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ZOZNAM PRÍLOH K INTEGROVANEJ STRATÉGIÍ 
ROZVOJA ÚZEMIA 

 
Povinné prílohy 
Prílohy musia byť zoradené podľa číslovania uvedeného v zozname príloh k Integrovanej 
stratégií rozvoja územia a viditeľne označené príslušným číslom podľa zoznamu príloh.  

 Príloha č. 1  Socio - ekonomická charakteristika   
 Príloha č. 2  Doklad o súhlase  všetkých obcí so zaradením do územia pôsobnosti 

verejno-súkromného partnerstva (MAS) a oboznámením sa s Integrovanou stratégiou 
rozvoja územia   

 Príloha č. 3  Súhrnný prehľad Integrovanej stratégie rozvoja územia  
 Príloha č. 4  Opatrenia osi 3 a osi 4 Programu rozvoja vidieka 2007 – 2013, 

implementované prostredníctvom osi 4 Leader  
 Príloha č. 5  Finančný plán implementácie opatrení financovaných z PRV 2007-2013  

 Príloha č. 6  Zoznam členov verejno-súkromného partnerstva (MAS) 
 Príloha č. 7  Prehľad o uskutočnených podujatiach a stretnutiach vrátane zápisov a 

prezenčných listín  
 Príloha č. 8  Personálna matica  
 Príloha č. 9  Mapa územia MAS, ktorá musí zobrazovať hranice územia MAS, obce, 

ktoré spadajú do územia pôsobnosti a  mapu územia MAS s okolím (hranice krajov, 
do ktorej územia spadá alebo s nimi susedí)  

 Príloha č. 10  Stanovy s vyznačením dňa registrácie Ministerstvom vnútra SR (úradne 
osvedčená fotokópia) 

 Príloha č. 11  Schéma organizačnej štruktúry s popisom štruktúry orgánov vrátane ich 
činnosti a menného zoznamu členov orgánov  

 Príloha č. 12  Interné vykonávacie predpisy (napr.: organizačný poriadok, vykonávacie 
predpisy,  smernice a pod.)  

 Príloha č. 13  Výpis z registra trestov štatutárneho zástupcu MAS, nie starší ako tri 
mesiace od predloženia Integrovanej stratégie rozvoja územia (originál) 

 Príloha č. 14  Tabuľky prehľadu získaných grantov, realizovaných projektov v území 
Partnerstva MP-ČH 
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PRÍLOHA Č.1 
SOCIO-EKONOMICKÁ CHARAKTERISTIKA 

 

              Tab. č.1.: Vekové skupiny podľa pohlavia k 31.12. 2008 

Muži Počet % Ženy Počet % 

0 - 14 1 780 8,60 0 - 14 1 695 8,20 

15 - 64 7 311 35,36 15 - 64 7 037 34,02 

65 a viac 1 050 5,08 65 a viac 1 809 8,74 
               Poznámka: údaje budú prevzaté zo Štatistického úradu za posledný vyhodnotený kalendárny rok. 
                Zdroj: ŠÚ SR 2009 
 
 
                Tab. č. 2.: Pohyb obyvateľov  v absolútnych hodnotách  

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 celkom 
Celková zmena počtu 
obyvateľov -0,7 0,54 0,01 -0,11 -0,37 -0,31 -0,31 

z toho ženy -0,35 0,27 -0,04 -0,18 -0,14 -0,41 -0,14 
Prirodzený  
+prírastok/-úbytok -0,42 -0,38 -0,19 -0,39 -0,30 -0,39 -2,07 

 z toho ženy -0,38 -0,22 -0,08 -0,42 -0,04 -0,26 -1,14 
+prírastok/-úbytok 
sťahovaním 0,45 0,61 0,20 0,33 -0,07 0,09 1,60 

 z toho ženy 0,74 0,50 0,04 0,24 -0,10 0,15 1,27 

                 tab. c. 2 pohyb obyvateľstva v %            Zdroj: ŠÚ SR 2009 
 

                      Tab. č. 3: Miera nezamestnanosti v percentách k 31.12.  

P. č. 
 

Názov obce 
 

Miera nezamestnanosti 
2006 2007 2008 

1. Čierny Balog 17,31 15,00 15,56 
2. Michalová 19,08 18,04 15,12 
3. Muráň 19,42 18,56 25,87 
4. Mur. Huta 17,82 19,80 19,50 
5. Mur. Lehota 14,14 14,94 17,21 
6. Pohr. Polhora 14,20 10,80 12,30 
7. Muránska Dlhá Lúka 15,75 17,32 19,12 
8. Tisovec 14,85 14,14 17,68 
9. Drábsko 22,77 19,60 18,81 
10. Hronec 18,37 18,00 17,32 
11. Osrblie 17,05 12,92 14,20 
12. Sihla 22,45 19,19 16,33 
13. Valaská 16,25 13,10 13,75 

              Poznámka: údaje budú prevzaté z Úradu práce             Zdroj: ÚPSVaR BR, RS a RA 2009 
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                       Tab. č. 5.: Podnikateľské subjekty v území k  31.12.2008 

Počet podnikateľských subjektov v primárnom sektore 
FO PO 

243 18 

Počet podnikateľských subjektov v sekundárnom sektore 
FO PO 

384 36 

Počet podnikateľských subjektov v terciárnom sektore 
FO PO 

484 96 

Prevládajúce odvetvia u podnikateľských 
subjektov(vymenovať) 

poľnohospodárstvo, 
priemysel, 
obchod 
služby CR 

Prevládajúce odvetvia zamestnanosti  v podnikateľských 
subjektoch (vymenovať) 

priemysel  
lesníctvo 
verejná správa a školstvo 

Zdroj: ŠÚ SR 2009 
 
 
             Tab. č. 6.: Zoznam obcí v pôsobnosti verejno–súkromného partnerstva (MAS) a počet    

obyvateľov k  31.12.2008 

P. č. Názov obce Kategória 1 Počet 
obyvateľov 

1. Tisovec / mesto KP 4 071 

2. Muránska Huta OO 191 

3. Muráň KP 1 247 

4. Muránska Lehota OO 216 

5. Muránska Dlhá Lúka  OO 851 

6. Pohronská Polhora KP 1 629 

7. Michalová KP 1 414 

8. Čierny Balog KP 5 185 

9. Drábsko OO 219 

10. Sihla OO 193 

11. Osrblie KP 388 

12. Hronec KP 1 206 

13. Valaská KP 3 872 

spolu   20 682 
               Poznámka: údaje budú prevzaté zo Štatistického úradu za posledný vyhodnotený kalendárny rok

 Zdroj: ŠU SR 2009 
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PRÍLOHA Č.2 – STR. 1 
DOKLAD O SÚHLASE VŠETKÝCH OBCÍ SO ZARADENÍM DO ÚZEMIA PÔSOBNOSTI VEREJNO – SÚKROMNÉHO PARTNERSTVA (MAS) 

A OBOZNÁMENÍM SA S INTEGROVANOU STRATÉGIOU ROZVOJA ÚZEMIA 
 

 
 
 

P. č. 

 
Názov obce 

Dátum a číslo Uznesenia 
potvrdzujúce súhlas obce 
so zaradením do územia 
verejno – súkromného 

partnerstva (MAS) 

 
Dátum a číslo Uznesenia 

potvrdzujúce, že obec berie na 
vedomie  oboznámenie sa 
s Integ. stratégiou rozvoja 

územia 

 
Potvrdenie pravdivosti štatutárom obce 

 

Meno Dátum/podpis/pečiatka 

1. Tisovec / mesto 25.09.2008 
436/2008  Ing. Peter Mináč 

 
 
 
 

 

2. Muránska Huta 21.10.2008 
12/2008  Ing. Róbert Ševčík 

 
 
 
 
 

3. Muráň 20.11.2008 
133/2008  Ing. Roman 

Golchmidt 

 
 
 
 
 

4. Muránska Lehota 29.10.2008 
66/2008  Mgr. Andrea 

Marčáková 

 
 
 
 
 

5.  Muránska Dlhá Lúka  07.09.2009 
141/31/8/2009  Ing. Marek Nosko 
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PRÍLOHA Č.2 – STR. 2 
DOKLAD O SÚHLASE VŠETKÝCH OBCÍ SO ZARADENÍM DO ÚZEMIA PÔSOBNOSTI VEREJNO – SÚKROMNÉHO PARTNERSTVA (MAS) 

A OBOZNÁMENÍM SA S INTEGROVANOU STRATÉGIOU ROZVOJA ÚZEMIA 
 

 
 
 

P. č. 

 
Názov obce 

Dátum a číslo Uznesenia 
potvrdzujúce súhlas obce 
so zaradením do územia 
verejno – súkromného 

partnerstva (MAS) 

 
Dátum a číslo Uznesenia 

potvrdzujúce, že obec berie na 
vedomie  oboznámenie sa 
s Integ. stratégiou rozvoja 

územia 

 
Potvrdenie pravdivosti štatutárom obce 

 

Meno Dátum/podpis/pečiatka 

6. 

 
 
Pohronská Polhora 19.11.2008 

61 /2008  Mgr. Hyacinta 
Tyčiaková 

 
 
 
 
 
 

7. 

 
 
Michalová 24.11.2008 

56/2008  Mgr. Jaroslav 
Berčík 

 
 
 
 
 
 

8. Sihla 3.08.2008 
8/2008  Stanislav Bitala 

 
 
 
 
 
 

9. 

 
 
Drábsko 21.09.2008 

70/2008  Peter Štefančík 
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PRÍLOHA Č.2 – STR. 3 
DOKLAD O SÚHLASE VŠETKÝCH OBCÍ SO ZARADENÍM DO ÚZEMIA PÔSOBNOSTI VEREJNO – SÚKROMNÉHO PARTNERSTVA (MAS) 

A OBOZNÁMENÍM SA S INTEGROVANOU STRATÉGIOU ROZVOJA ÚZEMIA 
 

 
 
 

P. č. 

 
Názov obce 

Dátum a číslo Uznesenia 
potvrdzujúce súhlas obce 
so zaradením do územia 
verejno – súkromného 

partnerstva (MAS) 

 
Dátum a číslo Uznesenia 

potvrdzujúce, že obec berie na 
vedomie  oboznámenie sa 
s Integ. stratégiou rozvoja 

územia 

 
Potvrdenie pravdivosti štatutárom obce 

 

Meno Dátum/podpis/pečiatka 

10. 

 
 
Čierny Balog 

 
 

29.10.2008 
197/2008 

 

Ing. František 
Budovec 

 
 
 
 
 
 

11. Osrblie 9.10.2008 
10/2008  Ladislav Pančík 

 
 
 
 
 
 

12. Hronec 12.02.2008 
1/2008  Mária Weissová 

 
 
 
 
 
 

13. Valaská 27.10.2008 
145/2008  Ing. Emil Gröne 
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PRÍLOHA Č.3 
SÚHRNNÝ PREHĽAD INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA 

 
VÍZIA 

 
    „Územie Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron je miesto, kde ľudia spolu dobre nažívajú, rešpektujú sa, stretávajú a spolupracujú na rôznych 
úrovniach.       
     Verejnoprospešné aktivity iniciujú miestne spolky, občania majú záujem o veci verejné, poslanci obecných zastupiteľstiev častejšie priamo komunikujú 
s obyvateľmi. 
     Obce sú čisté a upravené s kvalitnými cestami a upravenými chodníkmi, oddychovými zónami, verejnou zeleňou. Majú dobudovanú infraštruktúru a 
zariadenia pre aktívny voľný čas všetkých generácii. 
     Ľudia pracujú najmä v cestovnom ruchu, lesníctve, poľnohospodárstve, priemysle, v doprave, službách, verejnej správe a školstve. Sú tu vybudované 
funkčné turistické centrá s kvalitnými službami. Za prácou cestujú maximálne 40 km od svojho bydliska. V priemere 50% mzdy pokrýva životné náklady, 
zvyšok slúži na zvyšovanie životnej úrovne. Viac obyvateľov sa venuje podnikaniu. Nezamestnanosť poklesla pod 10%. Ľudia sa vzdelávajú, rekvalifikujú 
a hľadajú si prácu, pretože sú motivovaní vyššími zárobkami. 
     Príroda v území je zdravá a čistá, pretože obyvatelia majú lepší vzťah k životnému prostrediu, triedia domový odpad a využívajú alternatívne zdroje 
energií. Kvalita života občanov sa zvýšila, pretože sa rozšíril sortiment a zvýšila kvalita obchodu a služieb. Úradníci verejných inštitúcií majú odborný, 
kvalifikovaný a slušný prístup a sú prístupné služby on-line  cez internet. Zlepšili sa dopravné spojenia a celkovo dopravné prepojenie obcí v rámci územia. Je 
dobre postarané o chorých, starých ľud, sociálne vylúčené skupiny a o deti. Informácie ľudia získavajú aj prostredníctvom vysokorýchlostného 
internetu, káblovej a obecných televízií a infocentier. Vzdelávajú sa celoživotne, rôzne kurzy zvyšujú najmä právne vedomie občanov a pomáhajú prekonávať 
jazykovú bariéru v styku s cudzincami, zvyšujú zručnosti a rozvíjajú remeslá.“ 

 

STRATEGICKÝ CIEĽ  
 

Do roku 2015 zvýšiť úroveň kvality života obyvateľov v území Partnerstva MP-ČH s využitím miestnych zdrojov a aktívnej účasti občanov. 
 

STRATEGICKÁ  
PRIORITA  1 

 
Rozvoj podnikania 

STRATEGICKÁ  
PRIORITA  2 

 
Socializácia obyvateľov územia  

 

STRATEGICKÁ  
PRIORITA  3  

 
Kvalita občianskeho 

 života 

STRATEGICKÁ 
PRIORITA  4 

 
Ochrana životného 

prostredia 
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ŠPECIFICKÝ CIEĽ   
1.1 

 
Rozvinúť a skvalitniť 

ponuku cestovného 
ruchu ako prostriedok 
ekonomického rozvoja 

územia  
 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ   
1.2 

 
Vytvoriť priaznivé a 

 zlepšiť existujúce 
podmienky pre malé 
a stredné podnikanie       

na báze miestnych 
surovín v území 

 ŠPECIFICKÝ CIEĽ   
2.1 

 
Zvýšiť vzdelanosť, 
zlepšiť zručnosti 

a rozvíjať schopnosti 
obyvateľov a tým sa 
podieľať na rozvoji 

územia  
 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ  
2.2 

 
Zvýšenie možností 

zamestnanosti 
a sociálnej inklúzie 

minorít žijúcich 
v území Partnerstva  

MP-ČH 

 ŠPECIFICKÝ CIEĽ  
3.1 

 
Skvalitnenie 

infraštruktúry  
a rozvoja služieb obcí 

v území  
 

 ŠPECIFICKÝ CIEĽ   
4.1 

 
Zmeniť správanie 

obyvateľov smerom 
k zodpovednosti a 

ohľaduplnosti 
k životnému prostrediu 
a krajine vzhľadom na 
existenciu národného 
parku a chráneného 

územia  
         

 PRIORITA  1.1 
 

Podpora rozvoja 
a skvalitnenia ponuky 

cestovného ruchu  

PRIORITA  1.2 
 

Podpora malého 
a stredného 
podnikania  

  PRIORITA  2.1 
 

Podpora vzdelanostnej 
úrovne a 

zamestnateľnosti 

PRIORITA  2.2 
 

Podpora programov 
na zmiernenie 
a zabránenie 

sociálneho vylúčenia 

  PRIORITA  3.1 
 

Podpora 
infraštruktúry 

a rozvoja služieb v 
obciach  

 PRIORITA  4.1 
 

Podpora programov na 
ochranu prírodného 

prostredia  

OPATRENIE Č.  1.1.1 
 

PRV SR, Os 3 
3.1 Diverzifikácia 

smerom 
k nepoľnohospodárskym 

činnostiam 
 

 výstavba, rekonštrukcia 
a modernizácia 
rekreačných 
a ubytovacích zariadení 
s kapacitou 11 – 40 lôžok 
– stavebné investície, 

OPATRENIE Č. 1.2.1 
 

PRV SR, Os 1 
5.3.1.2. Pridávanie 

hodnoty do 
poľnohospodárskych 

produktov a produktov 
lesného hospodárstva  

 

 OPATRENIE Č. 2.1.1 
 

PRV SR, Os 3 
3.3 Vzdelávanie 
a informovanie 

 
1. všetky formy ďalšieho 

vzdelávania, ktorých 
zameranie je v súlade 
s cieľmi opatrenia 
a príslušnými právnymi 
predpismi EÚ a SR. 

Vzdelávacie aktivity 
určené pre 

OPATRENIE Č. 2.2.1 
 

OP Zamestnanosť 
a sociálna inklúzia 

1.1 Podpora 
programov v oblasti 

podpory zamestnanosti 
a riešenia 

nezamestnanosti 
a dlhodobej 

nezamestnanosti 
 

 OPATRENIE Č. 3.1.1 
 

PRV SR, Os 3 
3.4.1 Základné služby 

pre vidiecke 
obyvateľstvo 

 
  rekonštrukcia a 
modernizácia rekreačných 
zón;  
  výstavba, rekonštrukcia 
a modernizácia detských 
a športových ihrísk 
(vrátane krytých a zázemí 

 OPATRENIE Č. 4.1.1 
 

OP Životné prostredie 
5.2 Zlepšenie 

infraštruktúry ochrany 
prírody a krajiny 
prostredníctvom 

budovania a rozvoja 
zariadení ochrany 

prírody a krajiny vrátane 
zavedenia 

monitorovacích 
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investície do vnútorného 
vybavenia, zariadenia 
a technológií vrátane 
zriadenia pripojenia na 
internet; 

 rekonštrukcia 
existujúcich 
poľnohospodárskych 
objektov (ktoré stratili 
svoj pôvodný účel) na 
agroturistické objekty 
s kapacitou 11 – 40 lôžok 
– stavebné investície, 
investície do vnútorného 
vybavenia, zariadenia 
a technológií vrátane 
zriadenia pripojenia na 
internet; 

 výstavba, rekonštrukcia 
a modernizácia 
výrobných a predajných 
objektov (pri 
rekonštrukcii 
a modernizácii vrátane 
technológií) a nákup 
strojov, technológií 
a zariadení pre: 

– doplnkovú výrobu 
nepoľnohospodárskeho 
charakteru vrátane 
využívania obnoviteľných 
zdrojov energie vrátane 
zriadenia geotermálneho 
vrtu a jeho využívania 
vrátane rozvodov 
s výnimkou veternej, vodnej 
a solárnej energie za 
podmienky, že prevažnú 
časť vyrobenej energie 
konečný prijímateľ 
nespotrebuje vo vlastnom 
podniku – stavebné 
investície, investície do 

podnikateľské subjekty 
a subjekty verejnej 
správy (obce, mestá 
a ich združenia 
a občianske združenia) – 
tematicky zamerané 
najmä na: 

 ekonomiku 
podnikateľského 
subjektu (napr. 
legislatíva, riadenie 
ekonomicky 
životaschopného 
podniku, podnikateľský 
plán, diverzifikácia 
činností, spolupráca 
a rozvoj podnikov); 

 zavádzanie nových 
metód a nástrojov práce 
a riadenia vo vidieckom 
priestore;  

 manažment kvality; 
 inovácie vo vidieckych 

oblastiach, zavádzanie 
informačných 
technológií, 
internetizácia; 

 ochranu životného 
prostredia 
(environmentálne 
vhodné technológie, 
alternatívne zdroje 
energie, separovaný 
zber, využívanie 
biomasy, ochrana, 
tvorba a manažment 
krajiny, cieľová kvalita 
vidieckej krajiny 

týchto ihrísk), tržníc 
(vrátane krytých), 
autobusových zastávok a 
pod., (napr. obecných 
rozhlasov); 
  rekonštrukcia 
a modernizácia obecných 
stavieb (napr. obecný úrad, 
kultúrny dom, dom 
smútku)  a objektov 
spoločenského významu 
(napr. amfiteátre) vrátane 
ich okolia (okrem stavieb 
a budov evidovaných na 
Ministerstve kultúry SR 
(ďalej len „MK SR“) v 
registri nehnuteľných 
kultúrnych pamiatok a 
lokalít UNESCO) vrátane 
zriadenia pripojenia na 
internet. 
 
 
 

systémov za účelom 
plnenia národných 
s medzinárodných 

záväzkov 
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vnútorného vybavenia, 
zariadenia a technológií 
vrátane zriadenia pripojenia 
na internet,  
– výrobu a spracovanie 
tradičných materiálov 
a výrobkov (napr. tkanie 
ľanového plátna a následná 
výroba národných 
(ľudových) krojov, atď.) – 
stavebné investície, 
investície do vnútorného 
vybavenia, zariadenia 
a technológií vrátane 
zriadenia pripojenia na 
internet.  
 výstavba, rekonštrukcia 

a modernizácia 
agroturistických zariadení 
vrátane hygienických, 
ekologických a 
rekondičných objektov 
slúžiacich na rozvoj 
turistických                            
činností (napr. kryté 
bazény, fitness centrá, 
masážne a solárne 
zariadenia, sociálne 
zariadenia, čističky 
odpadových vôd a pod.) – 
stavebné investície, 
investície do vnútorného 
vybavenia, zariadenia 
a technológií vrátane 
zriadenia pripojenia na 
internet; 

 výstavba, rekonštrukcia 
a modernizácia areálov 
vytvárajúcich podmienky 
na rozvoj rekreačných a 
relaxačných činností 
(turistické chodníky, 
jazdectvo, rybárstvo, 

a pod.); 
 obnovu a rozvoj vidieka; 
 prístup Leader. 
 
2. nasledovné formy 

informačných aktivít 
 tvorba nových 

vzdelávacích 
programov; 

 tvorba analýz 
vzdelávacích potrieb; 

 krátkodobé kurzy, 
školenia, tréningy na 
získanie potrebných 
vedomostí a zručností; 

 konferencie a semináre; 
 televízne a rozhlasové 

kampane (ako sú 
propagačné aktivity, 
besedy, talk shows); 

 výmenné informačné 
stáže a návštevy 
v tuzemsku a v EÚ; 

 putovné aktivity 
k cieľovým skupinám; 

 ďalšie formy, ako 
napríklad tlačené 
publikácie a webové 
portály, trvalý 
informačný 
a poradenský servis 
zameraný na celoživotné 
vzdelávanie. 

Uprednostňujú sa 
kombinácie uvedených 
foriem. 
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poľovníctvo, pltníctvo, 
cykloturistika, vodné 
športy, zimné športy, 
sauna, bazén, detské 
ihrisko a pod.) – stavebné 
investície, investície do 
vybavenia, strojov 
a technológií vrátane 
zriadenia pripojenia na 
internet. 

 
         

OPATRENIE Č. 1.1.2 
 

PRV SR, Os 3 
3.2 Podpora činností 
v oblasti vidieckeho 

cestovného ruchu – časť 
A 
 

  rekonštrukcia 
a modernizácia 
nízkokapacitných 
ubytovacích zariadení 
s kapacitou maximálne 10 
lôžok – stavebné investície, 
investície do vnútorného 
vybavenia a zariadenia 
vrátane zriadenia pripojenia 
na internet; 
 prestavba a/alebo 
prístavba časti rodinných 
domov a ďalších 
nevyužitých objektov na 
nízkokapacitné ubytovacie 
zariadenia s kapacitou 
maximálne 10 lôžok – 
stavebné investície, 
investície do vnútorného 
vybavenia a zariadenia 
vrátane zriadenia pripojenia 

OPATRENIE Č. 1.2.2 
 

PRV SR, Os 1 
5.3.1.5. Odbytové 

organizácie výrobcov  
 

 OPATRENIE Č. 2.1.2 
 

OP Vzdelávanie  
2.1 Podpora ďalšieho 

vzdelávania 
 

OPATRENIE Č. 2.2.2 
 

PO Zamestnanosť 
a sociálna inklúzia 

 2.2 Podpora vytvárania 
rovnosti príležitostí 

v prístupe na trh práce 
a podpora integrácie 

znevýhodnených skupín 
na trh práce s osobitným 

zreteľom na 
marginalizované rómske 

komunity 
 

 OPATRENIE Č. 3.1.2 
 

OP KaHR SR 
2.2. Budovanie 
a modernizácia 

verejného osvetlenia pre 
mestá a obce 

a poskytovanie 
poradenstva v oblasti 

energetiky 
 

 OPATRENIE Č. 4.1.2 
 

OP Životné prostredie 

5.3 Zlepšenie 
informovanosti 

a environmentálneho 
povedomia verejnosti, 

vrátane posilnenia 
spolupráce 

a komunikácie so 
zainteresovanými 

skupinami 
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na internet; 
 výstavba, rekonštrukcia 
a modernizácia 
kempingového ubytovania 
vrátane prístupových ciest 
v rámci areálu, spevnených 
parkovacích plôch, 
elektrických, vodovodných 
a kanalizačných rozvodov, 
oplotenia, osvetlenia 
a sociálnych zariadení; 
 výstavba, rekonštrukcia 
a modernizácia 
doplnkových relaxačných 
zariadení (sauna, krb, bazén 
a pod.). 
 
Súčasťou stavebných 
investícii môžu byť aj 
prístupové cesty, pripojenie 
na inžinierske siete a úpravy 
v rámci areálu. 

