceniny
Účty v bankách
Majetok celkom
Záväzky
Záväzky celkom
Rozdiel majetku a záväzkov

2018
0
1181,00
379,00
442,00
1181,00
0
0
1181,00

2017
0
2833,02
363,00
2470,02
2833,02
0
0
2833,02

ad III. Prehľad o príjmoch a výdavkoch n.o. za rok 2018
Príjmy
Z vkladu zakladateľa
Z príspevkov z podielu
zaplatenej dane
Z darov a príspevkov
Z dotácií (Mesto Piešťany)
Z poskytovania služieb
Ostatné
Príjmy celkom
Výdavky
Dlhodobý majetok
Služby
Mzdy
Ostatné
Výdaje celkom
Rozdiel príjmov a
výdavkov

Nezdaniteľná činnosť
0
0

Zdaňovacia činnosť

0
0
615
0
615
0
698
1452
385
2535
-1920

0

ad IV. Prehľad rozsahu výdavkov podľa vybraných projektov za rok 2018

Príjmy (2 % )
Kolokruh
Ideasity

Kolookruh
(od počiatku projektu)
Počiatočný stav k 1.1.2001
2002 – 1 %
2002 - od mesta PN

2018 – príjmy
0
0
0

2000-2018
výdaje
0
215
1.041

2018 - výdaje
0
0
0

2003 - 1 %
2003 – od mesta PN
2004 – 2%
2004 – od mesta PN
2005 – 2%
2006 – 2%
2007 – 2 %
2008 – 2 %
2009 – 2 %
2010
2011 – 2 %
2012 – 2 %
2013 – 2 %
2014 – 2%
2015 – 2%
2016 – 2 %
2017 – 2 %
2018
Celkom+

1.152
3.983
6.509
13.112
3.617
1.084
579
5.859
274
6.820
1.120
1.468
1412
3.792
1.847
0
53.884

Pozn.: + znamená vrátane akupresúrneho chodníka

ad V. Stav majetku n.o. k 31.12.2018
1. Dlhodobý hmotný investičný majetok nadobudnutý v roku 2018 nebol. Propolis
do projektu Kolookruh vložil prostriedky na údržbu 3 rámp k hrádzi,
informačnej tabule donorov a akupresúrneho chodníku. K 31.12.2018
dlhodobý majetok na svojom účte neeviduje.
2. ProPolis naďalej nemá vlastné prevádzkovateľné sídlo a priestory si pre výkon
aktivít zabezpečuje operatívne.
3. Zostatok financií k 1.1.2019 vo výške 821 € reprezentuje predovšetkým
zostatok pre údržbu Kolookruhu, nové projekty a zostatok na bežnú réžiu
organizácie.
4. Majetok celkom k 31.12.2018 mal hodnotu 1181 €.
ad VI. Perspektíva
ProPolis n.o. sa chce aj budúcnosti zameriavať na aktivity súvisiace
s vytváraním podmienok pre presadzovanie kultúrnych hodnôt regiónu, účasť
občanov na verejnom živote a pre dlhodobé zvyšovanie kvality životného
prostredia. Preto chceme byť v kontakte a v úzkej spolupráci s miestnou
samosprávou, pripomienkovať rozvojové programy regiónu a poskytovať námety
a vlastné projekty pre dosiahnutie takýchto cieľov. Aj v budúcnosti to budú
reprezentovať vzdelávacie podujatia, prieskumy verejnej mienky s cieľom
presadzovať záujmy občanov. Pokračujúcou aktivitou je údržba Kolookruhu
a akupresúrneho chodníka. Medzi najdôležitejšie aktivity v nadchádzajúcom období
bude patriť účasť v neformálnom zoskupení stála konferencia PN 2034, v rámci
projektu Piešťany – mesto bez stresu.

ad VII. Zloženie orgánov n.o. v roku 2018
V roku 2018 pracovali orgány n.o. v tomto zložení:
Riaditeľ: Natália Zelková
Správna rada: Viktor Nižňanský
Roman Hronský
Viliam Vavro - predseda
Dozorná rada: Peter Tremboš - predseda
Eva Wernerová - člen
Silvia Šúšorová – člen
Vypracoval: Viliam Vavro, Piešťany
Dňa: 20.5.2019

