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1. ÚVOD
Nezisková organizácia urbanika, n.o. so sídlom: Okružná 55, 080 01 prešov IČO: 45739137 vznikla
dňa 31/08/2012 na základe rozhodnutia Obvodného úradu v Prešove podľa ustanovenia § 9 ods.
1 zákona č. 213/1997 Z . z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné
služby v platnom znení (ďalej len „Zákon“).
urbanika, n. o poskytuje nasledovné všeobecne prospešné služby:
a) tvprba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných, kultúrnych hodnôt,
architektonických pamiatok (organizovanie kultúrnych, spoločenských podujatí a projektov);
b) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti ( výskumné aktivity a vypracovanie
analýz, štúdií a publikácií v oblasti regionálneho rozvoja);
c) výskum, vývoj, vedecko-technické a informačné služby, architektonické prieskumy (výskumné
aktivity, vypracovávanie, vydávanie analýz, štúdií, informačných materiálov a publikácií,
súvisiace s predmetom činnosti n.o.);
d) vzdelávanie a výchova (prednášky, diskusné fóra, semináre, školenia, workshopy, výstavy,
konferencie, propagačné a reklamné aktivity súvisiace s predmetom činnosti n.o. – (súčasné )
umenie, architektúra, verejné priestory/,mestské zásahy, sanácia a rozvoj a ochrana
verejných priestorov
urbanika, n.o. ďalej vykonáva ohlasovacie živnosti:
1. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
2. Činnosti podnikateľských, organizačných a ekonomických
mimoškolskej vzdelávacej činnosti
3. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

poradcov,

vykonávanie

Hlavným cieľom urbanika, n.o. je najmä: zaoberať sa aspektami mesta, snažiť sa pochopiť ho,
nájsť jeho kvality a sprostredkovať tieto kvality širšej verejnosti. Naším cieľom je poukazovať,
hľadať a odkrývať netušené možnosti mesta. Našou činnosťou pomáhame mestský priestor
pretvárať – a to nie len vo fyzickom priestore, ale aj v mysliach ľudí.
Orgánmi neziskovej organizácie sú:
a) Dipl.-Ing. Rudolf Kozlai - riaditel’ / director
b) Mgr. Ladislav Šandor - revízor / auditor
c) Ing. arch. Silvia Potkányová - členka správnej rady / member of managing board
d) Ing. arch. Matej Ochotnický - člen správnej rady / member of managing board
e) Mgr. František Karlík - člen správnej rady / member of managing board

2. PREHĽAD ČINNOSTÍ USKUTOČNENÝCH ORGANIZÁCIOU ZA ROK
2013
Počas roka 2013 urbanika, n.o. realizovala / zabezpečovala nasledovné činnosti (zoznam činností
spolu so stručným popisom):
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a) Prevádzkujeme stránku Urbanika n.o. www.urbanika.sk a facebookovú stránku – urbanika,
n.o. ...
b) IGNITE Prešov – je prezentačný formát založený na krátkej rýchlej prezentácii viacerých
prednášajúcich obohatený o bližší prístup účinkujúcich a divákov. Každý prednášajúci má k
dispozícii slideshow z 20 obrázkov po 15 sekúnd (dokopy 5 minút), kedy má možnosť
odprezentovať svoju myšlienku.
V roku 2013 urbanika, n.o. zorganizovala 6 podujatí IGNITE Prešov – 20.februára, 21.mája,
14.júna, 21.júla, 17.októbra a 11.decembra – viac informácií o týchto podujatiach je na
http://urbanika.sk/ignite-presov.html
c) URBAN OASIS / MESTSKÁ OÁZA - Nezisková organizácia Urbanika spustila 1. augusta 2013
realizáciu prvej fázy projektu Urban Oasis / Mestská oáza, ktorý premieňa chátrajúci mestský
pozemok na Okružnej ulici v Prešove na kultivovaný verejný priestor plný umenia a kultúry.
Na realizáciu projektu získala urbanika n.o. finančné prostriedky z Nadácie Orange a od firmy
Holcim.
d) URBAN MANUAL – bola snaha vytvoriť stránku, ktorá by mapovala kultúrne podujatia
v Prešove a v okolí. Momentálne nie je funkčná.

3. ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA A ZHODNOTENIE ZÁKLADNÝCH
ÚDAJOV V NEJ OBSIAHNUTÝCH
Ročná účtovná závierka sa riadila podľa základnej právnej normy zákona č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve a podľa opatrenia MS SR 22505/2002/92 a ďalších súvisiacich predpisov v tejto
oblasti.
Účtovná závierka je výsledným produktom účtovnej uzávierky. Príprava a zostavenie účtovnej
závierky sa skladá z 3 etáp :
1etapa: prípravné práce – sem patrí zúčtovanie všetkých účtovných prípadov za daný rok do
peňažného denníka, vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov a zaúčtovanie uzávierkových
účtovných operácií
2 etapa: uzatvorenie účtovných kníh t.j. účtovná uzávierka
3 etapa: zostavenie účtovných výkazov t.j. účtovná závierka
Účtovná uzávierka predstavuje sústavu výstupných informácií z bežného účtovníctva. Na základe
účtovnej závierky urbanika, n. o. zostavuje Výkaz ziskov a strát, Súvaha a Poznámky k účtovnej
závierke. Tieto výkazy tvoria účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve a sú súčasťou daňového
priznania dani z príjmov (a tvoria prílohu Výročnej správy urbanika, n.o. za rok 2012.

4. VÝROK AUDÍTORA K ROČNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE
Vzhľadom na skutočnosť, že dotácie zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu štátneho fondu a
neprekročili v roku 2012 sumu 33 193,92 eura a príjmy urbanika, n.o. za rok 2012 neboli vyššie
ako 165 969 eur, audit v súlade s § 33 ods. 3 Zákona 213/1997 vykonaný nebol.
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5. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH PRÍJMOCH A VÝDAVKOV
Prehľad o peňažných príjmoch
Príjmy /
Výnosy

Príjem kt. nie je
predmetom príjmu
602
644
646
649
662
663
691

Celkom

Oslobodené
príjmy

Príjmy
zdaňované
zrážkou

Zdaňované
príjmy

651,29 €
0,09 €
342,93€
70 €
4200 €
665 €
1000 €
6277,93 €

112 €

651,29 €

112,09 €

Okrem uvedených príjmov urbanika, n.o. nemala žiadne iné príjmy.

Prehľad o preňažných výdavkoch
Výdavky /
Náklady
501
502
513
518
538
549
Celkom

Výdavok nezahrňovaný do základu dane

Výdavok vynaložený
na príjem oslobodený
od dane

1052,37 €
45,47 €
119 €
5222,71 €
10,50 €
544,65 €
6994,70 €

Výdavky
zdaňované
zrážkou

Výdavok zahrňujúci do základu
dane
181,12 €
7,83 €

23,41 €
212,36 €
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6. STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVÄZKOV ORGANIZÁCIE
Finančný majetok predstavuje zostatok finančných prostriedkov v pokladni a na bankovom účte
a to k 31.12.2013
účet 211 Pokladnica
0,86 €
účet 221 BÚ
377,47 €

urbanika , n.o. eviduje k 31.12.2013 záväzky a pohľadávky v tomto členení:
Záväzky z obchodného styku

Pohľadávky z obchodného styku

13,51 €

0€

7. ZMENY A NOVÉ ZLOŽENIE ORGANIZÁCIE
Správna rada urbanika, n.o. sa neuzniesla na žiadnych zmenách v štatúte ani zložení orgánov
neziskovej organizácie.

––––––––––––––––––Dipl.-Ing. Rudolf Kozlai
riaditeľ urbanika, n.o.
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