         

OPATRENIE Č. 1.1.3 
 

OP KaHR SR, Os 3 
3.1 Podpora 

podnikateľských aktivít  
v cestovnom ruchu 

 

  OPATRENIE Č. 2.1.3 
 

OP Vzdelávanie 
3.2 Zvyšovanie 

vzdelanostnej úrovne osôb 
s osobitými vzdelávacími 

potrebami 

OPATRENIE Č. 2.2.3 
 

PO Zamestnanosť 
a sociálna inklúzia 

2.3 Podpora zosúladenia 
rodinného a pracovného 

života 

 OPATRENIE Č. 3.1.3 
 

OP Informatizácia 
spoločnosti 

1.2 Elektronizácia 
verejnej správy a rozvoj 
elektronických služieb 

na centrálnej úrovni 

 OPATRENIE Č. 4.1.3 
 

OP Životné prostredie 
1.2 Odvádzanie 

a čistenie komunálnych 
odpadových vôd 

v zmysle záväzkov SR 
voči EU 

         

OPATRENIE Č. 1.1.4 
 

PRV SR, Os 3 
3.2 Podpora činností 
v oblasti vidieckeho 

cestovného ruchu – časť 
B 

  OPATRENIE Č. 2.1.4 
 

PO Zamestnanosť 
a sociálna inklúzia  
1.2 Podpora tvorby 

a udržania pracovných 
miest prostredníctvom 

OPATRENIE Č. 2.2.4 
 

PO Zamestnanosť 
a sociálna inklúzia 

2.1 Podpora sociálnej 
inklúzie osôb 

ohrozených sociálnym 

 OPATRENIE Č. 3.1.4 
 

ROP SR  
4.1 Regenerácia sídiel 

 

 OPATRENIE Č. 4.1.4 
 

OP Životné prostredie 
3.3 Minimalizácia 

nepriaznivých vplyvov 
klimatických zmien, 

vrátane podpory 
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 marketing služieb 
vidieckeho cestovného 
ruchu a rozvoja regiónu. 

zvýšenia adaptability 
pracovníkov, podnikov 
a podpory podnikania 

vylúčením alebo 
sociálne vylúčených 

prostredníctvom rozvoja 
služieb starostlivosti 

s osobitným zreteľom 
na marginalizované 
rómske komunity 

obnoviteľných zdrojov 
energie 

 
 

         
OPATRENIE Č. 1.1.5 

 
OP KaHR SR, Os 3 

3.2 Rozvoj informačných 
služieb cestovného 
ruchu, prezentácie 

regiónov a Slovenska 

  OPATRENIE Č. 2.1.5 
 

PRV SR  

4.2 Vykonávanie 
projektov spolupráce 

 spoločný marketing 
Leaderovských skupín 
v rôznych regiónoch; 
 ochrana spoločného 
kultúrneho bohatstva v rámci 
vytvoreného partnerstva; 
 budovanie kapacít: výmena 
skúseností, prenos 
praktických skúseností pri 
rozvoji vidieka (napr. 
spoločné publikácie, 
twinningové podujatia – 
výmenné programy pre 
zamestnancov a manažment 
MAS, spoločná alebo 
koordinovaná práca) 

  OPATRENIE Č. 3.1.5 
 

PRV SR, Os 3 
3.4.2 Obnova a rozvoj 

obcí 
 

   výstavba, rekonštrukcia 
a modernizácia miestnych 
ciest, lávok, mostov; 
   výstavba, rekonštrukcia 
a modernizácia chodníkov, 
cyklotrás, verejného 
osvetlenia, verjených 
priestranstiev a parkov  
 
 

 OPATRENIE Č. 4.1.5 
 

OP Životné prostredie 
4. Odpadové 
hospodárstvo 

 

         
      OPATRENIE Č. 3.1.6 

 
ROP SR 

2. Infraštruktúra 
sociálnych služieb, 
sociálnej ochrany 

a sociálnej kurately 
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PRIEREZOVĚ OPRATRENIE 4.3.1 PRV SR OS4  CHOD MIESTNEJ AKČNEJ SKUPINY 

 
1. školenia, konferencie, semináre, workshopy manažmentu a zamestnancov MAS zodpovedných za realizáciu stratégie; 
2. štúdie a analýzy dotknutého územia zamerané na aktualizáciu stratégie; 
3. publicita a informovanie o dotknutej oblasti a o stratégii; 
4. prevádzková činnosť; 
5. administratívna činnosť MAS: vyhlásenie výzvy, príjem žiadostí, administratívna kontrola žiadostí a príloh, hodnotenie projektov podľa kritérií, výber projektov a ich 

schválenie, kontrola realizácie projektov; 
6. zber informácií pre monitoring a hodnotenie; 
7. vedenie zložiek projektov a uchovávanie dokladov; 
8. semináre, školenia, konferencie, workshopy pre členov MAS zamerané na rozširovanie vedomostí a zručností pri vykonávaní stratégie; 
9. vypracovanie integrovanej stratégie rozvoja územia 
10. činnosti súvisiace s budovaním zručností a schopností MAS vrátane výdavkov podľa čl. 59 písm. a) – d) nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005. 
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PRÍLOHA Č.4 
OPATRENIA OSI 3 A OSI 4 PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 – 2013,  

IMPLEMENTOVANÉ PROSTREDNÍCTVOM OSI 4 LEADER 
 
 Časť A: Opatrenia osi 3  

Strategický cieľ Integrovanej 
stratégie rozvoja územia 

Do roku 2015 zvýšiť  kvalitu života obyvateľov v území 
s využitím miestnych zdrojov a aktívnej účasti občanov 

Priorita Integrovanej stratégie 
rozvoja územia  Rozvoj podnikania 

Špecifický cieľ Integrovanej 
stratégie rozvoja územia 

Rozvinúť a skvalitniť ponuku cestovného ruchu ako 
prostriedok ekonomického rozvoja územia  

Názov opatrenia  PRV SR 2007 -
2013  Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam 

Podporované činnosti  

 výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rekreačných a ubytovacích 
zariadení s kapacitou 11 – 40 lôžok – stavebné investície, investície 
do vnútorného vybavenia, zariadenia a technológií vrátane zriadenia 
pripojenia na internet; 

 rekonštrukcia existujúcich poľnohospodárskych objektov (ktoré 
stratili svoj pôvodný účel) na agroturistické objekty s kapacitou 11 – 
40 lôžok – stavebné investície, investície do vnútorného vybavenia, 
zariadenia a technológií vrátane zriadenia pripojenia na internet; 

 výstavba, rekonštrukcia a modernizácia výrobných a predajných 
objektov (pri rekonštrukcii a modernizácii vrátane technológií) 
a nákup strojov, technológií a zariadení pre: 
– doplnkovú výrobu nepoľnohospodárskeho charakteru vrátane 

využívania obnoviteľných zdrojov energie vrátane zriadenia 
geotermálneho vrtu a jeho využívania vrátane rozvodov 
s výnimkou veternej, vodnej a solárnej energie za podmienky, že 
prevažnú časť vyrobenej energie konečný prijímateľ 
nespotrebuje vo vlastnom podniku – stavebné investície, 
investície do vnútorného vybavenia, zariadenia a technológií 
vrátane zriadenia pripojenia na internet,  

– výrobu a spracovanie tradičných materiálov a výrobkov (napr. 
tkanie ľanového plátna a následná výroba národných (ľudových) 
krojov, atď.) – stavebné investície, investície do vnútorného 
vybavenia, zariadenia a technológií vrátane zriadenia pripojenia 
na internet.  

 výstavba, rekonštrukcia a modernizácia agroturistických zariadení 
vrátane hygienických, ekologických a rekondičných objektov 
slúžiacich na rozvoj turistických   činností (napr. kryté bazény, fitness 
centrá, masážne a solárne zariadenia, sociálne zariadenia, čističky 
odpadových vôd a pod.) – stavebné investície, investície do 
vnútorného vybavenia, zariadenia a technológií vrátane zriadenia 
pripojenia na internet; 

 výstavba, rekonštrukcia a modernizácia areálov vytvárajúcich 
podmienky na rozvoj rekreačných a relaxačných činností (turistické 
chodníky, jazdectvo, rybárstvo, poľovníctvo, pltníctvo, 
cykloturistika, vodné športy, zimné športy, sauna, bazén, detské 
ihrisko a pod.) – stavebné investície, investície do vybavenia, strojov 
a technológií vrátane zriadenia pripojenia na internet. 
 

Definícia konečných prijímateľov 
– predkladateľov projektu 

Právnické osoby a fyzické osoby podnikajúce v oblasti 
poľnohospodárstva, ktorých podiel ročných tržieb/príjmov z 
poľnohospodárskej prvovýroby na celkových tržbách/príjmoch 
predstavuje minimálne 30 %. 
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Odôvodnenie 
 

Príležitosťou realizácie tohto opatrenia je znižovanie závislosti vidieckeho 
obyvateľstva od poľnohospodárskej prvovýroby, rozvoj podnikateľských 
aktivít na vidieku a tým vytváranie nových pracovných príležitostí. 
Podporou tohto opatrenia sa predíde  reálnemu nebezpečenstvu 
vyľudňovania vidieckych oblastí, nízkej mobilite pracovnej sily, nízkemu 
investičnému kapitálu a zvyšovaniu percenta vidieckeho obyvateľstva 
v produktívnom veku. Podpora a teda rozvoj alternatívnych 
ekonomických činností pomôže stabilizovať zamestnanosť a zlepšiť 
príjem poľnohospodárov v danom území bez toho, aby zvýšili svoju 
produkciu primárnych potravín.  
Rozvoj nepoľnohospodárskych činností je v súčasnosti pridanou 
hodnotou vidieckeho územia. Turisti  vyhľadávajú také vidiecke atrakcie, 
kde súčasťou pobytu na vidieku je pôvodné spracovanie produktov 
domáceho chovu, domáca výroba syrov atď. Tieto činnosti sa stávajú 
inovatívnym a vyhľadávaným  produktom cestovného ruchu územia 
Partnerstva MP-ČH.  
Zároveň odbyt  mlieka a produktov domáceho chovu na spracovanie  sa 
stáva pre  samostatne hospodáriacich roľníkov v území  menej výhodný . 
Ekonomickým prínosom pre nich je výroba domácich produktov a ich 
drobný a žiadaný predaj návštevníkom. 
 

 
ODHAD POČTU KONEČNÝCH PRIJÍMATEĽOV - PREDKLADATEĽOV PROJEKTU 

 
Podnikateľské subjekty 18 Združenia  0 
Obce  0 Ostatní  0 
 

VÝŠKA A ROZSAH PODPORY  
 

Názov zdroja financovania  Rozpočet 
v EUR 

Požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov PRV  605 000,00 
Výška financovania z vlastných zdrojov  605 000,00 

 VÚC 5 000,00 
Iné verejné zdroje 0,00 

 Celkový rozpočet opatrenia  1 215 000,00 
 

OPRÁVNENOSŤ VÝDAVKOV   
 

Minimálna výška oprávnených výdavkov 3 000,00 
Maximálna výška oprávnených výdavkov 150 000,00 

Oprávnené výdavky 

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY  (s výnimkou obmedzení citovaných v rámci 
neoprávnených výdavkov) 
1. investície do dlhodobého hmotného majetku; 
2. investície do dlhodobého nehmotného majetku; 
3. vlastná práca (iba mzdy vrátane odvodov). 

 
 
 
 
Neoprávnené výdavky 
 
 
 
 
 
 

 
NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY 
1. výdavky vynaložené pred podaním ŽoNFP (projektu) na príslušnú MAS 

(článok 8 bod 2.  nariadenia Komisie ES č. 800/2008). V prípade 
obstarania strojov, zariadení a technológií vynaložené výdavky a 
vyhotovené dodacie listy a preberacie protokoly pred podaním ŽoNFP 
(projektu) na príslušnú MAS, okrem finančného prenájmu, kúpy 
prenajatej veci a kúpy formou splátok za podmienok uvedených v bode 2 
(k uzatvoreniu zmlúv mohlo dôjsť aj pred podaním ŽoNFP (projektu) na 
príslušnú MAS), pričom ako oprávnené výdavky sa uznajú iba tie, ktoré 
konečnému prijímateľovi – predkladateľovi projektu  vznikli odo dňa 
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Neoprávnené výdavky 

podania ŽoNFP (projektu) na príslušnú MAS. Stavebné investície so 
začiatkom realizácie pred podaním ŽoNFP (projektu) na príslušnú MAS 
(evidencia začatia stavebných prác v stavebnom denníku pred podaním 
ŽoNFP (projektu)); 

2. nákup použitého majetku. Za neoprávnený výdavok sa nepovažuje 
finančný prenájom v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v 
znení neskorších predpisov, ani kúpa prenajatej veci (pričom nájom 
vznikol max. 1. januára 2006), resp. kúpa formou splátok v zmysle 
Obchodného zákonníka v prípade, ak sa jedná o následné odkúpenie 
konečným prijímateľom – predkladateľom projektu  už používaných 
nových strojov a zariadení za predpokladu, že k finančnému prenájmu, 
resp. kúpe konečným prijímateľom – predkladateľom projektu už 
používaných nových strojov a zariadení došlo max. 1. januára 2006. V 
zmluve o finančnom prenájme a o splátkovom predaji musia byť 
odčlenené oprávnené výdavky (splátka istiny, doprava, montáž, technické 
zhodnotenie a pod.) a neoprávnené výdavky (napr. poplatok za 
uzatvorenie zmluvy, zisk prenajímateľa, úhrada úrokov, výdavky na réžiu, 
poistenie a pod.), ak sú predmetom zmluvy; 

3. výdavky na nákup nehnuteľností s výnimkou nákupu pozemkov (pod 
stavbami) určených na výstavbu, resp. technické zhodnotenie stavieb, 
ktoré je predmetom projektu, pričom konečný prijímateľ – predkladateľ 
projektu si môže uplatniť výdavky na nákup pozemkov v hodnote zistenej 
znaleckým posudkom, max. však do výšky 10 % oprávnených výdavkov 
na výstavbu, resp. technické zhodnotenie príslušných stavieb; 

4. nákup dopravných prostriedkov a dopravných zariadení s výnimkou: 
 špecializovaných vozidiel, ktoré sú svojou konštrukciou 

a vyhotovením určené na prepravu určitých druhov tovarov a/alebo 
výrobkov a/alebo ostatných produktov pre potreby doplnkovej 
výroby a/alebo služieb v súlade s cieľmi opatrenia (napr. vozidlá na 
prevážanie pltí a pod.); 

 pltí, malých plavidiel, vodných a snežných skútrov, štvorkoliek, 
bicyklov a pod. (len za účelom poskytovania služieb); 

 vlekov a pod. (len za účelom poskytovania služieb). 
5. nákup zvierat; 
6. refundovateľné, refundované alebo inak preplatené dane, clá, dovozné 

prirážky a kurzové straty; 
7. daň z pridanej hodnoty okrem prípadov uvedených v bode 3a) článku 

71 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005, t. j. s výnimkou nenávratnej DPH, 
ak ju znáša zdaniteľná osoba; 

8. prevádzkové výdavky (napr. výdavky na opravy a údržbu); 
9. vlastná práca vyjadrená peňažnou hodnotou nad 30 % z ceny materiálu 

zakúpeného a použitého na oprávnenú investíciu realizovanú  vlastnou 
prácou;  

10. bankové poplatky, úroky z dlhu, clá, výdavky na záruku a podobné 
poplatky; 

11. lízingové poplatky a koeficient navýšenia, ostatné výdavky spojené so 
zmluvou o prenájme, napr. zisk prenajímateľa, úhrada úrokov, výdavky 
na réžiu, poistenie a pod.; 

12. nájomné poplatky okrem splátky istiny a oprávnených výdavkov 
súvisiacich s obstaraním v prípade finančného prenájmu podľa zákona č. 
595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a v prípade 
kúpy prenajatej veci v zmysle Obchodného zákonníka; 

13. výdavky vynaložené v hotovosti s výnimkou vlastnej práce; 
14. poradenské a konzultačné služby; 
15. projektová dokumentácia;  
16. výroba, spracovanie a predaj produktov uvedených v zozname prílohy 1 

Zmluvy o založení ES.  
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Neoprávnené výdavky 
zo zdrojov VUC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY 
1. výdavky vynaložené pred podaním ŽoNFP (projektu) na príslušnú MAS 

(článok 8 bod 2.  nariadenia Komisie ES č. 800/2008). V prípade 
obstarania strojov, zariadení a technológií vynaložené výdavky a 
vyhotovené dodacie listy a preberacie protokoly pred podaním ŽoNFP 
(projektu) na príslušnú MAS, okrem finančného prenájmu, kúpy 
prenajatej veci a kúpy formou splátok za podmienok uvedených v bode 2 
(k uzatvoreniu zmlúv mohlo dôjsť aj pred podaním ŽoNFP (projektu) na 
príslušnú MAS), pričom ako oprávnené výdavky sa uznajú iba tie, ktoré 
konečnému prijímateľovi – predkladateľovi projektu  vznikli odo dňa 
podania ŽoNFP (projektu) na príslušnú MAS. Stavebné investície so 
začiatkom realizácie pred podaním ŽoNFP (projektu) na príslušnú MAS 
(evidencia začatia stavebných prác v stavebnom denníku pred podaním 
ŽoNFP (projektu)); 

2. nákup použitého majetku. Za neoprávnený výdavok sa nepovažuje 
finančný prenájom v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v 
znení neskorších predpisov, ani kúpa prenajatej veci (pričom nájom 
vznikol max. 1. januára 2006), resp. kúpa formou splátok v zmysle 
Obchodného zákonníka v prípade, ak sa jedná o následné odkúpenie 
konečným prijímateľom – predkladateľom projektu  už používaných 
nových strojov a zariadení za predpokladu, že k finančnému prenájmu, 
resp. kúpe konečným prijímateľom – predkladateľom projektu už 
používaných nových strojov a zariadení došlo max. 1. januára 2006. V 
zmluve o finančnom prenájme a o splátkovom predaji musia byť 
odčlenené oprávnené výdavky (splátka istiny, doprava, montáž, technické 
zhodnotenie a pod.) a neoprávnené výdavky (napr. poplatok za 
uzatvorenie zmluvy, zisk prenajímateľa, úhrada úrokov, výdavky na réžiu, 
poistenie a pod.), ak sú predmetom zmluvy; 

3. výdavky na nákup nehnuteľností s výnimkou nákupu pozemkov (pod 
stavbami) určených na výstavbu, resp. technické zhodnotenie stavieb, 
ktoré je predmetom projektu, pričom konečný prijímateľ – predkladateľ 
projektu si môže uplatniť výdavky na nákup pozemkov v hodnote zistenej 
znaleckým posudkom, max. však do výšky 10 % oprávnených výdavkov 
na výstavbu, resp. technické zhodnotenie príslušných stavieb; 

4. nákup dopravných prostriedkov a dopravných zariadení s výnimkou: 
 špecializovaných vozidiel, ktoré sú svojou konštrukciou 

a vyhotovením určené na prepravu určitých druhov tovarov 
a/alebo výrobkov a/alebo ostatných produktov pre potreby 
doplnkovej výroby a/alebo služieb v súlade s cieľmi opatrenia 
(napr. vozidlá na prevážanie pltí a pod.); 

 pltí, malých plavidiel, vodných a snežných skútrov, štvorkoliek, 
bicyklov a pod. (len za účelom poskytovania služieb); 

 vlekov a pod. (len za účelom poskytovania služieb). 
5. nákup zvierat; 
6. refundovateľné, refundované alebo inak preplatené dane, clá, dovozné 

prirážky a kurzové straty; 
7. daň z pridanej hodnoty okrem prípadov uvedených v bode 3a) článku 

71 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005, t. j. s výnimkou nenávratnej DPH, 
ak ju znáša zdaniteľná osoba; 

8. prevádzkové výdavky (napr. výdavky na opravy a údržbu); 
9. vlastná práca vyjadrená peňažnou hodnotou nad 30 % z ceny materiálu 

zakúpeného a použitého na oprávnenú investíciu realizovanú  vlastnou 
prácou;  

10. bankové poplatky, úroky z dlhu, clá, výdavky na záruku a podobné 
poplatky; 

11. lízingové poplatky a koeficient navýšenia, ostatné výdavky spojené so 
zmluvou o prenájme, napr. zisk prenajímateľa, úhrada úrokov, výdavky 
na réžiu, poistenie a pod.; 

12. nájomné poplatky okrem splátky istiny a oprávnených výdavkov 
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súvisiacich s obstaraním v prípade finančného prenájmu podľa zákona č. 
595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a v prípade 
kúpy prenajatej veci v zmysle Obchodného zákonníka; 

13. výdavky vynaložené v hotovosti s výnimkou vlastnej práce; 
14. poradenské a konzultačné služby; 
15. projektová dokumentácia;  
16. výroba, spracovanie a predaj produktov uvedených v zozname prílohy 1 

Zmluvy o založení ES.  
 

Neoprávnené projekty 

 
NEOPRÁVNENÉ PROJEKTY 
1. projekty zamerané na hlavnú poľnohospodársku produkciu;  
2. projekty zamerané na zdravotnú starostlivosť, školstvo, sociálne služby a 

bytovú výstavbu; 
3. projekty zamerané na výrobu energie z alternatívnych zdrojov, v rámci 

ktorých prevažnú časť vyrobenej energie (nad 50 %) spotrebuje vo 
vlastnom podniku.  

4. projekty zamerané na využívanie obnoviteľných zdrojov veternej, vodnej 
a solárnej energie.  
 

 
KRITÉRIA SPÔSOBILOSTI A SPÔSOB PREUKÁZANIA ICH SPLNENIA 

 
 

Oprávnenosť projektov na financovanie z  PRV je podmienená splnením všetkých nasledovných kritérií 
spôsobilosti, stanovených pre toto opatrenie, kritérií spôsobilosti, ktoré sú uvedené v Usmernení, kapitole 5. 
Opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia a kritérií spôsobilosti, ktoré si stanovila 
MAS. .  
1. .Investície sa musia realizovať na území Slovenska, v oblasti Konvergenčného cieľa. Podpora z PRV môže 

byť použitá len na projekty realizované na území SR a v rámci územia pôsobnosti MAS. 
2. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu  musí preukázať ekonomickú životaschopnosť pri ŽoNFP. Musí 

spĺňať minimálne jedno z nasledovných kritérií za posledné alebo predposledné účtovné obdobie. 
 

Kritériá ekonomickej životaschopnosti 

V jednoduchom účtovníctve 1. celková zadlženosť aktív ≤ 80 % 
2. krytie výdavkov príjmami > 100 % 

V podvojnom účtovníctve 1. celková zadlženosť aktív ≤ 80 % 
2. rentabilita nákladov ≥ 0,1 % 

 
Pre jednoduché účtovníctvo 
 

Ukazovatele Vzorec Kritéria 

Krytie výdavkov príjmami Príjmy celkom * 100 
Výdavky celkom KVP > 100 % 

Celková zadlženosť aktív Záväzky spolu * 100 
Majetok spolu CZA ≤ 80 % 

 
Pre podvojné účtovníctvo 

Ukazovatele Vzorec Kritéria 

Rentabilita nákladov 
Hospodársky výsledok pred zdanením * 
100 
Náklady  

RN ≥ 0,1 % 

Celková zadlženosť aktív Cudzí kapitál * 100 
Celkové aktíva CZA ≤ 80 % 

 
3. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí v prípade výstavby, rekonštrukcie a modernizácie 

výrobných objektov na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (bioplynové stanice) predložiť samostatnú 
ŽoNFP (projekt).   

4. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nemá záväzky voči štátu po lehote splatnosti (splátkový 
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kalendár potvrdený veriteľom sa akceptuje). Preukazuje sa pri ŽoNFP (projekte) a následne pri ŽoP formou 
čestného vyhlásenia.  

5. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nie je v likvidácii, neprebieha voči nemu konkurzné konanie 
a na majetok, ktorý je predmetom projektu, neprebieha exekučné konanie. Preukazuje sa pri ŽoNFP 
(projekte) a následne pri ŽoP formou čestného vyhlásenia.  

6. Investícia sa musí využívať najmenej päť rokov po podpise Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku, pričom nesmie prejsť podstatnou zmenou, ktorá: 
a) ovplyvní jej povahu alebo podmienky využívania alebo neoprávnene zvýhodní akýkoľvek podnik alebo 

verejný subjekt, 
b) vyplýva buď zo zmeny povahy vlastníctva položky infraštruktúry, alebo ukončenia alebo premiestnenia 

výrobnej činnosti. 
7. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí deklarovať, že pre každý vybraný projekt sa použije iba 

jeden zdroj financovania z EÚ alebo z národných zdrojov. Preukazuje sa formou čestného vyhlásenia pri 
ŽoNFP (projekte). 

8. Projekt môže byť predmetom záložného práva za podmienok stanovených v Usmernení,  kapitole 13. 
Ochrana majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu. 

9. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí predložiť poslednú ŽoP najneskôr do 3 rokov (v prípade 
finančného prenájmu do 4 rokov)od podpísania zmluvy. V prípade finančného prenájmu v zmysle zákona č. 
595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, v prípade kúpy prenajatej veci a kúpnej 
zmluvy (pri splácaní kúpnej ceny formou splátok) v zmysle Obchodného zákonníka sa platby v rámci ŽoP 
uskutočnia až po preukázaní vlastníctva konečného prijímateľa – predkladateľa projektu k predmetu nájmu, 
resp. kúpy. 

10. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí preukázať vlastníctvo, resp. iný právny vzťah oprávňujúci 
užívať predmet projektu, pretrvávajúci najmenej šesť rokov po predložení ŽoNFP (projektu) s výnimkou 
špecifických prípadov (napr. výstavba nových agroturistických zariadení, nových výrobných a predajných 
objektov). Preukazuje sa pri ŽoNFP (projekte). V prípade nákupu pozemkov pod stavbami, ktorých 
technické zhodnotenie je predmetom projektu a nákupu pozemkov (časti určenej na výstavbu, ktorá je 
predmetom projektu), konečný prijímateľ – predkladateľ projektu preukáže vlastnícky vzťah pri prvej ŽoP, 
ktorá súvisí s nadobudnutím príslušného pozemku. V prípade nákupu strojov konečný prijímateľ – 
predkladateľ projektu preukáže vlastnícky vzťah pri prvej ŽoP. V prípade nákupu nových strojov 
uzatvorením kúpnej zmluvy do dátumu uvedeného vo Výzve na implementáciu stratégie, ktorú vyhlasuje 
príslušná MAS, konečný prijímateľ – predkladateľ projektu preukáže vlastníctvo pri podaní ŽoNFP (s 
výnimkou lízingu alebo ak konečný prijímateľ – predkladateľ projektu postupoval dobrovoľne podľa 
pravidiel pre obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb v zmysle Usmernenia, kapitoly 14. 
Usmernenie postupu konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov) pri obstarávaní  tovarov, stavebných 
prác a služieb platných po dátume uvedeného vo Výzve na implementáciu stratégie, ktorú vyhlasuje 
príslušná MAS). V prípade výstavby objektov sa uvedené kritérium preukazuje pri podaní prvej ŽoP po 
skolaudovaní stavby.  

11. Realizáciou projektov sa musia vytvoriť nové pracovné miesta alebo existujúca zamestnanosť 
v podporovanej činnosti musí byť zachovaná. Preukazuje sa pri podaní ŽoNFP (projektu).   

12. Ak je predmetom podpory aj rozvoj ubytovacích služieb, zrekonštruované, zmodernizované alebo nové 
agroturistické zariadenia musia mať kapacitu minimálne 11 a maximálne 40 základných lôžok a musia 
spĺňať podmienky vyhlášky MH SR č. 277/2008  Z. z., ktorou sa upravuje kategorizácia ubytovacích 
zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried.  

13. Koneční prijímatelia – predkladatelia projektu musia podnikať v poľnohospodárskej prvovýrobe minimálne 
12 po sebe nasledujúcich mesiacov  pred podaním ŽoNFP (projektu) a ich podiel ročných tržieb/príjmov 
z poľnohospodárskej prvovýroby na celkových tržbách/príjmoch predstavuje minimálne 30 %. Preukazuje 
sa pri ŽoNFP (projekte).    

14. Agroturistické objekty vystavané, zrekonštruované a zmodernizované v rámci tohto opatrenia, musia byť 
prístupné a slúžiť verejnosti.  

15. Po ukončení projektu v oblasti agroturistiky je konečný prijímateľ – predkladateľ projektu podpory povinný 
zaregistrovať podporenú aktivitu v Agentúre pre rozvoj vidieka, ktorá je hostiteľským orgánom Národnej 
siete rozvoja vidieka do 3 mesiacov od predloženia poslednej ŽoP, resp. po jej zriadení.  

16. Ak je predmetom projektu využitie obnoviteľných zdrojov energie (vrátane geotermálneho vrtu), konečný 
prijímateľ – predkladateľ projektuje povinný prevažnú časť vyrobenej energie predať (vo vlastnom podniku 
môže spotrebovať menej než 50 % vyrobenej energie). Preukazuje sa pri ŽoP týkajúcej sa predmetnej 
investície po spustení prevádzky, pričom kritérium je povinný dodržiavať v rámci účtovného obdobia počas 
obdobia platnosti Zmluvy o poskytnutí NFP t. j. 5 rokov po podpise Zmluvy o poskytnutí NFP.  

17. Maximálny podiel štátu na majetku konečného prijímateľa – predkladateľa projektu nesmie presiahnuť 25 
%. Preukazuje sa pri ŽoNFP (projekte) a najmenej päť rokov po podpise Zmluvy o poskytnutí NFP. 



 Integrovaná stratégia rozvoja územia Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron 
  

 20

 
POSTUPY PRE VÝBER ŽONFP ( PROJEKTOV) KONEČNÉHO PRIJÍMATEĽA – PREDKLADATEĽA PROJEKTU PRE 

PRÍSLUŠNÉ OPATRENIE OSI 3 PRV (KRITÉRIA NA HODNOTENIE ŽONFP (PROJEKTOV) 
 

Bodovacie kritéria na hodnotenie projektov 

P.č. Kritérium                                                                                                                      Body 

Spolu  
100 

1. Projekt rieši doplnkovú výrobu nepoľnohospodárskeho charakteru.                                                   30 

2. Projekt rieši okrem doplnkovej výroby aj odbyt výrobkov 
nepoľnohospodárskeho charakteru 

.                                                                                
30 

3. Súčasťou projektu je i riešenie internetizácie podporenej aktivity.                                                          20 

4. 
Súčasťou projektu zameraného na rekreačné, ubytovacie, stravovacie 
a relaxačné služby je aj poskytovanie doplnkových služieb v oblasti 
cestovného ruchu.                        

20 

 

P. č. Kritérium Body 
Spolu maximálne 100 

1. Žiadateľovi nebola doposiaľ v rámci PRV SR 2007 – 2013 schválená 
v danom opatrení žiadna ŽoNFP 

20 
 

2. Projekt je zameraný na plnenie prioritných cieľov PRV a MP SR  30 

3. 

Projekt sa realizuje v okrese kde je nezamestnanosť: 
– nad 5 % – do 6 % vrátane  
– nad 6 %  – do 7 % vrátane 
– nad 7 % – do 8 % vrátane 
– nad 8 % – do 9 % vrátane  
– nad 9 % – do 10 % vrátane 
– nad 10 % – do 11 % vrátane 
– nad 11 % – do 12 % vrátane 
– nad 12 % – do 13 % vrátane 
– nad 13 % – do 14 % vrátane 
– nad 14 % – 15 % vrátane  
– nad 15 %  – 20 % vrátane 

nad 20 %   

 
8 
10 
12 
14 
16 
18 
20 
22 
24 
26 
28 
30 

 
 
 

4. 

Projekt je umiestnený v obci s nasledovnou hustotou obyvateľov na 
km2: 
do 50   
nad 50 – do 100  
nad 100 – do 150 

 
20 
15 
10 

 

P. č. Kritérium Partnerstva MP-ČH Body 
Spolu maximálne 35 

1.1 Aktívna účasť na rozvoji územia 10 
1.2 Projekt prispieva k zachovaniu kultúrnych a prírodných osobitostí 

územia 10 

1.3 Miera zapojenia znevýhodnených skupín obyvateľstva do realizácie 
projektu 5 

1.4 Žiadateľ je poľnohospodár mladší ako 30 rokov 5 
1.5 Podiel žien zapojených do aktivít projektu je minimálne 45% 5 
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Postup pri rovnakom počte bodov 

 
V prípade výnimočných nejasností o správnosti bodového 
hodnotenia, súladu s cieľmi PRV alebo pri rovnosti bodov 
budú tieto vyhodnotené hodnotiacou komisiou 
s prihliadnutím najmä na: 
–     aktívna účasť na rozvoji územia 
– trvalá udržateľnosť projektu 

 
POŽADOVANÉ PRÍLOHY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Povinné prílohy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka SR 
2007 – 2013, opatrenie 3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym 
činnostiam implementované prostredníctvom osi 4 (formulár žiadosti). 
2.  Finančný plán na obdobie návratnosti projektu avšak minimálne na 5 rokov 
v tlačenej a v elektronickej forme (pozri ŽoNFP, časť E). 
 3.Tabuľková časť projektu vo formáte Excel v tlačenej a v elektronickej forme 
(pozri ŽoNFP, časť E). 
4. Doklad o oprávnení podnikať vrátane činnosti, ktorá je predmetom realizácie  
projektu (ak zákon neumožňuje takéto potvrdenie vydať  - napr. v prípade, že 
nie je potrebné akceptovať uplynutie skúšobnej lehoty spustenia prevádzky)– 
predložiť jednu z možností: 
       – výpis z obchodného registra – príslušný okresný súd v sídle krajského 
súdu (fotokópia), osvedčenie, že konečný  prijímateľ – predkladateľ projektu 
vykonáva činnosť ako  samostatne hospodáriaci roľník    vydáva – obecný, 
mestský  úrad (originál alebo úradne osvedčená fotokópia). 
5. Riadnu účtovnú závierku konečného prijímateľa predkladateľa projektu za 
posledné účtovné obdobie a účtovnú závierku za účtovné obdobie, v ktorom 
konečný prijímateľ – predkladateľ projektu preukazuje splnenie kritérií 
ekonomickej životaschopnosti (fotokópie): 

– súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky – pre subjekty účtujúce v sústave 
podvojného účtovníctva; 

– výkaz o príjmoch a výdavkoch, výkaz o majetku a záväzkoch   
     pre subjekty účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva; 

   –  poznámky  (len v  prípade, že mu  táto povinnosť vyplýva zo  
       zákona o účtovníctve). 
6. Daňové priznanie konečného prijímateľa – predkladateľa  projektu k dani 
z príjmov potvrdené daňovým úradom za posledný kalendárny rok a za 
obdobie, v ktorom preukazuje splnenie kritérií ekonomickej životaschopnosti 
(fotokópia). 
7. Potvrdenie príslušného daňového úradu, že konečný prijímateľ    
– predkladateľ projektu nie je platcom DPH nie staršie ako 3 mesiace (originál 
alebo úradne osvedčená fotokópia) – v  prípade, ak konečný prijímateľ – 
predkladateľ projektu nie je platcom DPH a uplatňuje si DPH ako oprávnený 
výdavok. 
8. Splátkový kalendár potvrdený veriteľom, v prípade, ak má konečný 
prijímateľ – predkladateľ projektu záväzky voči štátu po lehote splatnosti 
(definované v Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 a/alebo v Dodatkoch 
k Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 
z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, ďalej len „Príručka a/alebo 
Dodatky“). 
9. Doklad preukazujúci vlastnícky alebo nájomný vzťah konečného prijímateľa 
– predkladateľa projektu k pozemku a/alebo k budove, kde sa bude realizovať 
investícia, s výnimkou špecifických prípadov  (fotokópia): 

– platný list vlastníctva,  
    – nájomná zmluva/správcovská zmluva alebo iná/ zmluva uzavretá na 
obdobie najmenej 6 rokov po predložení ŽoNFP (originál alebo úradne 
osvedčená fotokópia).   
10. Stanovisko obvodného úradu životného prostredia, či projekt vyžaduje 
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Povinné prílohy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR podľa zákona č. 24/2006 Z. z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (predkladá originál alebo úradne overenú 
fotokópiu, netýka sa strojov a technológií; v prípade zriaďovania geotermálneho 
vrtu sa predkladá až pri podaní ŽoP), podľa zamerania projektu. 
11. Ak činnosť podlieha zisťovaciemu konaniu, konečný prijímateľ – 
predkladateľ projektu predkladá rozhodnutie Ministerstva životného prostredia 
SR zo zisťovacieho konania alebo ak činnosť podlieha povinnému hodnoteniu 
v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
konečný prijímateľ – predkladateľ projektu predkladá záverečné  stanovisko 
Ministerstva životného prostredia SR (originál  alebo úradne osvedčená 
fotokópia). 
12. Zmluva o vedení bankového účtu konečného prijímateľa – predkladateľa 
projektu (fotokópia) alebo potvrdenie banky o vedení bankového účtu 
konečného prijímateľa – predkladateľa projektu vrátane uvedenia čísla 
bankového účtu (fotokópia). 
13. Znalecký posudok na pozemok v prípade, ak je predmetom projektu nákup 
pozemkov, alebo ich častí určených na výstavbu, resp. technické zhodnotenie 
stavieb, ktoré je predmetom projektu (predkladá originál alebo úradne 
osvedčenú fotokópiu). 
14. Cestné vyhlásenie konečného prijímateľa – predkladateľa projektu, že 
pôsobí (má trvalé, príp. prechodné bydlisko, sídlo alebo prevádzku) v území 
pôsobnosti MAS. 
Stavebné investície  
15. Projektová dokumentácia s rozpočtom v prípade stavebných investícií 
(originál alebo úradne osvedčená fotokópia). 
16. Oznámenie stavebného úradu, že nemá námietky voči predloženému 
stavebnému ohláseniu v zmysle § 57, Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších 
predpisov, spolu s overeným jednoduchým situačným nákresom u stavieb, 
zariadení a technológií, ktoré nevyžadujú stavebné povolenie, vrátane rozpočtu 
na zakúpenie a inštaláciu technológie v prípade kúpy technológie (úradne 
osvedčená fotokópia). 
17. Právoplatné stavebné povolenie v zmysle § 66, Zákona č. 50/1976 Zb. 
v znení neskorších predpisov v prípade investícií, pri ktorých sa vyžaduje 
stavebné povolenie (originál alebo úradne osvedčená fotokópia), resp. kópiu 
žiadosti o vydanie stavebného povolenia vrátane príloh, v zmysle vyhlášky 
MŽP SR č. 453/2000 § 8, potvrdenú príslušným stavebným úradom (úradne 
osvedčená fotokópia), pričom právoplatné rozhodnutie o stavebnom povolení 
predloží na vyzvanie PPA najneskôr pri podpise zmluvy (úradne osvedčená 
fotokópia). 
18. Rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR o určení prieskumového 
územia v prípade, že predmetom projektu je zriaďovanie alebo využívanie 
geotermálneho vrtu (originál alebo úradne osvedčená fotokópia). 
Obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb 
19. Doklady súvisiace s vykonaním verejného obstarávania v prípade, ak 
konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný postupovať 
v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pozri kapitolu 14.  
Usmernenie postupu konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov) pri 
obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb v Usmernení pre administráciu 
Osi 4 Leader: 
– víťazná cenová ponuka (originál alebo úradne osvedčená  fotokópia) 
potvrdená  
    dodávateľom vrátane rozpočtu členeného  podľa položiek; 
 

– zápisnica o verejnom obstarávaní v zmysle zákona č.25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní (originál alebo osvedčená fotokópia); 
– potvrdenie odborne spôsobilej osoby pre verejné obstarávanie s úradne 
osvedčeným podpisom o tom, že verejné obstarávanie zákaziek na dodanie 
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Povinné prílohy 

tovarov a/alebo uskutočnenie stavebných prác a/alebo poskytnutie služieb, 
ktoré sú predmetom projektu bolo vykonané v súlade so zákonom č. 25/2006 
Z. z.  s uvedením metódy verejného obstarávania a citovaním §, podľa 
ktorého konečnému prijímateľovi – predkladateľovi projektu vyplynula 
povinnosť obstarávať (originál alebo úradne osvedčená fotokópia); 

– preukaz o odbornej spôsobilosti odborne spôsobilej osoby pre   
    verejné obstarávanie (fotokópia). 
20. Doklady súvisiace s obstarávaním zákaziek na dodanie tovarov a/alebo 
uskutočnením stavebných prác a/alebo poskytnutím služieb v prípade, že 
konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nie je povinný postupovať 
v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – pozri kapitolu 
14. Usmernenie postupu konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov) pri 
obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb v Usmernení pre administráciu 
Osi 4 Leader: 
V prípade, ak predpokladaná hodnota oprávnených výdavkov je nad 
30 000 EUR: 

– víťazná cenová ponuka (originál alebo osvedčená fotokópia) potvrdená 
dodávateľom vrátane rozpočtu členeného podľa položiek;    

– zápisnica o výbere dodávateľa z minimálne 3 cenových ponúk, 
obsahujúca zdôvodnenie výberu. 

V prípade, ak je predpokladaná hodnota oprávnených výdavkov do 30 000 
EUR (vrátane): 
– cenová ponuka (originál alebo osvedčená fotokópia) od  dodávateľa, ktorý 
bude  
    realizovať projekt alebo jeho časť, potvrdená dodávateľom, pozri Usmernenie 
pre  
    administráciu osi 4 Leader, kapitola 14. usmernenie postupu konečných  
    prijímateľov (oprávnených žiadateľov pri obstarávaní tovarov,  
    stavebných prác a služieb. 
21. Doklady súvisiace s obstaraním zákaziek na dodanie tovarov a/alebo 
uskutočnením stavebných prác a/alebo poskytnutím služieb vlastnou prácou 
pri výdavkoch presahujúcich individuálne 30 000 EUR bez DPH: 
– 2 cenové ponuky od iných dodávateľov, záznam o porovnaní cenových 
ponúk  
    s uplatňovanými výdavkami na vlastnú prácu alebo materiál vyrobený 
vlastnou  
    prácou 
22. V prípade, že má prepojený podnik a/alebo partnerský podnik predkladá 
vyplnené formuláre „Údaje o partnerských a prepojených podnikoch“. 
 
 

Nepovinné prílohy Partnerstvo  MP-ČH nestanovilo nepovinné prílohy 
 

PLÁN IMPLEMENTÁCIE 
 
Počet výziev 
 4  –  ( 05/2010, 09/2010, 09/2011, 09/2012 ) 

Min. a max. doba realizácie projektov 
 min. 3 mesiace – max.  36 mesiacov 

MONITORING A HODNOTENIE OPATRENIA 
 
Dodatočné monitorovacie ukazovatele 
 

 

Úroveň 
Ukazovateľ 

(názov a merná 
jednotka) 

Východiskový 
stav 

Cieľová 
hodnota 

ukazovateľa 
do r. 2013 

Spôsob overovania 
a získavania údajov, 

frekvencia zberu 
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Opatrenie: 
Opatrenie 1.1.1: 
 
Diverzifikácia smerom 
k nepoľnohospodárskym 
činnostiam 

Počet 
vybudovaných, 
zrekonštruova-
ných objektov 
(počet) 

10 15 
Evidencia obcí, 

katastrálnych úradov, MAS 
1 x ročne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Integrovaná stratégia rozvoja územia Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron 
  

 25

Strategický cieľ  
Integrovanej stratégie  
rozvoja územia 

Do roku 2015 zvýšiť  kvalitu života obyvateľov v území s využitím  
miestnych zdrojov a aktívnej účasti občanov 

Priorita Integrovanej  
stratégie rozvoja územia  Rozvoj podnikania 
Špecifický cieľ  
Integrovanej stratégie  
rozvoja územia 

Rozvinúť a skvalitniť ponuku cestovného ruchu ako prostriedok  
ekonomického rozvoja územia  

Názov opatrenia  PRV SR  
2007 -2013  Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu 

Podporované činnosti  

 
Časť A (článok 55 b) nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005) 
 rekonštrukcia a modernizácia nízkokapacitných ubytovacích zariadení 

s kapacitou maximálne 10 lôžok – stavebné investície, investície do 
vnútorného vybavenia a zariadenia vrátane zriadenia pripojenia na internet; 

 prestavba a/alebo prístavba časti rodinných domov a ďalších nevyužitých 
objektov na nízkokapacitné ubytovacie zariadenia s kapacitou maximálne 10 
lôžok – stavebné investície, investície do vnútorného vybavenia a zariadenia 
vrátane zriadenia pripojenia na internet; 

 výstavba, rekonštrukcia a modernizácia kempingového ubytovania vrátane 
prístupových ciest v rámci areálu, spevnených parkovacích plôch, 
elektrických, vodovodných a kanalizačných rozvodov, oplotenia, osvetlenia 
a sociálnych zariadení; 

 výstavba, rekonštrukcia a modernizácia doplnkových relaxačných zariadení 
(sauna, krb, bazén a pod.). 

Súčasťou stavebných investícii môžu byť aj prístupové cesty, pripojenie na 
inžinierske siete a úpravy v rámci areálu. 
 

Definícia konečných 
prijímateľov – 
predkladateľov projektu 

pre časť A 
Fyzické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti cestovného ruchu, v prípade 
žiadateľov podnikajúcich aj v oblasti poľnohospodárstva ich podiel ročných 
tržieb/príjmov z poľnohospodárskej prvovýroby na celkových tržbách/príjmoch 
musí byť nižší ako 30 %. 
Ak žiadateľ vykazuje podiel tržieb/príjmov z poľnohospodárskej prvovýroby 
nižší ako 30 %, ale investícia zahŕňa viac ako 10 lôžok, môže o podporu požiadať 
z OP KaHR, ktorý je v gescii MH SR 
 

Odôvodnenie 
 

Vidiecky cestovný ruch a jeho plánovaný rozvoj je príležitosťou vytvorenia 
nových pracovných príležitostí v území, udržanie mladej generácie v rodnom 
vidieku, zníženie migrácie obyvateľov za prácou mimo územia. Je to možnosť 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja územia a zdroj príjmov  pre obyvateľov a pre 
miestne rozpočty. Územie Partnerstva MP-ČH má veľký prírodný potenciál, ktorý 
je vhodný na rozvoj cestovného ruchu. Národný park  Muránska planina 
a chránené územie Dobročského pralesa, Muránsky hrad, ozubnicová trať, chov 
polo divokých koní,  množstvo jaskýň a rybníkov  sú predpokladom atraktivity 
a záujmu so strany turistov. Taktiež môže byť lákadlom gotická cesta, historické 
pamiatky územia, vidiecky folklór a tradície. Miestny obyvatelia majú dostatok 
prírodných zdrojov, ktoré musia vedieť vhodne ponúknuť so zabezpečením 
poskytovania kvalitných  služieb v oblasti cestovného ruchu. 
 

 
ODHAD POČTU KONEČNÝCH PRIJÍMATEĽOV - PREDKLADATEĽOV PROJEKTU 

 

Podnikateľské subjekty 15 Združenia  0 

Obce  0 Ostatní  0 

 
VÝŠKA A ROZSAH PODPORY  
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Názov zdroja financovania  Rozpočet 
v EUR 

Požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov PRV  260 000,00 

Výška financovania z vlastných zdrojov  260 000,00 

 
VÚC 10 000,00  

Iné verejné zdroje 0,00  

 Celkový rozpočet opatrenia  530 000,00  

 
OPRÁVNENOSŤ VÝDAVKOV    

 

Minimálna výška oprávnených výdavkov 2 600,00 

Maximálna výška oprávnených výdavkov 200 000,00 

Oprávnené výdavky 

Oprávnené výdavky pre časť A (s výnimkou 
obmedzení citovaných v rámci neoprávnených 
výdavkov pre časť A) 
1. investície do dlhodobého hmotného majetku; 
2. investície do dlhodobého nehmotného 

majetku; 
3. vlastná práca (iba mzdy vrátane odvodov).  

Neoprávnené výdavky 

Neoprávnené výdavky pre časť A 
1.  výdavky vynaložené pred udelením Štatútu  MAS (výdavky, dodacie listy a 

preberacie protokoly pred udelením Štatútu MAS), evidencia začatia 
stavebných prác v stavebnom denníku pred udelením Štatútu MAS); 

2. nákup použitého majetku;  
3. nákup karavanov a dopravných prostriedkov; 
4. nákup nehnuteľností; 
5. refundovateľné, refundované alebo inak preplatené dane, clá, dovozné 

prirážky a kurzové straty; 
6. daň z pridanej hodnoty okrem prípadov uvedených v bode 3a) článku 

71 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005, t. j. s výnimkou nenávratnej DPH, ak 
ju znáša zdaniteľná osoba; 

7. prevádzkové výdavky (napr. výdavky na opravy a údržbu); 
8. vlastná práca vyjadrená peňažnou hodnotou nad 30 % z ceny materiálu 

zakúpeného a použitého na oprávnenú investíciu realizovanú vlastnou 
prácou; 

9. bankové poplatky, úroky z dlhu, výdavky na záruku a podobné poplatky; 
10. lízingové poplatky a koeficient navýšenia; 
11. nájomné poplatky; 
12. výdavky vynaložené v hotovosti s výnimkou vlastnej práce; 
13. poradenské a konzultačné služby; 
14. projektová dokumentácia;  
15. pri kempingovom ubytovaní výdavky na výstavbu, rekonštrukciu a 

modernizáciu   chatiek; 
16. výdavky na kúpu a zapožičiavanie športových, rekreačných a relaxačných 

potrieb. 
 

Neoprávnené výdavky zo 
zdrojov VUC 

Neoprávnené výdavky pre časť A 
1. výdavky vynaložené pred udelením Štatútu  MAS (výdavky, dodacie listy a 

preberacie protokoly pred udelením Štatútu MAS), evidencia začatia 
stavebných prác v stavebnom denníku pred udelením Štatútu MAS); 

2. nákup použitého majetku;  
3. nákup karavanov a dopravných prostriedkov; 
4. nákup nehnuteľností; 
5. refundovateľné, refundované alebo inak preplatené dane, clá, dovozné 
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prirážky a kurzové straty; 
6. daň z pridanej hodnoty okrem prípadov uvedených v bode 3a) článku 

71 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005, t. j. s výnimkou nenávratnej DPH, ak 
ju znáša zdaniteľná osoba; 

7. prevádzkové výdavky (napr. výdavky na opravy a údržbu); 
8. vlastná práca vyjadrená peňažnou hodnotou nad 30 % z ceny materiálu 

zakúpeného a použitého na oprávnenú investíciu realizovanú vlastnou 
prácou; 

9. bankové poplatky, úroky z dlhu, výdavky na záruku a podobné poplatky; 
10. lízingové poplatky a koeficient navýšenia; 
11. nájomné poplatky; 
12. výdavky vynaložené v hotovosti s výnimkou vlastnej práce; 
13. poradenské a konzultačné služby; 
14. projektová dokumentácia;  
15. pri kempingovom ubytovaní výdavky na výstavbu, rekonštrukciu a 

modernizáciu   chatiek; 
16. výdavky na kúpu a zapožičiavanie športových, rekreačných a relaxačných 

potrieb. 
 

Neoprávnené projekty 

Neoprávnené projekty pre časť A 
1.   projekty zamerané na sociálne služby a bytovú výstavbu; 
3. projekty realizované v obciach nad 20 000 obyvateľov (neuplatňuje sa 

v prípade, ak v danom okrese je nezamestnanosť vyššia ako 20 %); 
4.   projekty zamerané na aktivity nesúvisiace s nízkokapacitným ubytovaním. 

 
KRITÉRIA SPÔSOBILOSTI A SPÔSOB PREUKÁZANIA ICH SPLNENIA 

 
 

Pre časť A   
1.  Podpora z PRV môže byť použitá len na projekty realizované na území SR a v rámci územia pôsobnosti 

MAS. 
2. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu  nemá záväzky voči štátu po lehote splatnosti (splátkový 

kalendár potvrdený veriteľom sa akceptuje). Preukazuje sa pri ŽoNFP (projekte) a následne pri ŽoP formou 
čestného vyhlásenia.   

3. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nie je v likvidácii, neprebieha voči nemu konkurzné konanie 
a na majetok, ktorý je predmetom projektu, neprebieha exekučné konanie. Preukazuje sa pri ŽoNFP 
(projekte) a následne pri ŽoP formou čestného vyhlásenia.  

4. Investícia sa musí využívať najmenej päť rokov po podpise zmluvy, pričom nesmie prejsť podstatnou 
zmenou, ktorá: 
a) ovplyvní jej povahu alebo podmienky vykonávania alebo neoprávnene zvýhodní akýkoľvek podnik 

alebo verejný subjekt, 
b) vyplýva buď zo zmeny povahy vlastníctva položky infraštruktúry, alebo ukončenia alebo premiestnenia 

výrobnej činnosti. 
5. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí deklarovať, že pre každý vybraný projekt sa použije iba 

jeden zdroj financovania z EÚ alebo z národných zdrojov. Preukazuje sa formou čestného vyhlásenia pri 
ŽoNFP (projekte). 

6. Projekt môže byť predmetom záložného práva za podmienok stanovených v Usmernení, kapitole 13 
Ochrana majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu.  

7. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí predložiť poslednú ŽoP najneskôr do 3 rokov od 
podpísania zmluvy. 

8. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí preukázať vlastníctvo, resp. iný právny vzťah oprávňujúci 
užívať predmet projektu, pretrvávajúci najmenej šesť rokov po predložení projektu s výnimkou špecifických 
prípadov (napr. výstavba kempingového ubytovania, relaxačných zariadení). Preukazuje sa pri ŽoNFP 
(projekte). V prípade výstavby objektov sa uvedené kritérium preukazuje pri podaní prvej ŽoP po 
skolaudovaní stavby (ak bolo vydané stavebné povolenie).  

9. Ak je predmetom podpory aj rozvoj ubytovacích služieb, zrekonštruované, zmodernizované ubytovacie 
zariadenia a prestavané/pristavané časti rodinných domov a ďalších nevyužitých objektov môžu mať 
kapacitu maximálne 10 základných lôžok v piatich izbách (každá so sociálnym zariadením – WC a sprcha, 
resp. vaňa a maximálne dvomi základnými lôžkami) a minimálne spoločnú kuchynku. V prípade budovania 
stravovacích priestorov tieto musia pokrývať len kapacitu ubytovaných osôb a musia byť prístupné len 
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ubytovaným osobám.  
10. Relaxačné objekty vybudované, zrekonštruované, resp. zmodernizované v rámci tohto opatrenia musia 

pokrývať len kapacitu ubytovaných osôb a musia byť prístupné ubytovaným osobám.   
11. Ubytovacie objekty vybudované v rámci tohto opatrenia musia byť prístupné a slúžiť verejnosti a musia 

spĺňať podmienky vyhlášky MH SR č. 277/2008 Z. z., ktorou sa upravuje kategorizácia ubytovacích 
zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried.  

12.  V prípade rekonštrukcie a modernizácie nízko kapacitných ubytovacích zariadení konečný prijímateľ – 
predkladateľ projektu musí preukázať zaplatenie dane z príjmu fyzickej osoby za predchádzajúce účtovné 
obdobie. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu  zároveň preukáže, že v predchádzajúcom účtovnom 
období vykonával podnikateľskú činnosť v oblasti poskytovania ubytovacích služieb. Preukazuje sa pri 
ŽoNFP (projekte). 

13. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný postupovať v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 
1998/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis (pozri kapitolu 15.. Výklad 
pojmov). Preukazuje pri podaní ŽoNFP (projektu).  

14. Po ukončení projektu je konečný prijímateľ – predkladateľ projektu podpory povinný zaregistrovať 
podporenú aktivitu v Agentúre pre rozvoj vidieka, ktorá je hostiteľským orgánom Národnej siete rozvoja 
vidieka do 3 mesiacov od predloženia poslednej ŽoP, resp. po jej zriadení. 

15. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu z územia tzv.„zmiešanej MAS“ musí predkladať projekt podľa 
miesta realizácie samostatne pre oblasti cieľa Konvergencia a samostatne pre Ostatné oblasti z dôvodu 
rozdielneho financovania.  

 
 

POSTUPY PRE VÝBER ŽONFP ( PROJEKTOV) KONEČNÉHO PRIJÍMATEĽA – PREDKLADATEĽA PROJEKTU PRE 
PRÍSLUŠNÉ OPATRENIE OSI 3 PRV (KRITÉRIA NA HODNOTENIE ŽONFP (PROJEKTOV) 

 

Výberové kritéria na hodnotenie projektov 

P.č. Kritérium                                                                                                               Hodnotenie 

A.1 Projekt má celistvý dopad na územie                                                                          áno/nie                                                                         

A 2. Nadnárodný dopad projektu                                                                                        áno/nie                                         

Bodovacie kritéria 

P. č. Kritérium Body 

Spolu maximálne 100 

1. Žiadateľovi nebola doposiaľ v rámci PRV SR 2007 – 2013 schválená v danom opatrení 
žiadna ŽoNFP 10 

2. 

Projekt sa realizuje v okrese kde je nezamestnanosť: 
– nad 5 % – do 6 % vrátane  
– nad 6 %  – do 7 % vrátane 
– nad 7 % – do 8 % vrátane 
– nad 8 % – do 9 % vrátane  
– nad 9 % – do 10 % vrátane 
– nad 10 % – do 11 % vrátane 
– nad 11 % – do 12 % vrátane 
– nad 12 % – do 13 % vrátane 
– nad 13 % – do 14 % vrátane 
– nad 14 % – 15 % vrátane  
– nad 15 %  – 20 % vrátane 

nad 20 %   

 
8 

10 
12 
14 
16 
18 
20 
22 
24 
26 
28 
30 

3. 

Súčasťou projektu zameraného na ubytovacie služby je i poskytovanie ďalších 
relaxačných služieb (napr. gril, bazén, sauna) ak na uvedené činnosti žiadateľ plánuje 
minimálne 10 % z celkových oprávnených výdavkov projektu a/alebo je projekt zameraný 
na plnenie prioritných cieľov PRV a MP SR 

20 
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4. 

Projekt je umiestnený v obci s nasledovnou hustotou obyvateľov na km2: 
do 50   
nad 50 – do 100  
nad 100 – do 150 

20 
15 
10 

5. 

Žiadateľ má v rodinnom dome ležiacom na parcele, kde sa realizuje projekt trvalé 
bydlisko:  
– nad 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov 
– nad 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov 

 
10 
20 

Bodovacie kritéria 

P. č. Kritérium Partnerstva MP-ČH Body 

Spolu maximálne 35 

2.1 Aktívna účasť na rozvoji územia 10 

2.2 Projekt prispieva k zachovaniu kultúrnych a prírodných osobitostí územia 10 

2.3 Miera zapojenia znevýhodnených skupín obyvateľstva do realizácie projektu 5 

2.4 Žiadateľ je občan mladší ako 30 rokov 5 

2.5 Podiel žien zapojených do aktivít projektu je minimálne 45% 5 

Postup pri rovnakom počte bodov 

V prípade výnimočných nejasností o správnosti 
bodového hodnotenia, súladu s cieľmi PRV alebo 
pri rovnosti bodov budú tieto vyhodnotené 
hodnotiacou komisiou s prihliadnutím najmä na: 
– aktívna účasť na rozvoji územia 
– trvalá udržateľnosť projektu 

 
POŽADOVANÉ PRÍLOHY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Povinné prílohy 
 
 
 
 
 

1. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka SR 2007 – 
2013, opatrenie 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť A 
implementované prostredníctvom osi 4 (formulár žiadosti) 
2. Finančný plán na obdobie návratnosti projektu avšak minimálne na 5 rokov v tlačenej 
a v elektronickej forme (pozri ŽoNFP, časť E). 
3. Tabuľková časť projektu vo formáte Excel v tlačenej a v elektronickej forme (pozri 
ŽoNFP, časť E) 
4. Doklad o oprávnení podnikať vrátane činnosti, ktorá je predmetom realizácie projektu 
(ak zákon neumožňuje takéto potvrdenie vydať  - napr. v prípade, že nie je potrebné 
akceptovať uplynutie skúšobnej lehoty spustenia prevádzky) – predložiť jednu 
z možností: 

– výpis z obchodného registra – príslušný okresný súd v sídle krajského súdu 
(fotokópia); 

– osvedčenie, že konečný prijímateľ – predkladateľ projektu  vykonáva činnosť ako 
samostatne hospodáriaci roľník vydáva – obecný, mestský úrad (originál alebo 
úradne osvedčená fotokópia) ; 

výpis zo živnostenského registra – príslušný obvodný úrad, odbor živnostenský 
a ochrany spotrebiteľa (fotokópia). 
5. Riadnu účtovnú závierku konečného prijímateľa – predkladateľa projektu za posledné 
účtovné obdobie a účtovnú závierku za účtovné obdobie, v ktorom žiadateľ preukazuje 
splnenie kritérií ekonomickej životaschopnosti (fotokópie): 
– súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky – pre subjekty účtujúce v sústave 

podvojného účtovníctva; 
- výkaz o príjmoch a výdavkoch, výkaz o majetku a záväzkoch pre subjekty účtujúce 

v sústave jednoduchého účtovníctva. 
   -   poznámky  (len v  prípade, že mu  táto povinnosť vyplýva  
       zo zákona o účtovníctve) 
6. Daňové priznanie konečného prijímateľa - predkladateľa projektu k dani z príjmov 
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Povinné prílohy 
 
 
 

potvrdené daňovým úradom za posledný kalendárny rok (fotokópia) – ak má konečný 
prijímateľ- predkladateľ projektu podnikateľskú históriu. 
7. Potvrdenie príslušného daňového úradu, že konečný prijímateľ- predkladateľ projektu 
nie je platcom DPH, nie staršie ako 3 mesiace (originál alebo úradne osvedčená 
fotokópia) – v prípade, ak konečný prijímateľ- predkladateľ projektu nie je platcom DPH 
a uplatňuje si DPH ako oprávnený výdavok. 
8. Splátkový kalendár potvrdený veriteľom v prípade, ak má konečný prijímateľ- 
predkladateľ projektu záväzky voči štátu po lehote splatnosti (definované v Príručke pre 
žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka 
SR 2007 – 2013 a/alebo v Dodatkoch k Príručke pre žiadateľa o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, (ďalej 
len „Príručka a/alebo Dodatky“). 
9. Doklad preukazujúci vlastnícky  a/alebo nájomný vzťah konečného prijímateľa - 
predkladateľa projektu k pozemku a/alebo k budove, kde sa bude realizovať  investícia, 
s výnimkou špecifických prípadov:  

– platný list vlastníctva (fotokópia); 
   –   nájomná zmluva/správcovská zmluva alebo iná/ zmluva    
        uzavretá na obdobie najmenej 6 rokov po predložení   
        ŽoNFP  (originál alebo úradne overená fotokópia). 
10. Zmluva o vedení bankového účtu konečného prijímateľa - predkladateľa projektu 
alebo potvrdenie banky o vedení bankového účtu konečného prijímateľa - predkladateľa 
projektu vrátane uvedenia čísla bankového účtu (fotokópia). 
11.  Cestné vyhlásenie konečného prijímateľa – predkladateľa projektu, že pôsobí (má 
trvalé, príp. prechodné bydlisko, sídlo alebo prevádzku) v území pôsobnosti MAS. 
Stavebné investície 
12. Projektová dokumentácia s rozpočtom v prípade stavebných investícií (originál alebo 
úradne osvedčená fotokópia). 
13. Oznámenie stavebného úradu, že nemá námietky voči predloženému stavebnému 
ohláseniu v zmysle § 57, Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, spolu s 
overeným jednoduchým situačným nákresom u stavieb, zariadení a technológií, ktoré 
nevyžadujú stavebné povolenie, vrátane rozpočtu na zakúpenie a inštaláciu technológie 
v prípade kúpy technológie  (úradne osvedčená fotokópia). 
14. Právoplatné stavebné povolenie v zmysle § 66, Zákona č. 50/1976 Zb. v znení 
neskorších predpisov v prípade investícií, pri ktorých sa vyžaduje stavebné povolenie 
(originál alebo úradne osvedčená fotokópia), resp. kópiu žiadosti o vydanie stavebného 
povolenia vrátane príloh, v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 § 8, pričom 
právoplatné rozhodnutie o stavebnom povolení predloží na vyzvanie PPA najneskôr pri 
podpise zmluvy (úradne osvedčená fotokópia). 
Obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb   
15. Doklady súvisiace s vykonaním verejného obstarávania v prípade, ak žiadateľ je 
povinný postupovať v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pozri kapitolu 
14. Usmernenie postupu konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov) pri 
obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb v Usmernení pre administráciu Osi 4 
Leader: 

– víťazná cenová ponuka (originál alebo úradne overená fotokópia) potvrdená 
dodávateľom vrátane rozpočtu členeného podľa položiek; 

– zápisnica o verejnom obstarávaní v zmysle zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní (originál alebo osvedčená fotokópia); 

– potvrdenie odborne spôsobilej osoby pre verejné obstarávanie s úradne 
osvedčeným podpisom o tom, že verejné obstarávanie zákaziek na dodanie tovarov 
a/alebo uskutočnenie stavebných prác a/alebo poskytnutie služieb, ktoré sú 
predmetom projektu bolo vykonané v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z.  
s uvedením metódy verejného obstarávania a citovaním §, podľa ktorého 
žiadateľovi vyplynula povinnosť obstarávať (originál alebo úradne osvedčená 
fotokópia); 

– preukaz o odbornej spôsobilosti odborne spôsobilej osoby 
16.  Doklady súvisiace s obstarávaním zákaziek na dodanie tovarov a/alebo 
uskutočnením stavebných prác a/alebo poskytnutím služieb v prípade, že žiadateľ nie je 
povinný postupovať v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – pozri kapitolu 
14. Usmernenie postupu konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov) pri 
obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb v Usmernení pre administráciu Osi 4 
Leader: 
V prípade, ak predpokladaná hodnota oprávnených výdavkov je nad 30 000 EUR: 

– víťazná cenová ponuka (originál alebo osvedčená fotokópia) potvrdená 
dodávateľom vrátane rozpočtu členeného podľa položiek;    

– zápisnica o výbere dodávateľa z minimálne 3 cenových ponúk, obsahujúca 
zdôvodnenie výberu. 

V prípade, ak je predpokladaná hodnota oprávnených výdavkov do 30 000 EUR 
(vrátane): 

– cenová ponuka (originál alebo osvedčená fotokópia) od  dodávateľa, ktorý 
bude realizovať projekt alebo jeho časť, potvrdená dodávateľom, pozri 
Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader, kapitola 14. Usmernenie postupu 
konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov pri obstarávaní tovarov, 
stavebných prác a služieb. 

17. Doklady súvisiace s obstaraním zákaziek na dodanie tovarov a/alebo uskutočnením 
stavebných prác a/alebo poskytnutím služieb vlastnou prácou pri výdavkoch 
presahujúcich individuálne 30 000 EUR bez DPH: 

– 2 cenové ponuky od iných dodávateľov; 
záznam o porovnaní cenových ponúk s uplatňovanými výdavkami na vlastnú prácu 
alebo materiál vyrobený vlastnou prácou. 
 

Nepovinné prílohy Partnerstvo MP-ČH  nezadalo nepovinné prílohy 

 
PLÁN IMPLEMENTÁCIE 

 

Počet výziev Časť   A      3  –  (  11/2010, 11/2011, 11/2012 ) 

Min. a max. doba realizácie projektov Časť   A    min. 3 mesiace – max.. 24 mesiacov 

MONITORING A HODNOTENIE OPATRENIA 
 

Dodatočné monitorovacie ukazovatele  

Úroveň Ukazovateľ 
(názov a merná jednotka) 

Východiskový 
stav 

Cieľová 
hodnota 

ukazovateľa 
do r. 2013 

Spôsob overovania 
a získavania 

údajov, frekvencia 
zberu 

Opatrenie: 
Opatrenie 1.1.2: 
Podpora činností 
v oblasti 
vidieckeho 
cestovného ruchu 
– časť A 

Počet vybudovaných, 
zrekonštruovaných objektov– 
interiér, exteriér (počet) 

            10 15 

Evidencia obcí, 
katastrálnych 
úradov, MAS 

1 x ročne 
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Strategický cieľ  
Integrovanej stratégie 
rozvoja územia 

Do roku 2015 zvýšiť  kvalitu života obyvateľov v území 
s využitím miestnych zdrojov a aktívnej účasti občanov 

Priorita Integrovanej  
stratégie rozvoja územia  Rozvoja podnikania 
Špecifický cieľ  
Integrovanej stratégie 
 rozvoja územia 

Rozvinúť a skvalitniť ponuku cestovného ruchu ako prostriedok 
ekonomického rozvoja územia  

Názov opatrenia  PRV SR  
2007 -2013  Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu 

Podporované činnosti  Časť B (článok  55 c) nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005)   
 marketing služieb vidieckeho cestovného ruchu a rozvoja regiónu. 

Definícia konečných 
prijímateľov – predkladateľov 
projektu 

pre časť B 
Právnické osoby združujúce subjekty pôsobiace v oblasti vidieckeho 
cestovného ruchu. 
Koneční prijímatelia – predkladatelia projektu  budú definovaní vo Výzve 
na implementáciu stratégie, ktorú zverejní príslušná MAS  a to v súlade s 
Integrovanou stratégiou rozvoja územia MAS  spolu s  konečnými 
prijímateľmi (oprávnenými žiadateľmi) finančnej pomoci v rámci tohto 
opatrenia. 
 

Odôvodnenie 
 

Územie Partnerstva MP-ČH má veľký potenciál na rozvoj cestovného 
ruchu, avšak  ešte stále ho nevie dostatočným spôsobom zviditeľniť. I keď 
sa v území organizuje množstvo športových, kultúrnych, spoločenských 
podujatí účasť na týchto akciách je zastúpená prevažne miestnym 
obyvateľstvom a návštevníci z iného územia prichádzajú len ojedinele. 
Toto opatrenie  posilní zviditeľnenie územia Partnerstva MP-ČH 
a zabezpečí tak zvýšený záujem o jeho návštevnosť návštevníkov z iných 
regiónov Slovenska.  
 

 
ODHAD POČTU KONEČNÝCH PRIJÍMATEĽOV - PREDKLADATEĽOV PROJEKTU 

 

Podnikateľské subjekty 0 Združenia  23 

Obce  0 Ostatní  0 

 
VÝŠKA A ROZSAH PODPORY  

 

Názov zdroja financovania  Rozpočet 
v EUR 

Požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov PRV  150 000,00 

Výška financovania z vlastných zdrojov  0,00 

 
VÚC 0,00 

Iné verejné zdroje 0,00 

 Celkový rozpočet opatrenia  150 000,00 

 
OPRÁVNENOSŤ VÝDAVKOV    

 

Minimálna výška oprávnených výdavkov 1 500,00 

Maximálna výška oprávnených výdavkov 80 000,00 

Oprávnené výdavky Oprávnené výdavky pre časť B (s výnimkou obmedzení citovaných v rámci 
neoprávnených výdavkov pre časť B) 
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1. výdavky súvisiace s prípravou a tlačou propagačných materiálov; 
2. výdavky súvisiace s aktívnou účasťou prijímateľa podpory a jeho členov na 

zahraničných (v rámci EÚ) i domácich veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu; 
3. výdavky na vybudovanie informačných a komunikačných  technológií; 

 výdavky súvisiace so zabezpečením systému udeľovania Znaku kvality; 
5. vlastná práca (iba mzdy vrátane odvodov).   
 

Neoprávnené výdavky 

Neoprávnené výdavky pre časť B 
1.  výdavky vynaložené pred udelením Štatútu  MAS (výdavky, dodacie listy a 

preberacie protokoly pred udelením Štatútu MAS), evidencia začatia stavebných 
prác v stavebnom denníku pred udelením Štatútu MAS); 

2. nákup použitého majetku;  
3. nákup dopravných prostriedkov; 
4. nákup nehnuteľností; 
5. refundovateľné, refundované alebo inak preplatené dane, clá, dovozné prirážky 

a kurzové straty; 
6. daň z pridanej hodnoty okrem prípadov uvedených v bode 3a) článku 

71 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005, t. j. s výnimkou nenávratnej DPH, ak ju 
znáša zdaniteľná osoba; 

7. prevádzkové výdavky (napr. výdavky na opravy a údržbu); 
8. vlastná práca vyjadrená peňažnou hodnotou nad 30 % z ceny materiálu 

zakúpeného a použitého na oprávnenú investíciu realizovanú vlastnou prácou;  
9. bankové poplatky, úroky z dlhu, výdavky na záruku a podobné poplatky; 
10. lízingové poplatky a koeficient navýšenia; 
11. nájomné poplatky; 
12. poradenské a konzultačné služby; 
13. projektová dokumentácia; 
14. výdavky na účasť na zahraničnom veľtrhu, ktorá je v jednom kalendárnom roku 

tretia a ďalšia; 
15. výdavky na účasť na zahraničnom veľtrhu a výstave cestovného ruchu štvrtého 

a ďalšieho účastníka. 
 

Neoprávnené projekty Neoprávnené projekty pre časť B  
1. projekty zamerané na vlastnú komerčnú činnosť. 

 
KRITÉRIA SPÔSOBILOSTI A SPÔSOB PREUKÁZANIA ICH SPLNENIA 

 
 
 Pre časť B 
1. Podpora z PRV môže byť použitá len na projekty realizované na území SR a v rámci územia pôsobnosti 

MAS.  
2. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nemá záväzky voči štátu po lehote splatnosti (splátkový 

kalendár potvrdený veriteľom sa akceptuje). Preukazuje sa pri ŽoNFP (projekte) a následne pri ŽoP formou 
čestného vyhlásenia.  

3. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nie je v likvidácii, neprebieha voči nemu konkurzné konanie 
a na majetok, ktorý je predmetom projektu, neprebieha exekučné konanie. Preukazuje sa pri ŽoNFP 
(projekte) a následne pri ŽoP formou čestného vyhlásenia.  

4. Predmet projektu (v prípade budovania informačných a komunikačných technológií) môže byť predmetom 
záložného práva za podmienok stanovených v Usmernení,  kapitole 13. Ochrana majetku nadobudnutého 
a/alebo zhodnoteného z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu.  

5. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí využívať predmet projektu (v prípade budovania 
informačných a komunikačných technológií) najmenej päť rokov po podpise zmluvy, pričom nesmie prejsť 
podstatnou zmenou, ktorá: 
a) ovplyvní jeho povahu alebo podmienky využívania alebo neoprávnene zvýhodní akýkoľvek podnik alebo 

verejný subjekt, 
b) vyplýva buď zo zmeny povahy vlastníctva položky infraštruktúry alebo ukončenia alebo premiestnenia 

výrobnej činnosti. 
6. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí deklarovať, že pre každý vybraný projekt sa použije iba 

jeden zdroj financovania z EÚ alebo z národných zdrojov. Preukazuje sa formou čestného vyhlásenia pri 
ŽoNFP (projekte). 
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7. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí predložiť poslednú ŽoP najneskôr do 3 rokov od 
podpísania zmluvy. 

8. Realizáciou projektov musí byť zabezpečená propagácia aktivít členov zväzu, resp. profesijného združenia. 
Preukazuje sa pri ŽoNFP (projekte) a najmenej päť rokov po podpise Zmluvy. 

9. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu z územia tzv.„zmiešanej MAS“ musí predkladať projekt podľa 
miesta realizácie samostatne pre oblasti cieľa Konvergencia a samostatne pre Ostatné oblasti z dôvodu 
rozdielneho financovania. 

 
 

POSTUPY PRE VÝBER ŽONFP ( PROJEKTOV) KONEČNÉHO PRIJÍMATEĽA – PREDKLADATEĽA PROJEKTU PRE 
PRÍSLUŠNÉ OPATRENIE OSI 3 PRV (KRITÉRIA NA HODNOTENIE ŽONFP (PROJEKTOV) 

 

Výberové kritéria na hodnotenie projektov 

P.č. Kritérium                                                                                                               Hodnotenie 

1. ŽoNFP budú hodnotené podľa času podania až do vyčerpania uvoľnených finančných prostriedkov. 

Bodovacie kritéria 

P. č. Kritérium Partnerstva MP-ČH Body 

Spolu maximálne 35 
2.1 Aktívna účasť na rozvoji územia 10 
2.2 Projekt prispieva k zachovaniu kultúrnych a prírodných osobitostí územia 10 
2.3 Miera zapojenia znevýhodnených skupín obyvateľstva do realizácie projektu 5 

2.4 Žiadateľ je občan mladší ako 30 rokov 5 

2.5 Podiel žien zapojených do aktivít projektu je minimálne 45% 5 

Postup pri rovnakom počte bodov 

V prípade výnimočných nejasností o správnosti bodového 
hodnotenia, súladu s cieľmi PRV alebo pri rovnosti bodov budú 
tieto vyhodnotené hodnotiacou komisiou s prihliadnutím najmä 
na: 
– aktívna účasť na rozvoji územia 
– trvalá udržateľnosť projektu 

 
POŽADOVANÉ PRÍLOHY 

 

Povinné prílohy 

 
1. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka SR 2007 – 
2013, 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť B. 
implementované prostredníctvom osi 4 (formulár žiadosti) 
2. Tabuľková časť projektu vo formáte Excel v tlačenej a v elektronickej forme (pozri 
ŽoNFP, časť C). 
3. Právny doklad, na základe ktorého boli subjekty združené v zmysle platnej 
legislatívy, vrátane činnosti, ktorá je predmetom realizácie projektu. 
4. Potvrdenie príslušného daňového úradu, že konečný prijímateľ – predkladateľ 
projektu  nie je platcom DPH, nie staršie ako 3 mesiace (originál alebo úradne  
osvedčená fotokópia) – v prípade, ak konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nie je 
platcom DPH a uplatňuje si DPH ako oprávnený výdavok. 
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Povinné prílohy 

5. Splátkový kalendár potvrdený veriteľom v prípade, ak má konečný prijímateľ – 
predkladateľ projektu záväzky voči štátu po lehote splatnosti (definované v Príručke 
pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja 
vidieka SR 2007 – 2013 a/alebo v Dodatkoch k Príručke pre žiadateľa o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013  ďalej 
len „Príručka a/alebo Dodatky“). 
6. Zmluva o vedení bankového účtu konečného prijímateľa – predkladateľa projektu 
alebo potvrdenie banky o vedení bankového účtu konečného prijímateľa – 
predkladateľa projektu vrátane uvedenia čísla bankového účtu (fotokópia). 
7. Cestné vyhlásenie konečného prijímateľa – predkladateľa projektu, že pôsobí (má 
trvalé, príp. prechodné bydlisko, sídlo alebo prevádzku) v území pôsobnosti MAS. 
Obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb   
8. Doklady súvisiace s vykonaním verejného obstarávania v prípade, ak konečný 
prijímateľ – predkladateľ projektu  je povinný postupovať v zmysle zákona č. 
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, pozri kapitolu14. Usmernenie postupu konečných 
prijímateľov (oprávnených žiadateľov) pri obstarávaní tovarov, stavebných prác 
a služieb v Usmernení pre administráciu Osi 4 Leader: 

– víťazná cenová ponuka (originál alebo úradne overená fotokópia) potvrdená 
dodávateľom vrátane rozpočtu členeného podľa položiek; 

– zápisnica o verejnom obstarávaní v zmysle zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní (originál alebo osvedčená fotokópia) ; 

– potvrdenie odborne spôsobilej osoby pre verejné obstarávanie s úradne 
osvedčeným podpisom o tom, že verejné obstarávanie zákaziek na dodanie 
tovarov a/alebo uskutočnenie stavebných prác a/alebo poskytnutie služieb, ktoré 
sú predmetom projektu bolo vykonané v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z.  
s uvedením metódy verejného obstarávania a citovaním §, podľa ktorého 
žiadateľovi vyplynula povinnosť obstarávať (originál alebo úradne osvedčená 
fotokópia); 

– preukaz o odbornej spôsobilosti odborne spôsobilej osoby pre verejné 
obstarávanie (fotokópia). 

9. Doklady súvisiace s obstarávaním zákaziek na dodanie tovarov a/alebo 
uskutočnením stavebných prác a/alebo poskytnutím služieb v prípade, že konečný 
prijímateľ – predkladateľ projektu nie je povinný postupovať v zmysle zákona 
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov – pozri kapitolu14. Usmernenie postupu konečných 
prijímateľov (oprávnených žiadateľov) pri obstarávaní tovarov, stavebných prác 
a služieb v Usmernení pre administráciu Osi 4 Leader: 

V prípade, ak predpokladaná hodnota oprávnených výdavkov je nad 30 000 EUR: 
– víťazná cenová ponuka (originál alebo osvedčená fotokópia) potvrdená 

dodávateľom vrátane rozpočtu členeného podľa položiek;    
– zápisnica o výbere dodávateľa z minimálne 3 cenových ponúk, obsahujúca 

zdôvodnenie výberu. 
V prípade, ak je predpokladaná hodnota oprávnených výdavkov do 30 000 EUR 
(vrátane): 
–  cenová ponuka (originál alebo o osvedčená fotokópia) od  
     dodávateľa, ktorý bude realizovať projekt alebo jeho časť, potvrdená dodávateľom,  
     pozri Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader, kapitola 14. Usmernenie postupu  
     konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov pri obstarávaní  tovarov, 
stavebných  
     prác a služieb. 
10. Doklady súvisiace s obstaraním zákaziek na dodanie tovarov a/alebo uskutočnením 
stavebných prác a/alebo poskytnutím služieb vlastnou prácou pri výdavkoch 
presahujúcich individuálne 30 000 EUR bez DPH: 

– 2 cenové ponuky od iných dodávateľov; 
   –  záznam o porovnaní cenových ponúk s uplatňovanými výdavkami na vlastnú 
prácu  
        alebo materiál vyrobený vlastnou prácou. 
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Nepovinné prílohy Partnerstvo MP-ČH  nezadalo nepovinné prílohy 

 
PLÁN IMPLEMENTÁCIE 

 

Počet výziev Časť   B      3  –  (  11/2010, 11/2011, 11/2012 ) 

Min. a max. doba realizácie projektov Časť   B    min. 3 mesiace – max.. 24 mesiacov 

MONITORING A HODNOTENIE OPATRENIA 
 

Dodatočné monitorovacie ukazovatele  

Úroveň 
Ukazovateľ 

(názov a merná 
jednotka) 

Východiskový 
stav 

Cieľová hodnota 
ukazovateľa 

do r. 2013 

Spôsob overovania 
a získavania údajov, 

frekvencia zberu 
Opatrenie: 

Opatrenie 1.1.4: 
 
Podpora činností 
v oblasti vidieckeho 
cestovného časť B 

Počet vydaných 
informačných 
produktov 
(počet) 

3 50 Evidencia  produktov 
1 x ročne 
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Strategický cieľ 
Integrovanej stratégie 
rozvoja územia 

Do roku 2015 zvýšiť  kvalitu života obyvateľov v území s využitím 
miestnych zdrojov a aktívnej účasti občanov 

Priorita Integrovanej 
stratégie rozvoja územia   Socializácia obyvateľov územia Partnerstva MP-ČH 
Špecifický cieľ 
Integrovanej stratégie 
rozvoja územia 

Zvýšiť vzdelanosť, zlepšiť zručnosti a rozvíjať schopnosti 
obyvateľov a tým sa podieľať na rozvoji územia  

Názov opatrenia  PRV SR 
2007 -2013   Vzdelávanie a informovanie 

Podporované činnosti  

Rozsah a činnosti (vrátane tematického zamerania) 
Cieľom podpory sú vzdelávacie projekty zamerané na získavanie, prehlbovanie, 
inovácie vedomostí,  zručností a šírenie informácií o jednotlivých opatreniach 
osi 3 podľa EPFRV. Oprávnené sú všetky vzdelávacie a informačné aktivity, 
ktoré súvisia s cieľmi opatrenia: 
1. všetky formy ďalšieho vzdelávania, ktorých zameranie je v súlade s cieľmi 
opatrenia a príslušnými právnymi predpismi EÚ a SR. 
Vzdelávacie aktivity určené pre podnikateľské subjekty a subjekty verejnej 
správy (obce, mestá a ich združenia a občianske združenia) – tematicky 
zamerané najmä na: 
 ekonomiku podnikateľského subjektu (napr. legislatíva, riadenie 

ekonomicky životaschopného podniku, podnikateľský plán, diverzifikácia 
činností, spolupráca a rozvoj podnikov); 

 zavádzanie nových metód a nástrojov práce a riadenia vo vidieckom 
priestore;  

 manažment kvality; 
 inovácie vo vidieckych oblastiach, zavádzanie informačných technológií, 

internetizácia; 
 ochranu životného prostredia (environmentálne vhodné technológie, 

alternatívne zdroje energie, separovaný zber, využívanie biomasy, ochrana, 
tvorba a manažment krajiny, cieľová kvalita vidieckej krajiny a pod.); 

 obnovu a rozvoj vidieka; 
 prístup Leader. 

2. nasledovné formy informačných aktivít 
 tvorba nových vzdelávacích programov; 
 tvorba analýz vzdelávacích potrieb; 
 krátkodobé kurzy, školenia, tréningy na získanie potrebných vedomostí a 

zručností; 
 konferencie a semináre; 
 televízne a rozhlasové kampane (ako sú propagačné aktivity, besedy, talk 

shows); 
 výmenné informačné stáže a návštevy v tuzemsku a v EÚ; 
 putovné aktivity k cieľovým skupinám; 
 ďalšie formy, ako napríklad tlačené publikácie a webové portály, trvalý 

informačný a poradenský servis zameraný na celoživotné vzdelávanie. 
Uprednostňujú sa kombinácie uvedených foriem. 

Definícia konečných 
prijímateľov – 
predkladateľov projektu 

Konečný prijímateľ finančnej pomoci (oprávnený žiadateľ) 
Oprávneným žiadateľom sú subjekty – inštitúcie, pôsobiace v oblasti 
poskytovania vzdelávacích a informačných služieb (štátne, príspevkové, 
rozpočtové, verejno-právne, neziskové organizácie, občianske a záujmové 
združenia, profesijné komory , štátne podniky).  
Konečný prijímateľ nefinančnej pomoci 
Podnikateľské subjekty a subjekty verejnej správy (obce a ich združenia), ktoré 
pôsobia v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje Os 3. 
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Odôvodnenie 
 

V území Partnerstva MP-ČH je najviac zastúpené obyvateľstvo, ktoré má 
ukončené učňovské vzdelanie bez maturity a to v počte  5 031 osôb, 1 069 osôb 
má len základné vzdelanie, 69 osôb v území nemá ani základné vzdelanie. 
V porovnaní s inými vidieckymi oblasťami je tu dostatok vysokoškolsky 
vzdelaných obyvateľov, avšak vývojové trendy ukazujú, že celoživotné 
vzdelávanie je nevyhnutnosťou modernej doby. Obyvatelia územia Partnerstva 
MP-ČH musia reagovať na potreby trhu práce aby predchádzali ekonomickému 
oslabeniu.  
Realizáciou tohto opatrenia sa pre vidiecke územie otvárajú príležitosti 
k získaniu vyššej kvalifikácie a vzdelanostnej úrovne odborníkov a vyššej 
úrovne informovanosti obyvateľov. Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne prispeje 
k rozšíreniu priestoru pre podnikateľské subjekty na území Partnerstva MP-ČH. 

 
ODHAD POČTU KONEČNÝCH PRIJÍMATEĽOV - PREDKLADATEĽOV PROJEKTU 

 

Podnikateľské subjekty 0 Združenia  4 

Obce  0 Ostatní  1 

 
VÝŠKA A ROZSAH PODPORY  

 

Názov zdroja financovania  Rozpočet 
v EUR 

Požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov PRV  141 684,00 

Výška financovania z vlastných zdrojov                                0,00 

 
VÚC 0,00  

Iné verejné zdroje 0,00  

 Celkový rozpočet opatrenia  141 684,00  

 
OPRÁVNENOSŤ VÝDAVKOV    

 

Minimálna výška oprávnených výdavkov 3 000,00 

Maximálna výška oprávnených výdavkov 70 000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oprávnené výdavky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oprávnené výdavky  
Podpora sa poskytuje na výdavky spojené so zabezpečením a realizáciou 
vzdelávacieho a informačného projektu 
1. interné výdavky organizátora (platy, cestovné a ubytovanie pre zamestnancov 

organizátora, výdavky spojené s účtovníctvom a ekonomicky riadením 
projektu); 
a)  personálne výdavky – platy vrátane odvodov garantom (projektový, 

organizačný, finančný manažment a administrátor).  
 b) cestovné, stravné a ubytovanie pre zamestnancov organizátora v prípade ak 

sa aktivity projektu realizujú mimo sídla žiadateľa. 
Preplatenie týchto výdavkov možno v rámci projektu uplatniť pri cestách 
zamestnancov organizátora z miesta pravidelného pracoviska alebo bydliska 
na miesto konania vzdelávacieho projektu a späť. Za oprávnené cestovné výdavky sa 
považujú reálne cestovné výdavky doložené platným cestovným lístkom za leteckú 
dopravu, železničnú, autobusovú dopravu a MHD. 

 Výdavky na stravu a ubytovanie 
 výdavky na ubytovanie nesmú prekročiť maximálne stanovenú čiastku                        

170 EUR/deň/osobu. 
 výdavky na stravu nesmú prekročiť maximálne stanovenú čiastku 30 

EUR/deň/osobu. 
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Oprávnené výdavky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Výdavky na automobilovú dopravu budú prípustné  
 pri použití taxíka: 

skutočné výdavky; 
 pri použití motorového vozidla organizácie na prepravu zamestnancov 

organizátora na základe opatrenia MPSVR SR o sumách základnej 
náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných 
cestách + spotreba PHM na základe technického preukazu motorového 
vozidla; 

 akékoľvek cesty mimo miest konania vzdelávacieho projektu (stáže 
a návštevy) musia byť zdôvodnené ako cesty, ktoré súvisia so 
zabezpečením a realizáciou projektu. 

     c) výdavky na použitie priestorov a techniky vo vlastnej réžii (môžu tu byť 
zahrnuté výdavky na použitie vlastného učebného priestoru, vlastnej 
didaktickej techniky a vlastného ubytovacieho priestoru) v súlade s interným 
predpisom a pomôcky súvisiace s témou vzdelávania. 

2. externé výdavky organizátora (honoráre lektorom, autorom štúdijných 
a propagačných materiálov – vrátane vlastných lektorov a autorov organizátora), 
prekladateľom, oponentom a tlmočníkom, cestovné, vrátane hromadnej 
prepravy, stravné a ubytovanie pre účastníkov vzdelávacej aktivity, lektorov a 
tlmočníkov, prenájom učebného priestoru a didaktickej techniky, propagácia 
vzdelávacej a informačnej aktivity); 

      a) personálne výdavky lektorom, prekladateľom, autorom študijných materiálov, 
oponentom, tlmočníkom 

       Prípustné maximálne sadzby:  
 honoráre lektorom a autorom študijných a propagačných 

materiálov........................................................................... 170 EUR /1 hod.  
 honoráre tlmočníkom .......................................................... 70 EUR /1 hod. 
 honoráre prekladateľom..................................................... 30 EUR /1 str. 
 honoráre oponentom.......................................................... 30 EUR /1str.  
Táto suma musí zahŕňať príspevky organizácie do zdravotných a sociálnych 
poisťovní, ale nesmie zahŕňať žiadne prémie, odmeny alebo podiely na zisku. 

b) cestovné, stravné a ubytovanie pre účastníkov vzdelávacej aktivity, lektorov, 
tlmočníkov;  

Preplatenie týchto výdavkov možno v rámci projektu uplatniť pri cestách lektorov, 
tlmočníkov a cieľovej skupine vzdelávacieho projektu z miesta bydliska na miesto 
konania vzdelávacieho projektu a späť. Za oprávnené cestovné výdavky sa považujú 
reálne cestovné výdavky doložené platným cestovným lístkom za leteckú dopravu, 
železničnú, autobusovú dopravu a MHD. 

 Výdavky na stravu a ubytovanie 
 výdavky na ubytovanie nesmú prekročiť maximálne stanovenú čiastku                         

170 EUR/deň/osobu. 
 výdavky na stravu nesmú prekročiť maximálne stanovenú čiastku 30 

EUR/deň/osobu. 
Výdavky na automobilovú dopravu budú prípustné   

 pri použití taxíka: 
skutočné výdavky; 

 pri použití motorového vozidla organizácie na prepravu lektorov, 
tlmočníkov a cieľovej skupine vzdelávacieho projektu na základe 
opatrenia MPSVR SR o sumách základnej náhrady za používanie 
cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách + spotreba PHM na 
základe technického preukazu motorového vozidla; 

 akékoľvek cesty mimo miest konania vzdelávacieho projektu (stáže 
a návštevy) musia byť zdôvodnené ako cesty, ktoré súvisia so 
zabezpečením a realizáciou projektu. 

c) prenájom didaktickej techniky, prenájom učebného priestoru – sú oprávnenými 
výdavkami za predpokladu, že sa zakladajú na skutočných výdavkoch, 
týkajúcich sa realizácie projektu a sú riadne preukázateľné, 

   d) výdavky na zahraničné informačné a vzdelávacie stáže a návštevy v EÚ môžu 
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Oprávnené výdavky 

predstavovať maximálne 30 % z oprávnených výdavkov na projekt (z podpory 
sú vylúčené výdavky na pracovné cesty a stáže do zámorských oblastí krajín 
EÚ).  

Výdavky na zahraničné informačné a vzdelávacie stáže a návštevy v EÚ pre 
organizátorov, lektorov, cieľovú skupinu vzdelávacieho projektu, tlmočníkov, 
maximálne do výšky 315 EUR vrátane ubytovania, stravy a poistenia na osobu a deň 
a skutočné výdavky na dopravu. 
Výdavky na tuzemské informačné a vzdelávacie stáže a návštevy pre organizátorov, 
lektorov, cieľovú skupinu vzdelávacieho projektu maximálne do výšky 170 EUR 
vrátane ubytovania, stravy a poistenia na osobu a deň a skutočné výdavky na 
dopravu. 
3. ostatné výdavky organizátora (musia byť nevyhnutné pre riadnu realizáciu prác 

na projekte, musia byť ľahko identifikovateľné); 
a)  kancelárske potreby (papier, toner, bežné kancelárske kopírovanie a pod.), 
b) tvorba a tlač študijného a informačného materiálu – návrhy, grafická úprava, 

odborná úprava tlač a kopírovanie a väzbu vo väčších množstvách pri 
príprave a výrobe učebných materiálov, výdavky spojené s poštovou 
distribúciou  (len v prípade schválenia hodnotiacou komisiou) a pod., 

c) šírenie informácií a publicita projektu (tvorba webovej stránky, tlačové 
konferencie, výroba informačných a propagačných materiálov vrátane 
zverejnenia v tlači a masmédiách, prenájom výstavnej plochy a ďalšie 
diseminačné aktivity projektu). 

4. výdavky na ostatnú réžiu paušálne do maximálnej výšky 20 % z celkových 
výdavkov projektu (okrem výdavkov uvedených v bode 1c).  

Neoprávnené výdavky 

1. výdavky vynaložené pred 1. januára 2007 (výdavky, dodacie listy a preberacie 
protokoly pred 1. januárom 2007); 

2. výdavky, ktoré priamo nesúvisia s predmetným vzdelávacím a informačným 
projektom (napr. výdavky na informačné a komunikačné technológie); 

3. výdavky za sprostredkovanie účasti v projekte; 
4. výdavky na finančné zabezpečenie možných budúcich strát alebo dlhov; 
5. čiastky odložené ako rezervy; 
6. finančné výdavky (penále, finančné pokuty a súdne výdavky); 
7. daň z pridanej hodnoty okrem prípadov uvedených v bode 3a) článku 

71 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005, t. j. s výnimkou nenávratnej DPH, ak ju 
znáša zdaniteľná osoba; 

8. tvorba internetových stránok, ktoré nesúvisia s cieľmi opatrenia; 
9. poradenské a konzultačné služby; 
10. príjmy od konečného prijímateľa nefinančnej pomoci (napr. účastnícky 

poplatok); 

Neoprávnené projekty 

1. podpora sa nevzťahuje na vzdelávacie projekty, ktoré sú organizované v rámci 
existujúceho školského systému na úrovni stredných, vyšších a vysokých škôl 
(vrátane špecializačného a kvalifikačného štúdia);  

2. projekty, kde v mieste realizácie projektu je Miestna akčná skupina 
podporovaná z PRV a predmetná aktivita je zahrnutá v opatreniach Integrovanej 
stratégie rozvoja územia MAS; 

3. všetky ďalšie projekty predložené v rámci jedného obsahového námetu 
vzdelávacej a informačnej aktivity. 

 
KRITÉRIA SPÔSOBILOSTI A SPÔSOB PREUKÁZANIA ICH SPLNENIA 

 
 

Oprávnenosť projektov na financovanie z PRV je podmienená splnením všetkých nasledovných kritérií 
spôsobilosti stanovených pre toto opatrenie:  
1. Žiadateľ s právnou subjektivitou a oficiálne zaregistrovaným sídlom na území Slovenska Preukazuje sa pri 

predložení obsahového námetu. 
2. Projekt sa musí realizovať pre subjekty, ktoré sú konečnými prijímateľmi nefinančnej pomoci. Preukazuje 

sa pri ŽoP. 
3. Projekty sa musia predkladať samostatne pre oblasti cieľa Konvergencia a samostatne pre Ostatné oblasti 

z dôvodu rozdielneho financovania z EÚ a SR.  
4. Žiadateľ musí deklarovať, že pre každý vybraný projekt sa použil iba jeden zdroj financovania z EÚ alebo 



 Integrovaná stratégia rozvoja územia Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron 
  

 41

z národných zdrojov. Preukazuje sa formou čestného vyhlásenia pri ŽoP. 
5. Zmluva o vedení bankového účtu žiadateľa (fotokópia) alebo potvrdenie banky o vedení bankového účtu 

žiadateľa vrátane uvedenia čísla bankového účtu (fotokópia). Preukazuje sa pri ŽoP. 
6. Žiadateľ musí predložiť poslednú ŽoP najneskôr do 3 rokov od podpísania Zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku. 
7. Žiadateľ môže požadovať poplatky od účastníkov maximálne do výšky DPH v prípade, že ide o žiadateľov, 

pre ktorých je DPH neoprávneným výdavkom na aktivity, ktoré sú oprávnené. Pokiaľ ide o žiadateľov, 
pre ktorých je DPH oprávneným výdavkom, nesmú žiadať poplatky na oprávnené aktivity. V prípade 
poplatkov na neoprávnené aktivity poplatky od účastníkov nie sú obmedzované. Preukazuje sa pri ŽoP. 

8. Žiadateľ pred podaním ŽoNFP na Pôdohospodársku platobnú agentúru musí požiadať Hodnotiacu komisiu 
sekcie poľnohospodárstva a rozvoja vidieka MP SR o schválenie obsahového námetu vzdelávacej 
a informačnej aktivity. Táto povinnosť platí pre všetky formy ďalšieho vzdelávania a informačných aktivít 
s aktuálnym obsahom a prínosom pre prax podľa platnej legislatívy SR, ktoré sú uvedené v časti Rozsah 
a činnosti, body 1. a 2. Komisia vydá Oznámenie o schválení alebo vyradení obsahového námetu 
vzdelávacej a informačnej aktivity. Metodický pokyn na predloženie žiadosti o schválenie obsahového 
námetu vzdelávacej a informačnej aktivity Hodnotiacou komisiou sekcie poľnohospodárstva a rozvoja 
vidieka MP SR je v Príručke, v Prílohe č. 3. Oznámenie sa vydáva na meno oprávneného žiadateľa, t. j. 
konečného prijímateľa finančnej pomoci. Žiadateľ je povinný priložiť Oznámenie ako povinnú prílohu 
len 1-krát a k jednej ŽoNFP – podľa evidenčného čísla dokladu. Na jednu  schválenú žiadosť 
o obsahový námet nie je možné podať na PPA viac ako 1 projekt, táto podmienka je platná pre všetky 
projekty predložené odo dňa účinnosti Príručky. Platnosť oznámenia je 3 mesiace od dňa jeho 
vydania. V prípade pozastavenia Výzvy v danom opatrení sa platnosť Oznámenia predlžuje o dobu 
trvania pozastavenia Výzvy. Preukazuje sa pri podaní ŽoNFP. Vydané Oznámenie o schválení 
obsahového námetu vzdelávacej a informačnej aktivity je povinnou prílohou ŽoNFP, ktoré žiadateľ spolu 
s kópiou dokumentácie obsahového námetu uvedeného v žiadosti a vyplneným formulárom Žiadosti 
o nenávratný  finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR                    2007 – 2013, opatrenia 
3.3 Vzdelávanie a informovanie, doručí (osobne alebo poštou)  na Ústredie Pôdohospodárskej platobnej 
agentúry v Bratislave. 

9. Žiadateľ, ktorý realizuje projekt na území MAS, musí predložiť pri ŽoNFP potvrdenie od MAS, že aktivita, 
na ktorú predkladá ŽoNFP, nie je zahrnutá v opatreniach Integrovanej stratégie rozvoja územia.   

 
POSTUPY PRE VÝBER ŽONFP ( PROJEKTOV) KONEČNÉHO PRIJÍMATEĽA – PREDKLADATEĽA PROJEKTU PRE 

PRÍSLUŠNÉ OPATRENIE OSI 3 PRV (KRITÉRIA NA HODNOTENIE ŽONFP (PROJEKTOV) 
 

Výberové kritéria na hodnotenie projektov 

P.č. Kritérium                                                                                                       Hodnotenie 

3.4 Prispieva projekt k rozvoju vedomostí, schopností, zručností                                         áno / nie 

3.5 Prispieva projekt k propagácii územia                                                                             áno / nie 

Bodovacie kritéria Partnerstva MP-ČH 

P. č. Kritérium Body 
3.1 Aktívna účasť na rozvoji územia 10 
3.2 Projekt prispieva k zachovaniu kultúrnych a prírodných osobitostí územia 10 
3.3 Miera zapojenia znevýhodnených skupín obyvateľstva do realizácie projektu 5 

3.4 Podiel žien zapojených do aktivít projektu je minimálne 45% 10 

Spolu maximálne 35 
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Postup pri rovnakom počte bodov 

V prípade výnimočných nejasností o správnosti bodového 
hodnotenia, súladu s cieľmi PRV alebo pri rovnosti bodov budú 
tieto vyhodnotené hodnotiacou komisiou s prihliadnutím najmä na: 

– aktívna účasť na rozvoji územia 
– trvalá udržateľnosť projektu 

 
POŽADOVANÉ PRÍLOHY 

 

 
Povinné prílohy 

1. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka SR 
2007 – 2013, opatrenie 3.3 Vzdelávanie a informovanie implementované 
prostredníctvom osi 4 (formulár žiadosti) 
2. Doklad (fotokópia) o oprávnenosti vykonávať vzdelávaciu činnosť a o 
právnej subjektivite konečného prijímateľa- predkladateľ projektu  (predložiť 
jednu z možností): 

– doklad o registrácii konečného prijímateľa- predkladateľa projektu (napr. 
občianske združenia); 

– zriaďovacia listina konečného prijímateľa- predkladateľa projektu  (napr. 
príspevkové a rozpočtové organizácie); 

– Stanovy (profesijné komory). 
3. Súhlas lektora vzdelávacej a/alebo informačnej aktivity v projekte formou 
čestného prehlásenia a kópia  dokladu kvalifikácií lektora v danej oblasti. 
4. Úradne overená fotokópia Potvrdenia o akreditácii vzdelávacej aktivity 
vydané Akreditačnou komisiou MŠ SR pre ďalšie vzdelávanie vydané na 
meno konečného prijímateľa finančnej pomoci (oprávneného žiadateľa)  a  
kópiu schválenej pedagogickej dokumentácie projektu. 
5. Cestné vyhlásenie konečného prijímateľa – predkladateľa projektu, že 
pôsobí (má trvalé, príp. prechodné bydlisko, sídlo alebo prevádzku) v území 
pôsobnosti MAS. 

Nepovinné prílohy Partnerstvo MP-ČH nezadalo nepovinné prílohy  

 
PLÁN IMPLEMENTÁCIE 

 
Počet výziev      4 –  (  04/2010;  09/2011; 03,09/2012, 09/2013  ) 

Min. a max. doba realizácie projektov      min. 3 mesiace – max. 12  mesiacov 

MONITORING A HODNOTENIE OPATRENIA 

Dodatočné monitorovacie ukazovatele  

Úroveň 
Ukazovateľ 

(názov a merná 
jednotka) 

Východiskový 
stav 

Cieľová hodnota 
ukazovateľa 

do r. 2013 

Spôsob overovania 
a získavania údajov, 

frekvencia zberu 
Opatrenie: 

Opatrenie 2.1.1: 
Vzdelávanie 
a informovanie 

 

Počet vydaných 
osvedčení 
(počet) 

0 50 Osvedčenia 
1 x ročne 
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Strategický cieľ  
Integrovanej stratégie 
 rozvoja územia 

Do roku 2015 zvýšiť  kvalitu života obyvateľov v území  
s využitím miestnych zdrojov a aktívnej účasti občanov 

Priorita Integrovanej  
stratégie rozvoja územia   Kvalita občianskeho života 
Špecifický cieľ  
Integrovanej stratégie  
rozvoja územia 

 Skvalitnenie infraštruktúry a rozvoja služieb obcí v území  

Názov opatrenia  PRV SR  
2007 -2013   Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo 

Podporované činnosti  

Oprávnené sú všetky činnosti, ktoré sú v súlade s cieľmi opatrenia 
a príslušnými právnymi predpismi EÚ, napr.: 
 rekonštrukcia a modernizácia rekreačných zón;  
 výstavba, rekonštrukcia a modernizácia detských a športových ihrísk 

(vrátane krytých a zázemí týchto ihrísk), tržníc (vrátane krytých), 
autobusových zastávok a pod., (napr. obecných rozhlasov); 

 rekonštrukcia a modernizácia obecných stavieb (napr. obecný úrad, 
kultúrny dom, dom smútku) a objektov spoločenského významu 
(napr. amfiteátre) vrátane ich okolia (okrem stavieb a budov 
evidovaných na Ministerstve kultúry SR v registri nehnuteľných 
kultúrnych pamiatok a lokalít UNESCO) vrátane zriadenia 
pripojenia na internet. 
 

Definícia konečných 
prijímateľov – predkladateľov 
projektu 

Koneční prijímatelia aktivít skupiny opatrení 3.4 Obnova rozvoj obcí, 
občianskej vybavenosti a služieb ako súčasť projektov realizovaných 
miestnymi akčnými skupinami, zahŕňajú aj obec, ktorá je pólom rastu, resp. 
obce ktoré sú pólmi rastu. Z podpory sú však vylúčené obce s počtom 
obyvateľov nad 20 000. 

Odôvodnenie 
 

V obciach sú nedostatočne vybudované rekreačné zóny, oddychové 
a športové zóny čo spôsobuje znížený záujem o vidiecke územie zo strany 
návštevníkov, ale aj mladých ľudí žijúcich na vidieku. Mladé rodiny 
odchádzajú z vidieka, pretože nemajú možnosti v dostatočnej miere 
uspokojiť svoje potreby a záujmy.  Celkový vzhľad obce narúšajú obecné 
budovy, ktoré nevyhnutne potrebujú rekonštrukciu a modernizáciu. Táto 
skutočnosť je taktiež jednou z príčin zníženej atraktivity vidieka zo strany 
turistov. Realizáciou tohto opatrenia zvýšime návštevnosť, udržateľnosť 
ľudí v území. 

 
ODHAD POČTU KONEČNÝCH PRIJÍMATEĽOV - PREDKLADATEĽOV PROJEKTU 

 

Podnikateľské subjekty 0 Združenia  0 

Obce  13 Ostatní  0 

 
VÝŠKA A ROZSAH PODPORY  

 

Názov zdroja financovania  Rozpočet 
v EUR 

Požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov PRV  500 000,00 

Výška financovania z vlastných zdrojov  0,00 

  
VÚC 13 246,00 

Iné verejné zdroje 0,00  

 Celkový rozpočet opatrenia  513 246,00  
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OPRÁVNENOSŤ VÝDAVKOV    

 

Minimálna výška oprávnených výdavkov 1 500,00 

Maximálna výška oprávnených výdavkov 27 000,00 

Oprávnené výdavky 

Oprávnené výdavky (s výnimkou obmedzení citovaných v rámci neoprávnených 
výdavkov) 

1. investície do dlhodobého hmotného majetku; 
2. investície do dlhodobého nehmotného majetku; 
3. výdavky spojené s obstarávaním podľa zákona o verejnom obstarávaní; 
4. výdavky spojené s vypracovaním projektovej dokumentácie potrebnej v rámci 

stavebného konania; 
5. vlastná práca (iba mzdy vrátane odvodov).   
Výška výdavkov uvedených v bode 3 a 4 nesmie presiahnuť 5 % z celkových 
oprávnených výdavkov na projekt. 
Oprávnené výdavky podmienené schválením zmien Programu rozvoja vidieka 
SR  2007 – 2013 v EK 
6. výdavky spojené s externým manažmentom pri implementácii projektu. 
Výška výdavkov uvedených v bode 6 nesmie presiahnuť 3 % z celkových 
oprávnených výdavkov na projekt a žiadateľ preukazuje ich vynaloženie v rámci 
poslednej ŽOP. 

Neoprávnené výdavky 

1. výdavky vynaložené pred udelením Štatútu Miestnej akčnej skupiny 
(s výnimkou výdavkov na obstarávanie podľa zákona o verejnom obstarávaní 
a na vypracovanie projektovej dokumentácie potrebnej v rámci stavebného 
konania, kde sú výdavky oprávnené  od 1.1.2007) ;  

2. výdavky na verejné obstarávanie a výdavky na vypracovanie projektovej 
dokumentácie presahujúce 5 % z celkových oprávnených výdavkov na 
projekt;   

3. nákup použitého majetku;  
4. nákup dopravných prostriedkov a dopravných zariadení; 
5. výdavky na nákup nehnuteľností s výnimkou nákupu pozemkov (pod 

stavbami) určených na výstavbu, resp. technické zhodnotenie stavieb, ktoré je 
predmetom projektu, pričom konečný prijímateľ – predkladateľ projektu si 
môže uplatniť výdavky na nákup pozemkov v hodnote zistenej znaleckým 
posudkom, max. však do výšky 10 % oprávnených výdavkov na výstavbu, 
resp. technické zhodnotenie príslušných stavieb; 

6. refundovateľné, refundované alebo inak preplatené dane, clá, dovozné 
prirážky a kurzové straty; 

7. daň z pridanej hodnoty; 
8. prevádzkové výdavky (napr. výdavky na opravy a údržbu); 
9. vlastná práca vyjadrená peňažnou hodnotou nad 30 % z ceny materiálu 

zakúpeného a použitého na oprávnenú investíciu realizovanú  vlastnou  
       prácou;  
10. bankové poplatky, úroky z dlhu, výdavky na záruku a podobné poplatky; 
11. nájomné poplatky; 
12. výdavky vynaložené v hotovosti s výnimkou vlastnej práce; 
13. poradenské a konzultačné služby; 
14. výdavky na vypracovanie územno-plánovacej dokumentácie; 
15. výdavky na vnútorné vybavenie administratívnych priestorov obecných 

úradov. 
 

Neoprávnené výdavky  
zo zdrojov VUC 

 
1. výdavky vynaložené pred udelením Štatútu Miestnej akčnej skupiny 

(s výnimkou výdavkov na obstarávanie podľa zákona o verejnom 
obstarávaní a na vypracovanie projektovej dokumentácie potrebnej 
v rámci stavebného konania, kde sú výdavky oprávnené  od 1.1.2007) ;  

2. výdavky na verejné obstarávanie a výdavky na vypracovanie projektovej 
dokumentácie presahujúce 5 % z celkových oprávnených výdavkov na 
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projekt;   
3. nákup použitého majetku;  
4. nákup dopravných prostriedkov a dopravných zariadení; 
5. výdavky na nákup nehnuteľností s výnimkou nákupu pozemkov (pod 

stavbami) určených na výstavbu, resp. technické zhodnotenie stavieb, 
ktoré je predmetom projektu, pričom konečný prijímateľ – predkladateľ 
projektu si môže uplatniť výdavky na nákup pozemkov v hodnote zistenej 
znaleckým posudkom, max. však do výšky 10 % oprávnených výdavkov 
na výstavbu, resp. technické zhodnotenie príslušných stavieb; 

6. refundovateľné, refundované alebo inak preplatené dane, clá, dovozné 
prirážky a kurzové straty; 

7. daň z pridanej hodnoty; 
8. prevádzkové výdavky (napr. výdavky na opravy a údržbu); 
9. vlastná práca vyjadrená peňažnou hodnotou nad 30 % z ceny materiálu 

zakúpeného a použitého na oprávnenú investíciu realizovanú  vlastnou 
prácou;  

10. bankové poplatky, úroky z dlhu, výdavky na záruku a podobné poplatky; 
11. nájomné poplatky; 
12. výdavky vynaložené v hotovosti s výnimkou vlastnej práce; 
13. poradenské a konzultačné služby; 
14. výdavky na vypracovanie územno-plánovacej dokumentácie; 
15. výdavky na vnútorné vybavenie administratívnych priestorov obecných 

úradov 
 

Neoprávnené projekty 
1. projekty zamerané na vytváranie zisku1; 
2. projekty zamerané na zdravotnú starostlivosť, bytovú, sociálnu a školskú 

problematiku. 
 

KRITÉRIA SPÔSOBILOSTI A SPÔSOB PREUKÁZANIA ICH SPLNENIA 
 

Oprávnenosť projektov na financovanie z PRV je podmienená splnením všetkých nasledovných kritérií 
spôsobilosti, stanovených pre toto opatrenie, kritérií spôsobilosti, ktoré sú uvedené v Usmernení, kapitole 5. 
Opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia a kritérií spôsobilosti, ktoré si stanovila 
MAS.  
1. Podpora z PRV môže byť použitá len na projekty realizované na území SR a v rámci územia pôsobnosti 

MAS.. 
2. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nie je v nútenej správe. Preukazuje sa pri ŽoNFP (projekte) a 

následne pri ŽoP formou čestného vyhlásenia. 
3. Investícia sa musí využívať najmenej päť rokov po podpise zmluvy, pričom nesmie prejsť podstatnou 

zmenou, ktorá: 
a) ovplyvní jej povahu alebo podmienky využívania alebo neoprávnene zvýhodní akýkoľvek podnik alebo 

verejný subjekt, 
b) vyplýva buď zo zmeny povahy vlastníctva položky infraštruktúry, alebo ukončenia alebo premiestnenia 

výrobnej činnosti. 
4. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí deklarovať, že pre každý vybraný projekt sa použije iba 

jeden zdroj financovania z EÚ alebo z národných zdrojov. Preukazuje sa formou čestného vyhlásenia pri 
ŽoNFP (projekte).   

5. Projekt môže byť predmetom záložného práva za podmienok stanovených v Usmernení   ,  kapitole 13. 
Ochrana majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu.   

6. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí predložiť poslednú ŽoP najneskôr do troch rokov od 
podpísania zmluvy. 

7. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí prostredníctvom stavebného povolenia, resp. iného 
právneho úkonu (ohlásenie stavebnému úradu v zmysle zákona č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov) 
preukázať oprávnenie užívať predmet projektu s výnimkou špecifických prípadov (napr. výstavba nových 
športových ihrísk). Preukazuje sa pri ŽoNFP (projekte), najneskôr však pred podpisom zmluvy. V prípade 
vykonávania udržiavacích prác, na ktoré nie je potrebné ani ohlásenie stavebnému úradu (§ 139b, ods. 15. 
zák. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov) musí konečný prijímateľ – predkladateľ projektu preukázať 

                                                
1 Napr. v prípade rekonštrukcie a modernizácie obecných stavieb žiadateľ uvedené stavby ani ich časti nemôže 

prenajímať na podnikateľské účely.   
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vlastníctvo, resp. iný právny vzťah užívať predmet projektu pri podaní ŽoNFP (projektu). V prípade 
pozemkov pod stavbami, ktorých technické zhodnotenie je predmetom projektu, preukáže konečný 
prijímateľ – predkladateľ projektu  vlastnícky vzťah k pozemkom pri podaní prvej ŽoP, ktorá súvisí 
s nadobudnutím pozemkov do vlastníctva. V prípade nákupu pozemkov určených pre výstavbu objektov, 
ktoré sú predmetom projektu, konečný prijímateľ – predkladateľ projektu preukáže vlastnícky vzťah 
k pozemkom pri podaní prvej ŽoP po skolaudovaní objektov, ktoré sú predmetom projektu.    

8. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí užívať predmet projektu najmenej 6 rokov po predložení 
ŽoNFP (projektu) (deklaruje čestným prehlásením pri podaní ŽoNFP (projektu)). 

9. Po ukončení projektu je konečný prijímateľ podpory povinný zaregistrovať podporenú aktivitu do Agentúry 
pre rozvoj vidieka, ktorá je hostiteľským orgánom Národnej siete rozvoja vidieka do 3 mesiacov od podania 
poslednej ŽoP, resp. po jej zriadení.  

 
10. Všetky objekty podporené z verejných zdrojov v rámci projektu musia byť prístupné verejnosti. 
11. Projekt musí mať neziskový charakter. 
12. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí predložiť doklady súvisiace s vykonaním verejného 

obstarávania v súlade  s Usmernením, kapitolou 8. Hodnotenie a výber  ŽoNFP (projektov) konečného 
prijímateľa – predkladateľa  projektu v rámci implementácie stratégie a kapitolou 14. Usmernenie postupu 
konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb pri 
podaní ŽoNFP. 

13. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu z územia tzv.„zmiešanej MAS“ musí predkladať projekt podľa 
miesta realizácie samostatne pre oblasti cieľa Konvergencia a samostatne pre Ostatné oblasti z dôvodu 
rozdielneho financovania. 

 
 

POSTUPY PRE VÝBER ŽONFP ( PROJEKTOV) KONEČNÉHO PRIJÍMATEĽA – PREDKLADATEĽA PROJEKTU PRE 
PRÍSLUŠNÉ OPATRENIE OSI 3 PRV (KRITÉRIA NA HODNOTENIE ŽONFP (PROJEKTOV) 

 

Bodovacie kritéria na hodnotenie projektov 

Bodovacie kritéria Partnerstva MP-ČH 

P. č. Kritérium Body 
4.1.1 Aktívna účasť na rozvoji územia 

 15 

4.1.2 Projekt prispieva k zachovaniu kultúrnych a prírodných osobitostí územia 10 
4.1.3 Miera zapojenia znevýhodnených skupín obyvateľstva do realizácie projektu 10 

Spolu maximálne 35 

Postup pri rovnakom počte bodov 

V prípade výnimočných nejasností o správnosti bodového 
hodnotenia, súladu s cieľmi PRV alebo pri rovnosti 
bodov budú tieto vyhodnotené hodnotiacou komisiou 
s prihliadnutím najmä na: 

– aktívna účasť na rozvoji územia 
– trvalá udržateľnosť projektu 

 
 

POŽADOVANÉ PRÍLOHY 
 

 
 
Povinné prílohy 
 
 
 
 
 

1. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka SR 
2007 – 2013, 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo implementované 
prostredníctvom osi 4 (formulár žiadosti) . 
2. Tabuľkovú časť projektu vo formáte Excel v tlačenej a v elektronickej forme 
(pozri ŽoNFP, časť D). 
3. Doklad o pridelení IČO (fotokópia). 
4. Osvedčenie  o zvolení za starostu (úradne osvedčená fotokópia. 
5. V prípade vykonávania udržiavacích prác, na ktoré nie je potrebné ani 
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Povinné prílohy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ohlásenie stavebnému úradu (§ 139b, ods. 15. zák. 50/76 Zb. v znení neskorších 
predpisov) musí konečný prijímateľ – predkladateľ projektu  preukázať 
vlastníctvo, resp. iný právny vzťah užívať predmet projektu. Predkladá doklad 
preukazujúci vlastnícky  alebo nájomný vzťah  konečného prijímateľa – 
predkladateľa projektu k nehnuteľnosti, na ktorej sa bude investícia, realizovať: 
– platný list vlastníctva (fotokópia); 
– nájomná zmluva/správcovská zmluva alebo iná/zmluva uzavretá na obdobie 

najmenej 6 rokov po predložení ŽoNFP (originál alebo úradne osvedčená 
fotokópia).   

6. Stanovisko obvodného úradu životného prostredia, či projekt vyžaduje 
rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR podľa zákona č. 24/2006 Z. z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov – podľa zamerania projektu (predkladá 
originál alebo úradne overenú fotokópiu). 
7. Ak činnosť podlieha zisťovaciemu konaniu, konečný prijímateľ – 
predkladateľ projektu predkladá rozhodnutie Ministerstva životného prostredia 
SR zo zisťovacieho konania alebo ak činnosť podlieha povinnému hodnoteniu 
v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z.  o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
konečný prijímateľ – predkladateľ projektu predkladá záverečné  stanovisko 
Ministerstva životného prostredia SR (predkladá originál  alebo úradne overenú 
fotokópiu).  
8. Ak činnosť podlieha zisťovaciemu konaniu, konečný prijímateľ – 
predkladateľ projektu predkladá rozhodnutie Ministerstva životného prostredia 
SR zo zisťovacieho konania alebo ak činnosť podlieha povinnému hodnoteniu 
v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z.  o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
konečný prijímateľ – predkladateľ projektu predkladá záverečné  stanovisko 
Ministerstva životného prostredia SR (predkladá originál  alebo úradne overenú 
fotokópiu). 
9. Splátkový kalendár potvrdený veriteľom v prípade, ak má konečný prijímateľ 
– predkladateľ projektu záväzky voči štátu po lehote splatnosti (v Príručke pre 
žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja 
vidieka SR 2007 – 2013 a/alebo v Dodatkoch k Príručke pre žiadateľa 
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka 
SR 2007 – 2013)  (ďalej len „Príručka a/alebo Dodatky“). 
10. Znalecký posudok na pozemok v prípade, ak je predmetom projektu nákup 
pozemkov, alebo ich častí určených na výstavbu (predkladá originál alebo 
úradne overenú fotokópiu). 
11. Cestné vyhlásenie konečného prijímateľa – predkladateľa projektu, že 
pôsobí (má trvalé, príp. prechodné bydlisko, sídlo alebo prevádzku) v území 
pôsobnosti MAS. 
Stavebné investície 
12. Projektová dokumentácia s rozpočtom v prípade stavebných investícií 
(predkladá originál alebo úradne overenú fotokópiu). 
13. Ohlásenie stavebnému úradu a oznámenie stavebného úradu, že nemá 
námietky voči predloženému stavebnému ohláseniu v zmysle § 57, Zákon č. 
50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov – u stavieb, zariadení a technológií 
ktoré nevyžadujú stavebné povolenie, spolu s jednoduchým situačným 
nákresom, vrátane rozpočtu na stavbu prípadne zakúpenie a inštaláciu 
technológie overené príslušným stavebným úradom (úradne osvedčená 
fotokópia).  
14. Právoplatné stavebné povolenie v zmysle § 66, Zákona č. 50/1976 Zb. 
v znení neskorších predpisov v prípade investícií, pri ktorých sa vyžaduje 
stavebné povolenie (úradne osvedčená fotokópia), resp. kópiu žiadosti o vydanie 
stavebného povolenia, vyplnenú  v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 § 8, 
potvrdenú príslušným stavebným úradom (úradne osvedčená fotokópia), pričom 
právoplatné rozhodnutie o stavebnom povolení predloží na vyzvanie PPA 
najneskôr pri podpise zmluvy (úradne osvedčená fotokópia). 
Obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb   
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Povinné prílohy 

15. Doklady súvisiace s vykonaním verejného obstarávania v prípade, ak 
konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný postupovať 
v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pozri kapitolu  14. 
Usmernenie postupu konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov) pri 
obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb v Usmernení pre administráciu 
Osi 4 Leader: 

– víťazná cenová ponuka (originál alebo úradne osvedčená fotokópia) 
potvrdená dodávateľom vrátane rozpočtu členeného podľa položiek; 

– zápisnica o verejnom obstarávaní v zmysle zákona č.25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní (originál alebo osvedčená fotokópia); 

– potvrdenie odborne spôsobilej osoby pre verejné obstarávanie s úradne 
osvedčeným podpisom o tom, že verejné obstarávanie zákaziek na dodanie 
tovarov a/alebo uskutočnenie stavebných prác a/alebo poskytnutie služieb, 
ktoré sú predmetom projektu bolo vykonané v súlade so zákonom č. 
25/2006 Z. z.  s uvedením metódy verejného obstarávania a citovaním §, 
podľa ktorého konečnému prijímateľovi – predkladateľovi projektu 
vyplynula povinnosť obstarávať (originál alebo úradne osvedčená 
fotokópia); 

– preukaz o odbornej spôsobilosti odborne spôsobilej osoby pre verejné 
obstarávanie (fotokópia). 

16. Doklady súvisiace s obstarávaním zákaziek na dodanie tovarov a/alebo 
uskutočnením stavebných prác a/alebo poskytnutím služieb v prípade, že 
konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nie je povinný postupovať 
v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – pozri kapitolu  
14. Usmernenie postupu konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov) pri 
obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb v Usmernení pre administráciu 
Osi 4 Leader: 
V prípade, ak predpokladaná hodnota oprávnených výdavkov je nad 30 000 
EUR: 

– víťazná cenová ponuka (originál alebo osvedčená fotokópia) potvrdená 
dodávateľom vrátane rozpočtu členeného podľa položiek;    

– zápisnica o výbere dodávateľa z minimálne 3 cenových ponúk, 
obsahujúca zdôvodnenie výberu. 

V prípade, ak je predpokladaná hodnota oprávnených výdavkov do 30 000 
EUR (vrátane): 
– cenová ponuka (originál alebo osvedčená fotokópia) od dodávateľa, ktorý 
bude realizovať projekt alebo jeho časť, potvrdená dodávateľom, pozri 
Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader, kapitola 14. Usmernenie postupu 
konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov pri obstarávaní tovarov, 
stavebných prác a služieb. 
17. Doklady súvisiace s obstaraním zákaziek na dodanie tovarov a/alebo 
uskutočnením stavebných prác a/alebo poskytnutím služieb vlastnou prácou pri 
výdavkoch presahujúcich individuálne 30 000 EUR bez DPH: 

– 2 cenové ponuky od iných dodávateľov;   
záznam o porovnaní cenových ponúk s uplatňovanými výdavkami na vlastnú 
prácu alebo materiál vyrobený vlastnou prácou. 

Nepovinné prílohy Partnerstvo MP-ČH nezadalo nepovinné prílohy  

 
PLÁN IMPLEMENTÁCIE 

 

Počet výziev      4 –  (  04/2010, 04/2011, 04/2012, 04/2013  ) 

Min. a max. doba realizácie projektov      min. 3 mesiace – max.. 24  mesiacov 

MONITORING A HODNOTENIE OPATRENIA 
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Dodatočné monitorovacie ukazovatele  

Úroveň Ukazovateľ 
(názov a merná jednotka) 

Východiskový 
stav 

Cieľová hodnota 
ukazovateľa 

do r. 2013 

Spôsob overovania 
a získavania údajov, 

frekvencia zberu 
Opatrenie: 

Opatrenie 3.1.1: 
Základné služby 
pre vidiecke 
obyvateľstvo 

Miera spokojnosti 
obyvateľov obcí (%) 

25 55 Dotazníkový prieskum 
1 x ročne 
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Strategický cieľ 
Integrovanej 
stratégie rozvoja 
územia 

Do roku 2015 zvýšiť  kvalitu života obyvateľov v území s využitím 
miestnych zdrojov a aktívnej účasti občanov 

Priorita 
Integrovanej 
stratégie rozvoja 
územia  

Kvalita občianskeho života 

Špecifický cieľ 
Integrovanej 
stratégie rozvoja 
územia 

Skvalitnenie infraštruktúry a rozvoja služieb obcí v území  

Názov opatrenia  
PRV SR 2007 -2013  Obnova a rozvoj obcí  

Podporované 
činnosti  

 
Oprávnené sú všetky činnosti, ktoré sú v súlade s cieľmi opatrenia a príslušnými 
právnymi predpismi EÚ, napr.: 

 výstavba, rekonštrukcia a modernizácia vodovodov a kanalizácie (vrátane   
ČOV – zákon 442/2002 Z. z., § 2, ods. b); 

 výstavba, rekonštrukcia a modernizácia miestnych ciest, lávok, mostov 
výstavba, rekonštrukcia a modernizácia chodníkov, cyklotrás, verejného 
osvetlenia , verejných priestranstiev a parkov.  

 

Definícia konečných 
prijímateľov – 
predkladateľov 
projektu 

Koneční prijímatelia aktivít skupiny opatrení 3.4 Obnova rozvoj obcí, občianskej 
vybavenosti a služieb ako súčasť projektov realizovaných miestnymi akčnými 
skupinami, zahŕňajú aj  obec, ktorá je pólom rastu, resp. obce ktoré sú pólmi rastu. 
Z podpory sú však vylúčené obce s počtom obyvateľov nad 20 000 
 

Odôvodnenie 
 

Územie Partnerstva MP-ČH má nedostatočne rozvinutú, respektíve 
v nevyhovujúcom stave technickú infraštruktúru. V zlom technickom stave sú 
prístupové cesty a chodníky meste Tisovec a niektorých častiach obcí územia, 
turistické chodníky a neudržiavané cyklotrasy. Spôsobuje to zhoršenie podmienok 
pre rozvoj vidieckej ekonomiky a jej konkurencieschopnosti a obmedzuje obce 
z hľadiska prístupu do nich. 
 

 
ODHAD POČTU KONEČNÝCH PRIJÍMATEĽOV - PREDKLADATEĽOV PROJEKTU 

 

Podnikateľské subjekty 0 Združenia  0 

Obce  13 Ostatní  0 

 
VÝŠKA A ROZSAH PODPORY  

 

Názov zdroja financovania  Rozpočet 
v EUR 

Požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov PRV  430 000,00 

Výška financovania z vlastných zdrojov  0,00 

 
VÚC 13 247,00 

Iné verejné zdroje 0,00 

 Celkový rozpočet opatrenia  443 247,00 

 
OPRÁVNENOSŤ VÝDAVKOV    
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Minimálna výška oprávnených 
výdavkov 1 500,00 

Maximálna výška oprávnených 
výdavkov 27 000,00 

Oprávnené výdavky 

Oprávnené výdavky (s výnimkou obmedzení citovaných v rámci 
neoprávnených výdavkov) 

1. investície do dlhodobého hmotného majetku; 
2. investície do dlhodobého nehmotného majetku; 
3. výdavky spojené s obstarávaním podľa zákona o verejnom obstarávaní; 
4. výdavky spojené s vypracovaním projektovej dokumentácie potrebnej 

v rámci stavebného konania; 
5. vlastná práca (iba mzdy vrátane odvodov).   
Výška výdavkov uvedených v bode 3 a 4 nesmie presiahnuť 5 % z celkových 
oprávnených výdavkov na projekt. 
Oprávnené výdavky podmienené schválením zmien Programu rozvoja 
vidieka SR  2007 – 2013 v EK 
6. výdavky spojené s externým manažmentom pri implementácii projektu. 
Výška výdavkov uvedených v bode 6 nesmie presiahnuť 3 % z celkových 
oprávnených výdavkov na projekt a žiadateľ preukazuje ich vynaloženie v 
rámci poslednej ŽOP. 

Neoprávnené výdavky 

1. výdavky vynaložené pred udelením Štatútu Miestnej akčnej skupiny  
      (s výnimkou výdavkov na obstarávanie podľa zákona o verejnom 
obstarávaní  
      a na vypracovanie projektovej dokumentácie potrebnej v rámci stavebného  
      konania, kde sú výdavky oprávnené  od 1.1.2007);  
1. výdavky na verejné obstarávanie a výdavky na vypracovanie projektovej 

dokumentácie presahujúce 5 % z celkových oprávnených výdavkov na 
projekt;   

2. nákup použitého majetku;  
3. nákup dopravných prostriedkov a dopravných zariadení; 
4. výdavky na nákup nehnuteľností s výnimkou nákupu pozemkov (pod 

stavbami) určených na výstavbu, resp. technické zhodnotenie stavieb, 
ktoré je predmetom projektu, pričom konečný prijímateľ – predkladateľ 
projektu si môže uplatniť výdavky na nákup pozemkov v hodnote zistenej 
znaleckým posudkom, max. však do výšky 10 % oprávnených výdavkov 
na výstavbu, resp. technické zhodnotenie príslušných stavieb; 

5. refundovateľné, refundované alebo inak preplatené dane, clá, dovozné 
prirážky a kurzové straty; 

6. daň z pridanej hodnoty; 
7. prevádzkové výdavky (napr. výdavky na opravy a údržbu); 
8. vlastná práca vyjadrená peňažnou hodnotou nad 30 % z ceny materiálu 

zakúpeného a použitého na oprávnenú investíciu realizovanú  vlastnou 
prácou;  

9. bankové poplatky, úroky z dlhu, výdavky na záruku a podobné poplatky; 
10. nájomné poplatky; 
11. výdavky vynaložené v hotovosti s výnimkou vlastnej práce; 
12. poradenské a konzultačné služby; 
13. výdavky na vypracovanie územno-plánovacej dokumentácie. 

Neoprávnené výdavky 
zo zdrojov VUC 

1. výdavky vynaložené pred udelením Štatútu Miestnej akčnej skupiny 
(s výnimkou výdavkov na obstarávanie podľa zákona o verejnom 
obstarávaní a na vypracovanie projektovej dokumentácie potrebnej 
v rámci stavebného konania, kde sú výdavky oprávnené  od 1.1.2007);  

1. výdavky na verejné obstarávanie a výdavky na vypracovanie projektovej 
dokumentácie presahujúce 5 % z celkových oprávnených výdavkov na 
projekt;   

2. nákup použitého majetku;  
3. nákup dopravných prostriedkov a dopravných zariadení; 
4. výdavky na nákup nehnuteľností s výnimkou nákupu pozemkov (pod 

stavbami) určených na výstavbu, resp. technické zhodnotenie stavieb, 
ktoré je predmetom projektu, pričom konečný prijímateľ – predkladateľ 
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projektu si môže uplatniť výdavky na nákup pozemkov v hodnote zistenej 
znaleckým posudkom, max. však do výšky 10 % oprávnených výdavkov 
na výstavbu, resp. technické zhodnotenie príslušných stavieb; 

5. refundovateľné, refundované alebo inak preplatené dane, clá, dovozné 
prirážky a kurzové straty; 

6. daň z pridanej hodnoty; 
7. prevádzkové výdavky (napr. výdavky na opravy a údržbu); 
8. vlastná práca vyjadrená peňažnou hodnotou nad 30 % z ceny materiálu 

zakúpeného a použitého na oprávnenú investíciu realizovanú  vlastnou 
prácou;  

9. bankové poplatky, úroky z dlhu, výdavky na záruku a podobné poplatky; 
10. nájomné poplatky; 
11. výdavky vynaložené v hotovosti s výnimkou vlastnej práce; 
12. poradenské a konzultačné služby; 
13. výdavky na vypracovanie územno-plánovacej dokumentácie. 

Neoprávnené projekty 
 
1. projekty zamerané na vytváranie zisku. 
 

 
KRITÉRIA SPÔSOBILOSTI A SPÔSOB PREUKÁZANIA ICH SPLNENIA 

 
Oprávnenosť projektov na financovanie z  PRV je podmienená splnením všetkých nasledovných kritérií 
spôsobilosti, stanovených pre toto opatrenie, kritérií spôsobilosti, ktoré sú uvedené v Usmernení, kapitole 5. 
Opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia a kritérií spôsobilosti, ktoré si stanovila 
MAS. 
1. Podpora z PRV môže byť použitá len na projekty realizované na území SR a v rámci územia pôsobnosti 

MAS . 
2. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu  nie je v nútenej správe. Preukazuje sa pri ŽoNFP (projekte) 

a následne pri ŽoP formou čestného vyhlásenia.  
3. Investícia sa musí využívať najmenej päť rokov po podpise zmluvy, pričom nesmie prejsť podstatnou 

zmenou, ktorá: 
a) ovplyvní jej povahu alebo podmienky využívania alebo neoprávnene zvýhodní akýkoľvek podnik 

alebo verejný subjekt, 
b) vyplýva buď zo zmeny povahy vlastníctva položky infraštruktúry, alebo ukončenia alebo 

premiestnenia výrobnej činnosti. 
4. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí deklarovať, že pre každý vybraný projekt sa použije 

iba jeden zdroj financovania z EÚ alebo z národných zdrojov. Preukazuje sa formou čestného vyhlásenia 
pri ŽoNFP (projekte).  

5. Projekt môže byť predmetom záložného práva za podmienok stanovených  v Usmernení, kapitole 13. 
Ochrana majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu.   

6. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí predložiť poslednú ŽoP najneskôr do troch rokov od 
podpísania zmluvy. 

7. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí prostredníctvom stavebného povolenia, resp. iného 
právneho úkonu (ohlásenie stavebnému úradu v zmysle zákona č. 50/76 Zb. v znení neskorších 
predpisov) preukázať oprávnenie užívať predmet projektu s výnimkou špecifických prípadov (napr. 
výstavba nových športových ihrísk). Preukazuje sa pri ŽoNFP (projekte),najneskôr však pred podpisom 
zmluvy. V prípade vykonávania udržiavacích prác, na ktoré nie je potrebné ani ohlásenie stavebnému 
úradu (§ 139b, ods. 15. zák. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov) musí konečný prijímateľ – 
predkladateľ projektu preukázať vlastníctvo, resp. iný právny vzťah užívať predmet projektu pri podaní 
ŽoNFP (projektu). V prípade pozemkov pod stavbami, ktorých technické zhodnotenie je predmetom 
projektu, preukáže konečný prijímateľ – predkladateľ projektu vlastnícky vzťah k pozemkom pri podaní 
prvej ŽoP, ktorá súvisí s nadobudnutím pozemkov do vlastníctva. V prípade nákupu pozemkov určených 
pre výstavbu objektov, ktoré sú predmetom projektu, konečný prijímateľ – predkladateľ projektu 
preukáže vlastnícky vzťah k pozemkom pri podaní prvej ŽoP po skolaudovaní objektov, ktoré sú 
predmetom projektu 

8. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí užívať predmet projektu najmenej 6 rokov po 
predložení ŽoNFP (projektu) (deklaruje čestným prehlásením pri podaní ŽoNFP (projektu)). 

9. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nesmie predmet projektu prenajať tretej osobe po dobu 
platnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. 

10. Po ukončení projektu je konečný prijímateľ – predkladateľ projektu podpory povinný zaregistrovať 



 Integrovaná stratégia rozvoja územia Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron 
  

 53

podporenú aktivitu do Agentúry pre rozvoj vidieka, ktorá je hostiteľským orgánom Národnej siete 
rozvoja vidieka do 3 mesiacov od podania poslednej ŽoP, resp. po jej zriadení.  

11. Všetky objekty podporené z verejných zdrojov v rámci projektu musia byť prístupné verejnosti. 
12. Projekt musí mať neziskový charakter. 
13. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí predložiť doklady súvisiace s vykonaním verejného 

obstarávania v súlade  s Usmernením, kapitolou 8. Hodnotenie a výber  ŽoNFP (projektov) konečného 
prijímateľa – predkladateľa  projektu v rámci implementácie stratégie a kapitolou 14. Usmernenie 
postupu konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov) pri obstarávaní tovarov, stavebných prác 
a služieb pri podaní ŽoNFP. 

14. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu z územia tzv.„zmiešanej MAS“ musí predkladať projekt 
podľa miesta realizácie samostatne pre oblasti cieľa Konvergencia a samostatne pre Ostatné oblasti 
z dôvodu rozdielneho financovania. 

 
POSTUPY PRE VÝBER ŽONFP ( PROJEKTOV) KONEČNÉHO PRIJÍMATEĽA – PREDKLADATEĽA PROJEKTU PRE 

PRÍSLUŠNÉ OPATRENIE OSI 3 PRV (KRITÉRIA NA HODNOTENIE ŽONFP (PROJEKTOV) 
 

Bodovacie kritéria na hodnotenie projektov 

Bodovacie kritéria Partnerstva MP-ČH 

P. č. Kritérium Body 

4.1.1 Aktívna účasť na rozvoji územia 
 15 

4.1.2 Projekt prispieva k zachovaniu kultúrnych a prírodných osobitostí 
územia 10 

4.1.3 Miera zapojenia znevýhodnených skupín obyvateľstva do realizácie 
projektu 10 

Spolu maximálne 35 

Postup pri rovnakom počte bodov 

V prípade výnimočných nejasností o správnosti bodového 
hodnotenia, súladu s cieľmi PRV alebo pri rovnosti bodov budú 
tieto vyhodnotené hodnotiacou komisiou s prihliadnutím najmä na: 

– aktívna účasť na rozvoji územia 
– trvalá udržateľnosť projektu 

 
POŽADOVANÉ PRÍLOHY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Povinné prílohy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka SR 
2007 – 2013, 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí implementované prostredníctvom osi 
4.  (formulár žiadosti).     
2. Tabuľkovú časť projektu vo formáte Excel v tlačenej a v elektronickej 
forme (pozri ŽoNFP, časť D). 
3. Doklad o pridelení IČO (fotokópia). 
4. Osvedčenie o zvolení za starostu (úradne osvedčená fotokópia). 
5. V prípade vykonávania udržiavacích prác, na ktoré nie je potrebné ani 
ohlásenie stavebnému úradu (§ 139b, ods. 15. zák. 50/76 Zb. v znení 
neskorších predpisov) musí konečný prijímateľ – predkladateľ projektu 
preukázať vlastníctvo, resp. iný právny vzťah užívať predmet projektu. 
Predkladá doklad preukazujúci vlastnícky alebo nájomný vzťah konečného 
prijímateľa – predkladateľa projektu k nehnuteľnosti, na ktorej sa bude 
investícia, realizovať: 
– platný list vlastníctva (fotokópia); 
– nájomná zmluva/správcovská zmluva alebo iná/zmluva uzavretá na obdobie 

najmenej 6 rokov po predložení ŽoNFP (originál alebo úradne osvedčená 
fotokópia).   

6. Stanovisko obvodného úradu životného prostredia, či projekt vyžaduje 
rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR podľa zákona č. 24/2006 Z. 
z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 
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Povinné prílohy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – podľa zamerania projektu 
(predkladá originál alebo úradne overenú fotokópiu). 
7. Ak činnosť podlieha zisťovaciemu konaniu, konečný prijímateľ – 
predkladateľ projektu predkladá rozhodnutie Ministerstva životného prostredia 
SR zo zisťovacieho konania alebo ak činnosť podlieha povinnému hodnoteniu 
v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
konečný prijímateľ – predkladateľ projektu predkladá záverečné stanovisko 
Ministerstva životného prostredia SR (predkladá originál  alebo úradne 
overenú fotokópiu). 
8. Zmluva o vedení bankového účtu konečného prijímateľa – predkladateľa 
projektu alebo potvrdenie banky o vedení bankového účtu žiadateľa vrátane 
uvedenia čísla bankového účtu (fotokópia). 
9. Splátkový kalendár potvrdený veriteľom v prípade, ak má konečný 
prijímateľ – predkladateľ projektu záväzky voči štátu po lehote splatnosti 
definované (v Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 a/alebo v Dodatkoch 
k Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 
z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013)  (ďalej len „Príručka a/alebo 
Dodatky“).. 
10. Znalecký posudok na pozemok v prípade, ak je predmetom projektu nákup 
pozemkov, alebo ich častí určených na výstavbu (predkladá originál alebo 
úradne overenú fotokópiu). 
11. Cestné vyhlásenie konečného prijímateľa – predkladateľa projektu, že 
pôsobí (má trvalé, príp. prechodné bydlisko, sídlo alebo prevádzku) v území 
pôsobnosti MAS. 
Stavebné investície 
12. Projektová dokumentácia s rozpočtom v prípade stavebných investícií 
(predkladá originál alebo úradne overenú fotokópiu). 
13. Ohlásenie stavebnému úradu a oznámenie stavebného úradu, že nemá 
námietky voči predloženému stavebnému ohláseniu v zmysle § 57, Zákon č. 
50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov – u stavieb, zariadení a technológií 
ktoré nevyžadujú stavebné povolenie, spolu s jednoduchým situačným 
nákresom, vrátane rozpočtu na stavbu prípadne zakúpenie a inštaláciu 
technológie overené príslušným stavebným úradom   (úradne osvedčená 
fotokópia). 
14. Právoplatné stavebné povolenie v zmysle § 66, Zákona č. 50/1976 Zb. 
v znení neskorších predpisov v prípade investícií, pri ktorých sa vyžaduje 
stavebné povolenie (úradne osvedčená fotokópia).  resp. kópiu žiadosti 
o vydanie stavebného povolenia, vyplnenú  v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 
453/2000 § 8, potvrdenú príslušným stavebným úradom (úradne osvedčená 
fotokópia), pričom právoplatné rozhodnutie o stavebnom povolení predloží na 
vyzvanie PPA najneskôr pri podpise zmluvy (úradne osvedčená fotokópia). 
Obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb   
15. Doklady súvisiace s vykonaním verejného obstarávania v prípade, ak 
konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný postupovať 
v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pozri kapitolu 
14. Usmernenie postupu konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov) pri 
obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb v Usmernení pre administráciu 
Osi 4 Leader: 

– víťazná cenová ponuka (originál alebo úradne osvedčená fotokópia) 
potvrdená dodávateľom vrátane rozpočtu členeného podľa položiek; 

– zápisnica o verejnom obstarávaní v zmysle zákona č.25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní (originál alebo osvedčená fotokópia); 

– potvrdenie odborne spôsobilej osoby pre verejné obstarávanie s úradne 
osvedčeným podpisom o tom, že verejné obstarávanie zákaziek na 
dodanie tovarov a/alebo uskutočnenie stavebných prác a/alebo 
poskytnutie služieb, ktoré sú predmetom projektu bolo vykonané v súlade 
so zákonom č. 25/2006 Z. z.  s uvedením metódy verejného obstarávania 
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Povinné prílohy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a citovaním §, podľa ktorého konečnému prijímateľovi – 
predkladateľovi projektuvyplynula povinnosť obstarávať (originál 
alebo úradne osvedčená fotokópia);  

– preukaz o odbornej spôsobilosti odborne spôsobilej osoby pre verejné 
obstarávanie (fotokópia). 

16. Doklady súvisiace s obstarávaním zákaziek na dodanie tovarov a/alebo 
uskutočnením stavebných prác a/alebo poskytnutím služieb v prípade, že 
konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nie je povinný postupovať 
v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – pozri kapitolu 
14. Usmernenie postupu konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov) pri 
obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb v Usmernení pre administráciu 
Osi 4 Leader: 
V prípade, ak predpokladaná hodnota oprávnených výdavkov je nad 
30 000 EUR: 

– víťazná cenová ponuka (originál alebo osvedčená fotokópia) potvrdená 
dodávateľom vrátane rozpočtu členeného podľa položiek;    

– zápisnica o výbere dodávateľa z minimálne 3 cenových. ponúk, 
obsahujúca zdôvodnenie výberu. 

V prípade, ak je predpokladaná hodnota oprávnených výdavkov do 
30 000 EUR (vrátane): 

– cenová ponuka (originál alebo osvedčená fotokópia) od dodávateľa, ktorý 
bude realizovať projekt alebo jeho časť, potvrdená dodávateľom, pozri 
Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader, kapitola 14. usmernenie postupu 
konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov pri obstarávaní tovarov, 
stavebných prác a služieb 

17. Doklady súvisiace s obstaraním zákaziek na dodanie tovarov a/alebo 
uskutočnením stavebných prác a/alebo poskytnutím služieb vlastnou prácou 
pri výdavkoch presahujúcich individuálne 30 000 EUR bez DPH: 

– 2 cenové ponuky od iných dodávateľov; 
záznam o porovnaní cenových ponúk s uplatňovanými výdavkami na vlastnú 
prácu alebo materiál vyrobený vlastnou prácou 

Nepovinné prílohy Partnerstvo MP-ČH nezadalo nepovinné prílohy  

 
PLÁN IMPLEMENTÁCIE 

 

Počet výziev      3 –  ( 04/2010, 04/2011, 04/2012) 

Min. a max. doba realizácie 
projektov      min. 3 mesiace – max.. 36  mesiacov 

 
MONITORING A HODNOTENIE OPATRENIA 

 
Dodatočné monitorovacie 
ukazovatele 

 

Úroveň 
Ukazovateľ 

(názov 
a merná 

jednotka) 

Východiskový 
stav 

Cieľová hodnota 
ukazovateľa 

do r. 2013 

Spôsob overovania 
a získavania údajov, 

frekvencia zberu 

Opatrenie: 
Opatrenie 3.1.5: 
Obnova a rozvoj obcí 

Hodnota 
majetku 
obcí  (%) 

50 70 Evidencia majetku 
1 x ročne 
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        Časť B: Opatrenia osi 4  
 
Strategický cieľ Integrovanej 
stratégie rozvoja územia 

Do roku 2015 zvýšiť  kvalitu života obyvateľov v území 
s využitím miestnych zdrojov a aktívnej účasti občanov 

Priorita Integrovanej stratégie 
rozvoja územia  Prierezové opatrenie, ktoré prechádza všetkými prioritami  
Špecifický cieľ Integrovanej 
stratégie rozvoja územia Prierezové opatrenie, ktoré prechádza všetkými prioritami 
Názov opatrenia  PRV SR 2007 -
2013 Chod miestnej akčnej skupiny 

Podporované činnosti  

 
1. školenia, konferencie, semináre, workshopy manažmentu 

a zamestnancov MAS zodpovedných za realizáciu stratégie; 
2. štúdie a analýzy dotknutého územia zamerané na aktualizáciu 

stratégie; 
3. publicita a informovanie o dotknutej oblasti a o stratégii; 
4. prevádzková činnosť; 
5. administratívna činnosť MAS: vyhlásenie výzvy, príjem žiadostí, 

administratívna kontrola žiadostí a príloh, hodnotenie projektov podľa 
kritérií, výber projektov a ich schválenie, kontrola realizácie 
projektov; 

6. zber informácií pre monitoring a hodnotenie; 
7. vedenie zložiek projektov a uchovávanie dokladov; 
8. semináre, školenia, konferencie, workshopy pre členov MAS 

zamerané na rozširovanie vedomostí a zručností pri vykonávaní 
stratégie; 

9. vypracovanie integrovanej stratégie rozvoja územia 
10. činnosti súvisiace s budovaním zručností a schopností MAS vrátane 

výdavkov podľa čl. 59 písm. a) – d) nariadenia Rady (ES) č. 
1698/2005. 

 

Definícia konečného prijímateľa 
(oprávneného žiadateľa)  

Miestna akčná skupina zastúpená občianskym združením v zmysle zákona 
SR č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, 
ktorej bol udelený Štatút Miestnej akčnej skupiny  na základe Rozhodnutia 
o schválení  vydaného PPA 
.  

VÝŠKA A ROZSAH PODPORY 
 

Názov zdroja financovania 
 

Požadovaná výška 
finančného príspevku 
z verejných zdrojov 

PRV 

 % 
z oprávnených 

výdavkov 
 

VÚC 
Iné 

verejné 
zdroje 

Prevádzka a administratívna 
činnosť 333 868,00 0,00  0,00  80 

Budovanie zručností a schopností 
MAS 83 467,00  0,00  0,00  20 

Celkový rozpočet opatrenia  417 335,00   0,00  0,00  X 

% oprávnených výdavkov  spolu 100% 0% 0% 100 

OPRÁVNENOSŤ VÝDAVKOV  

Maximálna výška oprávnených 
výdavkov 

Prevádzka a administratívna činnosť 333 868,00  

Budovanie zručností a schopností MAS 83 467,00  
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Oprávnené výdavky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podpora v rámci tohto opatrenia sa poskytuje na výdavky spojené s 
prevádzkou MAS, administratívou a budovaním zručností a schopností MAS 
vo vzťahu k implementácií stratégie.  
1. Výdavky súvisiace s prevádzkou a administratívnou činnosťou MAS 

- personálne výdavky na manažéra MAS a účtovníka v rozsahu 
maximálne 6 násobku minimálnej mzdy/mesačne. Táto suma musí 
zahŕňať podľa formy pracovného pomeru (interný zamestnanci, 
externí zamestnanci a služby pracovného charakteru zabezpečené 
dodávateľsky) aj odvody zamestnávateľa a zamestnanca, dane, ale 
nesmie zahŕňať žiadne prémie, odmeny alebo podiely na zisku; 

- personálne výdavky na administratívneho pracovníka MAS v rozsahu 
maximálne 4 násobku minimálnej mzdy/mesačne. Táto suma musí 
zahŕňať podľa formy pracovného pomeru (interný zamestnanci, 
externí zamestnanci a služby pracovného charakteru zabezpečené 
dodávateľsky) aj odvody zamestnávateľa a zamestnanca, dane, ale 
nesmie zahŕňať žiadne prémie, odmeny alebo podiely na zisku;  

- výdavky súvisiace s výkonom funkcie (odmeny) členom výberovej 
komisie MAS zahŕňajú personálne výdavky v rozsahu maximálne 2 
násobku minimálnej mzdy za kalendárny rok (zúčtovanie k 31. 12. 
v roku). Táto suma musí zahŕňať aj odvody zamestnávateľa 
a zamestnanca, dane, ale nesmie zahŕňať žiadne prémie, ďalšie 
odmeny alebo podiely na zisku (preukazuje sa prezenčnými listinami 
a  pozvánkou na zasadnutie Výberovej komisie MAS); 

- poštovné a telekomunikačné poplatky, zriadenie internetového 
pripojenia, výdavky na vodu, plyn, elektrickú energiu, nájom 
kancelárskych priestorov, kancelárske potreby ako papier, toner, 
bežné kancelárske kopírovanie, písacie potreby a pod., sú 
oprávnenými výdavkami za predpokladu, že sa zakladajú na 
skutočných výdavkoch, týkajúcich sa chodu MAS a sú riadne 
preukázateľné; 

- nákup PC, notebooka, mobilného telefónu, faxu, tlačiarne, 
dataprojektoru a plátna, fotoaparátu, kopírovacieho stroja a softwaru 
vrátane jeho aktualizácie a licencií v maximálnej výške 5 % 
výdavkov na prevádzku a administratívnu činnosť MAS, služby 
súvisiace so servisom a opravou technických zariadení; 

- nákup kancelárskeho nábytku v maximálnej výške 5 % výdavkov na 
prevádzku a administratívnu činnosť MAS; 

- výdavky spojené s vypracovaním stratégie (výdavok vznikol po 1. 
januári 2007) nie však staršie ako registráciou občianskeho združenia 
registračným orgánom - Ministerstvom vnútra SR; 

- výdavky súvisiace s vytvorením a administráciou internetovej 
stránky; 

- aktualizácia stratégie v maximálnej výške 6 638 EUR  (štúdie, 
analýzy, dotknutého územia, zber informácií pre monitoring 
a hodnotenie). Aktualizácia stratégie sa vykonáva v súlade 
s kapitolou 12. Vykonávanie zmien. 

- vedenie zložiek projektov a uchovávanie dokladov; 
- výdavky na dopravu - cestovné náhrady; 
- výdavky vynaložené v hotovosti v max.výške 265 EUR/mesiac. 

Cestovné náhrady pri iných právnych vzťahoch ako je zamestnanec 
v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu, musia byť 
dohodnuté v zmluve resp. dohode v súlade zo zákonom upravujúcim 
poskytovanie cestovných náhrad nad rámec dohodnutej odmeny. 
Iba tie výdavky súvisiace s tuzemskou a zahraničnou pracovnou cestou sú 
oprávnenými výdavkami, ktoré upravuje zákon č. 283/2002 Z. z. 

 ak zamestnanec pri pracovnej ceste použije motorové vozidlo iné 
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ako motorové vozidlo zamestnávateľa, oprávneným výdavkom je 
základná náhrada za každý 1 km jazdy (základná náhrada) podľa 
platného opatrenia MPSVR SR a náhrada za spotrebované pohonné 
látky (PHL), maximálne 200 EUR /mesiac/MAS, 

 ak zamestnanec pri pracovnej ceste použije cestné motorové vozidlo 
zamestnávateľa, oprávneným výdavkom je náhrada za spotrebované 
pohonné látky. Náhrada za spotrebované PHL patrí zamestnancovi 
podľa cien PHL platných v čase použitia cestného motorového 
vozidla, prepočítaných podľa spotreby PHL uvedenej v technickom 
preukaze (TP) cestného motorového vozidla, maximálne 200 EUR 
/mesiac/MAS, 

 ak živnostník na cestovanie využije vlastné osobné motorové 
vozidlo nezahrnuté do obchodného majetku, uplatní výdavky do 
výšky náhrady za spotrebované pohonné látky a základnej náhrady 
za každý jeden km jazdy podľa Zákona č. 283/2002 Z. z. 
o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov, 

 výdavok stravného pre zamestnanca počas tuzemskej a zahraničnej 
pracovnej cesty je oprávneným, ak je stanovený podľa opatrenia 
MPSVR SR platného v čase konania pracovnej cesty, 

 náhrada preukázaných cestovných výdavkov podľa predložených 
originálov použitých cestovných dokladov (lístok, miestenka, 
letenka). 

2. výdavky súvisiace s budovaním zručností a schopností MAS v súlade 
s článkom 59 písm. a) až d) nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005:  

a) publicita a informovanie o dotknutej oblasti a o stratégii (tlač a 
distribúcia formulárov, metodík, informačných a propagačných 
materiálov); 

b) interné výdavky: vzdelávanie zamestnancov MAS, manažmentu MAS 
(členovia výkonného orgánu)  zodpovedných za realizáciu stratégie a 
členov MAS zamerané na rozširovanie vedomostí a zručností pri 
vykonávaní stratégie Preukazuje sa pri ŽoP písomnou správou (zápisom) 
zo vzdelávacej aktivity:  

-  školenia, semináre, (vrátane účastníckych poplatkov);  
- cestovné, stravné a ubytovanie pre zamestnancov MASChyba! 

Záložka není definována., manažment MAS a členov MAS (podľa 
zákona NR č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách 
v znení neskorších predpisov), v prípade ak sa aktivity 
projektu realizujú mimo sídla MAS. 

Preplatenie týchto výdavkov možno v rámci projektu uplatniť pri cestách 
zamestnancov MAS, manažmentu MAS a členov MAS z miesta pravidelného 
pracoviska alebo bydliska na miesto konania vzdelávacieho projektu a späť. 
Za oprávnené cestovné výdavky sa považujú reálne cestovné výdavky 
doložené platným cestovným lístkom za leteckú dopravu, železničnú, 
autobusovú dopravu a MHD. 

 Výdavky na stravné a ubytovanie 
- výdavky na ubytovanie nesmú prekročiť maximálne stanovenú 

čiastku 165 EUR /deň/osobu; 
- ak nie sú výdavky na stravné poskytované v zmysle zákona č. 

283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších 
predpisov, výdavky na stravu nesmú prekročiť maximálne 
stanovenú čiastku 30 EUR/deň/osobu. 

 Výdavky na automobilovú dopravu budú prípustné  
- pri použití súkromného automobilu: v zmysle interných 

predpisov MAS; 
- pri použití taxíka: skutočné výdavky; 
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- pri použití motorového vozidla MAS na prepravu v zmysle 
zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení 
neskorších predpisov a opatrenia MPSVR o sumách základnej 
náhrady za používanie motorových vozidiel pri pracovných 
cestách + spotreba PHM na základe technického preukazu 
motorového vozidla; 

- akékoľvek cesty mimo miest konania vzdelávacej aktivity 
musia byť zdôvodnené ako cesty, ktoré súvisia so 
zabezpečením a realizáciou projektu. 

c) externé výdavky súvisiace so vzdelávacou aktivitou (školenia, semináre) 
zameranou na rozširovanie vedomostí a zručností pri vykonávaní 
stratégie alebo propagačné podujatia o dotknutej oblasti a o stratégii, 
ktoré sú organizované príslušnou MAS (honoráre lektorom, 
prekladateľom, tlmočníkom, cestovné - vrátane hromadnej prepravy, 
stravné a ubytovanie pre účastníkov vzdelávacej aktivity, lektorov a 
tlmočníkov, prenájom učebného priestoru a didaktickej techniky, 
propagácia vzdelávacej a informačnej aktivity). 

- personálne výdavky lektorom, prekladateľom, tlmočníkom 
Prípustné maximálne sadzby:  

         honoráre lektorom..........................................................   165 EUR /1 
hod.  
         honoráre tlmočníkom ......................................................  66 EUR /1 
hod. 
         honoráre prekladateľom...................................................  33 EUR /1 str. 

Táto suma musí zahŕňať príspevky do zdravotných a sociálnych 
poisťovní, ale nesmie zahŕňať žiadne prémie, odmeny alebo podiely na 
zisku. 

- prenájom miestností, občerstvenie, pozvánky, podkladové 
materiály, prenájom didaktickej techniky, 
propagácia vzdelávacej aktivity sú oprávnenými výdavkami 
za predpokladu, že sa zakladajú na skutočných výdavkoch, 
týkajúcich sa realizácie projektu a sú riadne preukázateľné 
(preukázanie spôsobu výpočtu pomernej časti, v prípade, ak 
okrem činností realizovaných v rámci projektu sa uskutočňuje 
aj iná činnosť). Preukazuje sa pri ŽoP písomnou správou 
(zápisom) zo vzdelávacej aktivity a verejným oznámením 
o konaní sa stretnutia; 

- cestovné, stravné a ubytovanie pre lektorov, tlmočníkov 
a prekladateľov, cestovné, stravné pre účastníkov vzdelávacej 
aktivity;  

Preplatenie týchto výdavkov možno v rámci projektu uplatniť pri cestách 
lektorov, tlmočníkov a účastníkov vzdelávacej aktivity z miesta bydliska 
na miesto konania vzdelávacej aktivity a späť. Za oprávnené cestovné 
výdavky sa považujú reálne cestovné výdavky doložené platným cestovným 
lístkom za leteckú dopravu, železničnú, autobusovú dopravu a MHD. 

 Výdavky na stravné a ubytovanie 
- výdavky na ubytovanie nesmú prekročiť maximálne stanovenú 

čiastku 99 EUR/deň/osobu; 
- ak nie sú výdavky na stravné poskytované v zmysle zákona č. 

283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších 
predpisov, výdavky na stravu nesmú prekročiť maximálne 
stanovenú čiastku 30 EUR/deň/osobu. 
 Výdavky na automobilovú dopravu budú prípustné 

- pri použití taxíka: skutočné výdavky; 
- pri použití súkromného automobilu: do výšky hodnoty 1 
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cestovného lístka  
- pri použití motorového vozidla MAS na prepravu v zmysle 

zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení 
neskorších predpisov a opatrenia MPSVR o sumách základnej 
náhrady za používanie motorových vozidiel pri pracovných 
cestách + spotreba PHM na základe technického preukazu 
motorového vozidla; 

- akékoľvek cesty mimo miest konania vzdelávacej aktivity 
alebo propagačného podujatia musia byť zdôvodnené ako 
cesty, ktoré súvisia so zabezpečením a realizáciou vzdelávacej 
aktivity. 

Pomerné časti výdavkov pripadajúcich pre účely opatrenia 4.3 Chod Miestnej 
akčnej skupiny:  
MAS musí preukázať spôsob výpočtu pomernej časti, v prípade ak okrem činností 
súvisiacich s prístupom Leader - opatrenie 4.3 Chod Miestnej akčnej skupiny 
uskutočňuje aj iné činnosti alebo aktivity, ktoré sú financované z iných zdrojov. MAS 
si ako spôsob výpočtu pomernej časti stanoví metodiku prepočtu založenú na 
jednotke, ktorú si stanoví napr.: osoba, m2, vyťaženosť priestorov a pod. 
Pri výpočte pomernej časti výdavkov musia byť dodržané nasledovné 
podmienky:  
1. Výpočet pomernej časti výdavkov pre účely prístupu Leader - opatrenie 

4.3 Chod Miestnej akčnej skupiny musí vychádzať zo skutočne 
vynaložených výdavkov. 

2. Preukázateľnosť výpočtu musí byť podložená účtovnými dokladmi 
vzťahujúcimi sa ku konkrétnemu výdavku.  

3. Výpočet musí byť zrozumiteľný, čo sa zabezpečí legendou – popisom 
postupov a preukázaním spôsobu výpočtu pomernej časti. 

4. Výpočet pomernej časti výdavkov sa týka najmä: nájomného, výdavkov 
súvisiacich so službami, energiami, vodou, plynom, 
zariadeniami/vybavením, personálnymi výdavkami zamestnancov a pod. 

5. kancelárske potreby  
– v prípade, ak MAS realizuje okrem prístupu Leader aj iné 

projekty, činnosti alebo aktivity financované z iných zdrojov je 
povinná: 
o nakupovať a využívať kancelárske potreby osobitne pre 

účely prístupu Leader  a iné aktivity;  
o v prípade, že sa nakupujú kancelárske potreby pre účely 

prístupu Leader spolu s kancelárskymi potrebami, ktoré 
súvisia s realizáciu iných projektov, činností alebo aktivít 
musia byť doložená faktúra samostatne pre nákup 
kancelárskych potrieb pre účely prístupu Leader. 

Neoprávnené výdavky 

Neoprávnené výdavky: 
- investície do školiacich programov a kurzov, ktoré sú súčasťou 

bežných programov školenia a vzdelávania na úrovni stredných škôl 
a vyššie; 

- výdavky vynaložené pred 1. januárom 2007; (výdavky, dodacie listy 
a preberacie protokoly pred 1. januárom 2007) a pred udelením Štatútu 
Miestnej akčnej skupiny, a pred registráciou občianskeho združenia 
registračným orgánom – Ministerstvom vnútra SR v prípade 
vypracovania stratégie;  

- nákup použitého DHM a DNM; 
- nákup nákladných a osobných  vozidiel; 
- refundovateľné, refundované alebo inak preplatené dane, clá 

a dovozné prirážky, kurzové straty; 
- daň z pridanej hodnoty okrem prípadov uvedených v bode 3a) článku 
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71 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005, t. j. s výnimkou nenávratnej DPH, 
ak ju znáša zdaniteľná osoba; 

- poradenské a konzultačné služby; 
- výdavky na vypracovanie územno-plánovacej dokumentácie; 
- výdavky súvisiace s vypracovaním stratégie, ktorej vypracovanie 

bolo preplatené v rámci opatrenia 3.5 Získavanie zručností, oživovanie 
a vykonávanie integrovaných stratégií rozvoja územia a výdavky 
súvisiace s vypracovaním stratégie, ktorej vypracovanie bolo preplatené 
inými verejnými zdrojmi.(prepláca sa len aktualizácia v zmysle 
podmienok Usmernenia, kapitoly 7. Opatrenie 4.3 Chod Miestnej akčnej 
skupiny, časti Kritéria pre uznateľnosť výdavkov); 

- technické prehliadky a servisné práce súvisiace s údržbou 
motorového vozidla; 

- poistné motorových vozidiel; 
- bankové poplatky, úroky z úveru, finančné pokuty, súdne výdavky, 

výdavky spojené so zriadením záložného práva. 
 

MONITORING A HODNOTENIE OPATRENIA 
 

Dodatočné monitorovacie ukazovatele  

Úroveň 
Ukazovateľ 
názov a merná 

jednotka 

Východiskový 
stav 

Cieľová hodnota 
ukazovateľa 

do r. 2013 

Spôsob overovania 
 a získavania údajov,  

frekvencia zberu 

Chod Miestnej 
 akčnej 
skupiny 

Počet 
podporených  
aktivít 

                        0                       40 
Fotodokumentácia, manuály, 

prezenčné listiny,  
2x ročne 

Počet 
účastníkov, 
ktorí úspešne 
ukončili 
tréningovú 
aktivitu 

0 25 Osvedčenia, prezenčné listiny 
2x ročne 
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Strategický cieľ Integrovanej 
stratégie rozvoja územia 

Do roku 2015 zvýšiť  kvalitu života obyvateľov v území 
s využitím miestnych zdrojov a aktívnej účasti občanov 

Priorita Integrovanej stratégie 
rozvoja územia  Socializácia obyvateľov územia Partnerstva MP-ČH 

Špecifický cieľ Integrovanej 
stratégie rozvoja územia 

Zvýšiť vzdelanosť, zlepšiť zručnosti a rozvíjať schopnosti 
obyvateľov a tým sa podieľať na rozvoji územia Partnerstva 
MP-ČH 

Názov opatrenia  PRV SR 2007 -
2013      Vykonávanie projektov spolupráce 

Podporované činnosti  

 

 spoločný marketing Leaderovských skupín v rôznych regiónoch; 

 ochrana spoločného kultúrneho bohatstva v rámci vytvoreného 
partnerstva; 

 budovanie kapacít: výmena skúseností, prenos praktických skúseností 
pri rozvoji vidieka (napr. spoločné publikácie, twinningové podujatia 
– výmenné programy pre zamestnancov a manažment MAS, spoločná 
alebo koordinovaná práca). 

 

Definícia konečného prijímateľa 
(oprávneného žiadateľa)  

Miestna akčná skupina zastúpená občianskym združením v zmysle zákona 
SR č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, 
ktorej bol udelený Štatút Miestnej akčnej skupiny  na základe Rozhodnutia  
o schválení vydaného PPA. 
 

Typ a počet  projektov spolupráce  
Projekt národnej spolupráce  / počet: 1 

Projekt nadnárodnej spolupráce   / počet: 1 
 

A1. PROJEKT NÁRODNEJ SPOLUPRÁCE 
 

Zameranie  projektu  
spolupráce 

1. Spoločný marketing Leaderovských skupín 
v rôznych regiónoch 

2.  

Predpokladaný počet  
partnerov projektu  
spolupráce 

1. 2 

2.  

Predpokladaný termín  
realizácie  projektu  
spolupráce 

1. 12/2010 

2.  

Názov zdroja  
financovania 

  
 Projekt 

Požadovaná výška 
finančného 
príspevku 

z verejných zdrojov 
PRV  

Ostatné 
verejné zdroje  

VÚC Iné verejné 
zdroje 

a) Príprava projektov 
 spolupráce   

1. 7 575,70  0,00 0,00  
2.      

b) Realizácia projektov 
spolupráce   

1. 68 181,30 0,00 0,00  
2.       

 
B1. PROJEKT NADNÁRODNEJ SPOLUPRÁCE 
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Zameranie projektu spolupráce 
1. 

Budovanie kapacít: výmena skúseností, prenos 
praktických skúseností pri rozvoji vidieka (napr. 
spoločné publikácie, twinningové podujatia – 
výmenné programy pre zamestnancov a manažment 
MAS, spoločná alebo koordinovaná práca 

2.  

Predpokladaný počet partnerov 
projektu spolupráce 

1. 2 

2.  

Predpokladaný termín realizácie  
projektu spolupráce 

1. 12/2011 

2.  

Názov zdroja financovania 
   Projekt 

Požadovaná výška 
finančného príspevku 
z verejných zdrojov 

PRV  

Ostatné 
verejné zdroje  

VÚC Iné verejné 
zdroje 

a) Príprava projektov spolupráce   
1. 7575,70  0,00 0,00  
2.      

b) Realizácia projektov 
spolupráce   

1. 68 181,30 0,00 0,00  
2.    

 
VÝŠKA A ROZSAH PODPORY OPATRENIA  

 

Názov zdroja financovania 
 Projekt 

Požadovaná výška 
finančného príspevku 
z verejných zdrojov 

PRV 

Ostatné 
verejné zdroje  

VÚC Iné verejné  
zdroje 

Príprava projektov spolupráce  A1+B1  15 151,40  0,00  0,00 

Realizácia projektov spolupráce  A1+B1  136 362,60  0,00  0,00 

Celkový rozpočet opatrenia  A1+B1  151 514,00  0,00  0,00 
 

MONITORING A HODNOTENIE OPATRENIA 
 
Dodatočné monitorovacie ukazovatele  

Úroveň 
Ukazovateľ 

(názov a merná 
jednotka) 

Východiskový 
stav 

Cieľová hodnota 
ukazovateľa 

do r. 2013 

Spôsob overovania 
a získavania údajov, 

frekvencia zberu 

Opatrenie 2.1.5. 
Vykonávanie 

projektov 

Počet 
spoločných 
produktov 
(počet) 

0 2 Zmluva o spolupráci 
1 x ročne 
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PRÍLOHA Č.5 
FINANČNÝ PLÁN IMPLEMENTÁCIE OPATRENÍ FINANCOVANÝCH Z PRV 2007-2013  

A/  FINANČNÝ PLÁN  OPATRENIA 4.1. IMPLEMENTÁCIA INTEGROVANÝCH STRATÉGIÍ ROZVOJA ÚZEMIA   
FINANČNÝ PLÁN OPATRENIA 4.1 IMPLEMENTÁCIA INTEGROVANÝCH STRATÉGIÍ ROZVOJA ÚZEMIA (v EUR) 

Opatrenie PRV 

Intenzita pomoci Ostatné verejné zdroje 

Požadovaná výška 
finančného príspevku 
z verejných zdrojov 

PRV2 

Výška financovania z 
vlastných zdrojov 3 VÚC Iné verejné 

zdroje 

Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam   605 000,00  605 000,00 5 000,00   0,00 

Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť A  260 000,00  260 000,00 10 000,00   0,00 

Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť B 150 000,00 0,00 0,00   0,00 

Vzdelávanie a informovanie  141 684,00  0,00 0,00  0,00 

Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo  500 000,00  0,00 13 246,00   0,00 

Obnova a rozvoj obcí  430 000,00  0,00 13 247,00  0,00 
     

     

     

 
CELKOVÝ ROZPOČET  OPATRENIA 4.1 IMPLEMENTÁCIA INTEGROVANÝCH STRATÉGIÍ ROZVOJA ÚZEMIA EUR 

Celková požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov PRV pre opatrenia osi 34 2 086 684,00 

Ostatné verejné zdroje  
VÚC  41 493,00 

Iné verejné zdroje 0,00 
 Celkový rozpočet opatrenia  2 128 177,00 
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B/ FINANČNÝ PLÁN OPATRENIA 4.2 VYKONÁVANIE PROJEKTOV SPOLUPRÁCE 
 

FINANČNÝ PLÁN OPATRENIA 4.2 VYKONÁVANIE PROJEKTOV SPOLUPRÁCE V (EUR) 

Typ projektu spolupráce 

Požadovaná výška 
finančného 
príspevku 

z verejných zdrojov 
PRV 

Ostatné 
verejné zdroje 

VÚC Iné verejné 
zdroje 

Projekty národnej spolupráce 
Príprava projektov národnej spolupráce   7 575,70    0,00 0,00  
Realizácia projektov národnej spolupráce   68 181,30 0,00   0,00  

Projekty nadnárodnej spolupráce 
Príprava projektov nadnárodnej spolupráce   7 575,70    0,00 0,00  
Realizácia projektov nadnárodnej spolupráce   68 181,30 0,00 0,00  

 
 
 
CELKOVÝ ROZPOČET  OPATRENIA 4.2 VYKONÁVANIE PROJEKTOV SPOLUPRÁCE EUR 

Celková požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov PRV5 151 514,00 

Ostatné verejné zdroje  
VÚC  0,00 

Iné verejné zdroje  0,00 
 Celkový rozpočet opatrenia  151 514,00 
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C/ FINANČNÝ PLÁN OPATRENIA  4.3 CHOD MIESTNEJ AKČNEJ SKUPINY  

 
 
 

CELKOVÝ ROZPOČET OPATRENIA 4.3 CHOD MIESTNEJ AKČNEJ SKUPINY EUR 

Celková požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov PRV7  417 335,00   

Ostatné verejné zdroje  
VÚC                                          0,00 

Iné verejné zdroje                                          0,00 
 Celkový rozpočet opatrenia   417 335,00   

 
 
 
 
 
 
 
 

FINANČNÝ PLÁN OPATRENIA 4.3 CHOD MIESTNEJ AKČNEJ SKUPINY (v EUR) 

Názov zdroja financovania 
 

Požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov 
PRV 6 

Ostatné verejné zdroje % 
z oprávnených 

výdavkov 
 

VÚC Iné verejné 
zdroje 

Prevádzka a administratívna činnosť 333 868,00 0,00  0,00  80 

Budovanie zručností a schopností MAS 83 467,00 0,00  0,00  20 

Rozpočet opatrenia  417 335,00 0,00  0,00  X 

% oprávnených výdavkov  spolu 100% 0% 0% 100 
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PRÍLOHA Č.6 

ZOZNAM ČLENOV VEREJNO – SÚKROMNÉHO PARTNERSTVA (MAS) 
 
         STR.1 
          NÁZOV VEREJNO – SÚKROMNÉHO PARTNERSTVA (MAS): Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron   
         CELKOVÝ POČET ČLENOV VEREJNO – SÚKROMNÉHO PARTNERSTVA (MAS): 53 
       subjekty zastupujúce verejný sektor (v %):       28,3                                   
       subjekty zastupujúce súkromný sektor vrátane občianskeho sektora (v %):  71,7 

P. č. Názov subjektu/ 
Meno, priezvisko a titul8 FO/PO9 Sídlo/adresa10 IČO11 Sektor 

V/S12 
Zástupca subjektu pre verejno-súkromné 

partnerstvo (MAS)13 

1. Mesto Tisovec PO MsÚ Tisovec, Námestie Dr. V. 
Clementisa 1 / 980 61 Tisovec 319155  

V 
Ing. Róbert Buchta - poslanec mestského 
zastupiteľstva 

2. Obec Muránska Huta PO OÚ Muránska Huta, 049 01 Muráň 328553 V Ing. Róbert Ševčík - starosta obce 

3. Obec Muráň PO OÚ Muráň 329, 049 01 Muráň 328537 V Janette Fedorková –  zamestnankyňa OU 

4. Obec Muránska Lehota PO OÚ Muránska Lehota 83, 049 01 
Muráň 328561 V Mgr. Andrea Marčáková -starostka obce 

5. Obec Pohronská Polhora PO OÚ Pohronská Polhora, Hlavná 62, 
976 56 Pohronská Polhora 313700 V Katarína Pindiaková -zamestnankyňa OÚ 

6. Obec Michalová PO OÚ Michalová, Trosky 1, 976 57 
Michalová 313599 V Mgr. Jaroslav Berčík - starosta obce 

7. Obec Čierny Balog PO OÚ Čierny Balog, Závodie 2/2, 976 
52 Čierny Balog 313343 V Mgr. Róbert Hlaváčik – prednosta OÚ 

8. Obec Drábsko PO OÚ Drábsko 10, 976 53  pošta Lom 
nad Rimavicou 649198 V Mária Repková - poslankyňa obecného 

zastupiteľstva 

9. Obec Sihla PO OÚ Sihla 73, 976 53 Sihla 649287 V Stanislav Bitala – starosta obce 

10. Obec Hronec PO OÚ Hronec, Zlievarenská 516, 976 
45 Hronec 313343 V Mária Weissová – starostka obce 

11. Obec Osrblie PO OÚ Osrblie, 976 45 Osrblie 313661 V Juraj Vlček – poslanec obecného 
zastupiteľstva 
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PRÍLOHA Č.6 

ZOZNAM ČLENOV VEREJNO – SÚKROMNÉHO PARTNERSTVA (MAS) 
 
NÁZOV VEREJNO – SÚKROMNÉHO PARTNERSTVA (MAS): Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron   
STR.2 
CELKOVÝ POČET ČLENOV VEREJNO – SÚKROMNÉHO PARTNERSTVA (MAS): 53 
subjekty zastupujúce verejný sektor (v %):     28,3                                      
subjekty zastupujúce súkromný sektor vrátane občianskeho sektora (v %):  71,7 
 

P. č.    Názov subjektu/ 
Meno, priezvisko a titul14 FO/PO15 Sídlo/adresa16 IČO17 Sektor  

V/S18 
Zástupca subjektu pre verejno-
súkromné partnerstvo (MAS)19  

12. Obec Valaská PO OÚ Valaská, Nám. 1. mája 460/8, 976 046 
Valaská  313904 V Ing. Emil Gröne – starosta obce 

13. Obec Muránska Dlhá 
Lúka PO OÚ Muránska Dlhá Lúka 111, 

050 01 MDL 328545 V Ing. Marek Nosko – starosta obce 

14. Stredná odborná škola 
Tisovec PO Jesenského 903, 980 61 Tisovec 161632 V Ing. Ján Frntic 

15. DDaDSS Tisovec PO Bakulíniho 905, 980 61 Tisovec 35679565 V Miroslav Sirota 

16. Komunitné centrum, n.o. PO Hlavná 48, 976 52 Čierny Balog 31908845 S Ing. Ján Turňa 

17. VYDRA, o.z. PO Hlavná 56, 976 52 Čierny Balog 35980672 S Zuzana Sitarčíková 

 18. OFF ROAD KLUB, o.z.  PO Daxnerova 734, 980 61 Tisovec 42011744 S Ľuboš Manica  

19. ŠKOVRANČATÁ, o.z. PO Malinovského 103, 980 61 Tisovec 42006554 S Mgr. Zuzana Fábryová 

20. VRCHÁR - združenie pre 
rozvoj turizmu, o.z. PO Trosky 53, 976 57 Michalová 37823078 S PhDr. Igor Pašmík 

 
 21. 

Rada rodičov RZ pri 
ZŠaMŠ v Muráni, o.z. PO ZŠaMŠ v Muráni, 049 01 Muráň 

 
17319617/ 

944 S Iveta Lukášová 

 22.  HRADOVÁ, o.z. PO Malinovského 1179, 980 61 Tisovec 37950051 S Ing. Dušan Hutka 
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PRÍLOHA Č.6 

ZOZNAM ČLENOV VEREJNO – SÚKROMNÉHO PARTNERSTVA (MAS) 
 
NÁZOV VEREJNO – SÚKROMNÉHO PARTNERSTVA (MAS): Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron   
STR.3 
CELKOVÝ POČET ČLENOV VEREJNO – SÚKROMNÉHO PARTNERSTVA (MAS): 53 
subjekty zastupujúce verejný sektor (v %):         28,3                                
subjekty zastupujúce súkromný sektor vrátane občianskeho sektora (v %):  71,7 

P. č.    Názov subjektu/ 
Meno, priezvisko a titul20 FO/PO21 Sídlo/adresa22 IČO23 Sektor  

V/S24 
Zástupca subjektu pre verejno-
súkromné partnerstvo (MAS)25  

23. 
Polhora kultúrne 
a telovýchovné združenie, 
o.z. 

PO  
Športová 1, 976 056 Pohronská Polhora 

 
37829262 

 
S 

 
Anna Boháčiková 

24. Marekov Dvor, o.z. PO Drábsko 112, 976 53 pošta Lom nad 
Rimavicou 37997131 S Terézia Mareková 

25. Kýčera n.o., Čierny Balog 
n.o. ( folk. Skupina) PO Závodie 2/2, 976 52 Čierny Balog 37954113 S Miroslava Rosíková 

26. 
ZDaR Združenie detí 
a rodičov, Rimavská Píla, 
o.z. 

PO Rimavská Píla, 980 61 Tisovec 45022453 S Marian Foľko  

27. 

Cirkevný zbor Evanjelickej 
cirkvi augsburského 
vyznania na Slovensku 
Tisovec 

PO Malinovského 3, 980 61 Tisovec 31933050 S Mgr. Marián Krivuš 

28. CSM Tisovec a.s.                                                 PO Daxnerova 756, 980 61 Tisovec 31561888 S Ing. Miloš Alberty 

29. Renáta De Buhrová - 
DARIJAN FO Partizánska 168, 980 61 Tisovec 41743091 S Renáta de Buhrová 

30. Poľnoprodukt  – Čierny 
Balog, družstvo PO Strakovo 11, 976 52 Čierny Balog 36032310 S Ing. Ľubomír Žák 

31. Zbojská, s.r.o.   PO Hlavná 62, 976 56 Pohronská Polhora 36757012 S Igor Vlček 

32. Vladimír Gaál - BIOSTAV FO Hrable 68, 976 57 Michalová  32233434 S Vladimír Gaál  
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PRÍLOHA Č.6 
ZOZNAM ČLENOV VEREJNO – SÚKROMNÉHO PARTNERSTVA (MAS) 

 
NÁZOV VEREJNO – SÚKROMNÉHO PARTNERSTVA (MAS): Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron   
STR.4 
CELKOVÝ POČET ČLENOV VEREJNO – SÚKROMNÉHO PARTNERSTVA (MAS): 53 
subjekty zastupujúce verejný sektor (v %):      28,3                                     
subjekty zastupujúce súkromný sektor vrátane občianskeho sektora (v %):  71,7 
 

P. č.    Názov subjektu/ 
Meno, priezvisko a titul26 FO/PO27 Sídlo/adresa28 IČO29 Sektor  

V/S30 
Zástupca subjektu pre verejno-
súkromné partnerstvo (MAS)31  

33. Jaroslav Lacko FO Hlavná 222, Rimavská Píla, 980 61 Tisovec 40730760 S Jaroslav Lacko 

34. Ondrej Galko - Rogalko FO Trosky 2, 976 57 Michalová 41898290 S Ondrej Galko 

35. 
Ing. Antónia Čižmárová – 
Reakrečný areál Predná 
Hora 

FO Predná Hora, 049 01 Muráň 37370472 S Ing. Antónia Čižmárová 

36. Viera Mareková FO Drábsko 112, 976 53 pošta Lom nad Rimavicou 37636090 S Viera Mareková 

37. Ján Budovec - SHR FO Páleničné 815/20, 976 52 Čierny Balog 30214785 S Ján Budovec 

38. Peter Dianiška - SHR FO Štefánikova 1175, 980 61 Tisovec  35982608 S Peter Dianiška 

39. Pavel Marek - SHR FO Drábsko 112, 976 053  pošta Lom nad Rimavicou 17960312 S Pavel Marek 

40. Ing. Miroslava Hecková FO Muránska 486, 980 61 Tisovec  S Ing. Miroslava Hecková 

41. Bc. Irena Milecová FO Daxnerova 1112, 980 61 Tisovec  S Bc. Irena Milecová 

42. PaeDr. Miriam Kubinská FO Štefánikova 623, 980 61 Tisovec  S PaeDr. Miriam Kubinská 

43. Janka Rončáková FO Francisciho 821, 980 61 Tisovec  S Janka Rončáková 
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PRÍLOHA Č.6 
ZOZNAM ČLENOV VEREJNO – SÚKROMNÉHO PARTNERSTVA (MAS) 

 
NÁZOV VEREJNO – SÚKROMNÉHO PARTNERSTVA (MAS): Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron   
STR.5 
CELKOVÝ POČET ČLENOV VEREJNO – SÚKROMNÉHO PARTNERSTVA (MAS): 53 
subjekty zastupujúce verejný sektor (v %):   28,3                                      
subjekty zastupujúce súkromný sektor vrátane občianskeho sektora (v %):  71,7 
 

P. č.    Názov subjektu/ 
Meno, priezvisko a titul32 FO/PO33 Sídlo/adresa34 IČO35 Sektor  

V/S36 
Zástupca subjektu pre verejno-súkromné 

partnerstvo (MAS)37  

44. Bc. Irena Vetráková FO Hviezdoslavova 1106, 980 61 
Tisovec  S Bc. Irena Vetráková 

45. Ing. Lujza Falťanová FO Hlavná 233, 976 56 Pohronská 
Polhora  S Ing. Laura Falťanová 

46. Terézia Falťanová FO Hlavná 233, 976 56 Pohronská 
Polhora  S Terézia Falťanová 

47. Beáta Vetráková  FO Hviezdoslavova 1110, 980 61 
Tisovec  S Beáta Vetráková 

48. Ing. Lenka Haviarová FO Fajtov – Kopaničná 1134/53, 976 
52 Čierny Balog  S Ing. Lenka Haviarová 

49. Gabriel Giertl FO Dobroč 720/4, 976 52 Čierny 
Balog  S Gabriel Giertl 

50. Katarína Mešková FO Bakulínyho 906, 980 61 Tisovec 44646895 S Katarína Mešková 

51. Lýdia Kováčová FO Muránska Dlhá Lúka č.48, 
050 01 MDL 40733301 S Lýdia Kováčová 

52. Pavel Mihalko FO Muránska Dlhá Lúka č.196, 
050 01 MDL 32955731 S Pavel Mihalko 

53. Milan Gonda - SHR  Sihla, 976 53 Sihla 37824813 S Milan Gonda 
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PRÍLOHA Č.7 
PREHĽAD O USKUTOČNENÝCH STRETNUTIACH A PODUJATIACH 

 
 
NÁZOV VEREJNO – SÚKROMNÉHO PARTNERSTVA (MAS): Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron   
 
Prehľad o uskutočnených stretnutiach a podujatiach k budovaniu verejno – súkromného partnerstva (MAS)  
 

P. č.    
 

Dátum 
 

 
Miesto konania 

 

 
Forma stretnutia38 

 

Počet účastníkov39 

V S O Spolu  

1. 29.05.2007 Tisovec Verejné stretnutie 11 8 9 29 

2. 04.07.2007 Čierny Balog Verejné stretnutie 10 3 2 15 

3. 15.11.2007 Drábsko Verejné stretnutie 2 3 6 11 

4. 20.11.2007 Tisovec Verejné stretnutie 2 11 8 21 

5. 21.11.2007 Muráň Verejné stretnutie 4 8 5 17 

6. 07.12.2007 Hronec Verejné stretnutie 5 5 15 25 

7. 07.12.2007 Valaská Verejné stretnutie 2 7 5 14 

8. 10.12.2007 Čierny Balog Verejné stretnutie 7 10 7 24 

9. 12.12.2007 Pohronská Polhora Verejné stretnutie 6 6 9 21 

 10.  17.3.2009 Zbojská, Chata CSM, a.s. Verejné stretnutie 12 3 6 21 

11. 09.12.2009 Zbojská Verejné stretnutie 7 18 4 29 
Poznámka.: k prehľadu sú priložené zápisy a prezenčné listiny 
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NÁZOV VEREJNO – SÚKROMNÉHO PARTNERSTVA (MAS): Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron   
 
Prehľad o uskutočnených stretnutiach a podujatiach k spracovaniu SWOT analýzy  
  

P. č.    
 

Dátum 
 

 
Miesto konania 

 

 
Forma stretnutia38  

 

Počet účastníkov39  

V S O Spolu 

1. 15.11.2007 Drábsko Verejné stretnutie 2 3 6 11 

2. 20.11.2007 Tisovec Verejné stretnutie 2 11 8 21 

3. 21.11.2007 Muráň Verejné stretnutie 4 8 5 17 

4. 07.12.2007 Hronec Verejné stretnutie 5 5 15 25 

5. 07.12.2007 Valaská Verejné stretnutie 2 7 5 14 

6. 09.12.2007 Sihla Verejné stretnutie 6 2 2 10 

7. 10.12.2007 Čierny Balog Verejné stretnutie 7 10 7 24 

8. 12.12.2007 Pohronská Polhora Verejné stretnutie 6 6 9 21 

9. 10.10.2008 Muráň Verejné stretnutie 19 9 11 39 

  10.  11.10.2008 Muráň Verejné stretnutie 3 2 7 12 

11 16.10.2009 Muránska Dlhá Lúka Verejné stretnutie 6 2 7 15 
Poznámka.: k prehľadu sú priložené zápisy a prezenčné listiny  
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NÁZOV VEREJNO – SÚKROMNÉHO PARTNERSTVA (MAS): Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron   
 
Prehľad o uskutočnených stretnutiach a podujatiach k spracovaniu problémovej analýzy  
  

P. č.    
 

Dátum 
 

 
Miesto konania 

 

 
Forma stretnutia38 

 

Počet účastníkov39  

V S O Spolu 

1. 10.10.2008 Muráň Verejné stretnutie 19 9 11 39 

2. 11.10.2008 Muráň Verejné stretnutie 3 2 7 12 

3. 15.11.2008 Pohronská Polhora Pracovné stretnutia 3 1 1 5 

4. 21.10.2009 Muránska Dlhá Lúka Verejné stretnutie 6 2 7 15 

5. 03.11.2009 Muránska Dlhá Lúka Verejné stretnutie 6 2 7 15 

  
       

  
       

  
       

  
       

  
       

  
       

Poznámka.: k prehľadu sú priložené zápisy a prezenčné listiny  
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PRÍLOHA Č.8 
PERSONÁLNA MATICA 

NAJVYŠŠÍ ORGÁN   
STR.1            

NAJVYŠŠÍ 
ORGÁN  

 Názov   VALNÉ ZHROMAŽDENIE Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron   
Subjekty zastupujúce verejný 
sektor (v %) 28,3 

Subjekty zastupujúce súkromný 
sektor vrátane občianskeho 
sektora (v %) 

71,7 

Celkový počet členov 
najvyššieho  orgánu 53 

P. č. Názov subjektu/  
Meno, priezvisko a titul8 FO/PO9 Sídlo/adresa10  IČO11 Sekto

r V/S12 
Zástupca subjektu pre verejno-
súkromné partnerstvo (MAS) 13 

Zodpovednosť 
a úlohy v orgáne 

40 

1. Mesto Tisovec  PO MsÚ Tisovec, Námestie Dr. V. 
Clementisa 1 / 980 61 Tisovec 319155  

V 
Ing. Róbert Buchta - poslanec 
mestského zastupiteľstva Člen RADY 

2. Obec Muránska Huta PO OÚ Muránska Huta, 049 01 
Muráň 328553 V Ing. Róbert Ševčík - starosta obce Člen 

3. Obec Muráň  
PO OÚ Muráň 329, 049 01 Muráň 328537 V Janette Fedorková – 

zamestnankyňa OU Člen RADY 

4. Obec Muránska Lehota  
PO 

OÚ Muránska Lehota 83, 049 01 
Muráň 328561 V Mgr. Andrea Marčáková -

starostka obce Člen RADY 

5. Obec Pohronská Polhora PO OÚ Pohronská Polhora, Hlavná 
62, 976 56 Pohronská Polhora  313700 V Katarína Pindiaková -

zamestnankyňa OÚ Člen RADY 

6. Obec Michalová PO OÚ Michalová, Trosky 1, 976 57 
Michalová 313599 V Mgr. Jaroslav Berčík - starosta 

obce Člen 

7. Obec Čierny Balog PO OÚ Čierny Balog, Závodie 2/2, 
976 52 Čierny Balog 313343 V Mgr. Róbert Hlaváčik – prednosta 

OÚ Člen RADY 

8. Obec Drábsko PO OÚ Drábsko 10, 976 53 pošta 
Lom nad Rimavicou 649198 V Mária Repková - poslankyňa 

obecného zastupiteľstva 
Člen Revíznej 

komisie 
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PRÍLOHA Č.8 
PERSONÁLNA MATICA 

NAJVYŠŠÍ ORGÁN   
STR.2            

NAJVYŠŠÍ 
ORGÁN  

 Názov   VALNÉ ZHROMAŽDENIE Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron   
Subjekty zastupujúce verejný 
sektor (v %) 28,3 

Subjekty zastupujúce súkromný 
sektor vrátane občianskeho 
sektora (v %) 

71,7 

Celkový počet členov najvyššieho  
orgánu  53 

P. č. Názov subjektu/  
Meno, priezvisko a titul8 FO/PO9 Sídlo/adresa10  IČO11 Sektor 

V/S12 

Zástupca subjektu pre 
verejno-súkromné 

partnerstvo (MAS) 13 

Zodpovednosť a úlohy v 
orgáne 41 

9. Obec Sihla  
PO 

OÚ Sihla 73, 976 53 
Sihla 649287 V Stanislav Bitala – 

starosta obce Člen 

10. Obec Hronec  
PO 

OÚ Hronec, 
Zlievarenská 516, 976 
45 Hronec 

313343 V Mária Weissová – 
starostka obce Člen 

11. Obec Osrblie  
PO 

OÚ Osrblie, 976 45 
Osrblie 313661 V Juraj Vlček – poslanec 

obecného zastupiteľstva Člen 

12. Obec Valaská  
PO 

OÚ Valaská, Nám. 1. 
mája 460/8, 976 046 
Valaská  

313904 V Ing. Emil Gröne – 
starosta obce Člen 

13. Obec Muránska Dlhá Lúka PO 
OÚ Muránska Dlhá 
Lúka 111, 
050 01 MDL 

328545 V Ing. Marek Nosko – 
starosta obce Člen 

14. Stredná odborná škola Tisovec PO Jesenského 903, 980 61 
Tisovec 161632 V Ing. Ján Frntic Člen 

15. DDaDSS Tisovec PO Bakulíniho 905, 980 61 
Tisovec 35679565 V Miroslav Sirota Člen 

16. Komunitné centrum, n.o. PO Hlavná 48, 976 52 
Čierny Balog 31908845 S Ing. Ján Turňa  Predseda Revíznej komisie 
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PRÍLOHA Č.8 
PERSONÁLNA MATICA 

NAJVYŠŠÍ ORGÁN   
STR.3            

NAJVYŠŠÍ 
ORGÁN  

 Názov   VALNÉ ZHROMAŽDENIE Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron   
Subjekty zastupujúce verejný 
sektor (v %) 28,3 

Subjekty zastupujúce súkromný 
sektor vrátane občianskeho 
sektora (v %) 

71,7 

Celkový počet členov najvyššieho  
orgánu  53 

P. č. Názov subjektu/  
Meno, priezvisko a titul8 FO/PO9 Sídlo/adresa10  IČO11 Sektor 

V/S12 

Zástupca subjektu pre 
verejno-súkromné 

partnerstvo (MAS) 13 

Zodpovednosť a úlohy v 
orgáne 42 

17. VYDRA, o.z. PO Hlavná 56, 976 52 
Čierny Balog 35980672 S Zuzana Sitarčíková Člen RADY 

18. OFF ROAD CLUB, o.z.  PO Daxnerova 734, 980 61 
Tisovec 42011744 S Ľuboš Manica  Člen 

19. ŠKOVRANČATÁ, o.z. PO Malinovského 103, 980 
61 Tisovec 42006554 S Mgr. Zuzana Fábryová Člen 

20. VRCHÁR - združenie pre rozvoj 
turizmu, o.z. PO Trosky 53, 976 57 

Michalová 37823078 S PhDr. Igor Pašmík Člen RADY 

21. Rada rodičov RZ pri ZŠaMŠ 
v Muráni, o.z. PO ZŠaMŠ v Muráni, 049 

01 Muráň 
17319617/ 

944 S Iveta Lukášová Člen 

22. HRADOVÁ, o.z. PO Malinovského 1179, 980 
61 Tisovec 37950051 S Ing. Dušan Hutka Člen 

23. Polhora kultúrne a telovýchovné 
združonie, o.z. PO Športová 1, 976 056 

Pohronská Polhora 37829262 S Anna Boháčiková Člen 

24. MAREKOV DVOR, o.z. PO Drábsko 112, 976 53 
Lom nad Rimavicou 37997131 S Viera Mareková Člen 

25.  Kýčera n.o., Čierny Balog – 
folklórna skupina PO Závodie 2/2, 976 52 

Čierny Balog 37954113 S Miroslava Rosíková Člen 
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PRÍLOHA Č.8 
PERSONÁLNA MATICA 

NAJVYŠŠÍ ORGÁN   
STR.4            

NAJVYŠŠÍ 
ORGÁN  

 Názov   VALNÉ ZHROMAŽDENIE Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron   
Subjekty zastupujúce verejný 
sektor (v %) 28,3 

Subjekty zastupujúce súkromný 
sektor vrátane občianskeho 
sektora (v %) 

71,7 

Celkový počet členov najvyššieho  
orgánu 53 

P. č. Názov subjektu/  
Meno, priezvisko a titul8 FO/PO9 Sídlo/adresa10  IČO11 Sektor 

V/S12 

Zástupca subjektu pre 
verejno-súkromné 

partnerstvo (MAS) 13 

Zodpovednosť a úlohy v 
orgáne 43 

26. ZDaR Združenie detí a rodičov, 
Rimavská Píla,  o.z. PO Rimavská Píla, 980 61 

Tisovec 45022453 S Marian Foľko  Člen 

27. 
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi 
augsburského vyznania na 
Slovensku Tisovec 

PO Malinovského 3, 980 61 
Tisovec 31933050 S Mgr. Marián Krivuš Člen 

28. CSM Tisovec a.s.                                                 PO Daxnerova 756, 980 61 
Tisovec 31561888 S Ing. Miloš Alberty Člen 

29. Renáta De Buhrová - DARIJAN FO Partizánska 168, 980 61 
Tisovec 41743091 S Renáta de Buhrová Člen 

30. POĽNOPRODUKT – družstvo 
Čierny Balog PO Strakovo 11, 976 52 

Čierny Balog 36 032 310 S Ing. Ľubomír Žák Člen 

31. Zbojská, s.r.o.   PO Hlavná 62, 976 56 
Pohronská Polhora 36757012 S Igor Vlček 

Anna Boháčiková Člen 

32. Vladimír Gaál - BIOSTAV FO Hrable 68, 976 57 
Michalová  32233434 S Vladimír Gaál  Člen revíznej komisie 

 
33. Jaroslav Lacko FO Hlavná 222, Rimavská 

Píla, 980 61 Tisovec 40730760 S Jaroslav Lacko Člen 

       34.  Ondrej Galko - Rogalko FO Trosky 2, 976 57 
Michalová 41898290 S Ondrej Galko Člen RADY 
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PRÍLOHA Č.8 
PERSONÁLNA MATICA 

NAJVYŠŠÍ ORGÁN   
STR.5           

NAJVYŠŠÍ 
ORGÁN  

 Názov   VALNÉ ZHROMAŽDENIE Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron   
Subjekty zastupujúce verejný 
sektor (v %) 28,3 

Subjekty zastupujúce súkromný 
sektor vrátane občianskeho 
sektora (v %) 

71,7 

Celkový počet členov najvyššieho  
orgánu 53 

P. č. Názov subjektu/  
Meno, priezvisko a titul8 FO/PO9 Sídlo/adresa10  IČO11 Sektor 

V/S12 

Zástupca subjektu pre 
verejno-súkromné 

partnerstvo (MAS) 13 

Zodpovednosť a úlohy v 
orgáne 44 

35. Ing. Antónia Čižmárová – 
rekreačný areál Predná Hora FO Predná Hora, 049 01 

Muráň 37370472 S Ing. Antónia Čižmárová Člen 

36. Viera Mareková  FO Drábsko 112, 976 53 
Lom nad Rimavicou 37636090 S Viera Mareková Člen RADY 

37. Ján Budovec – SHR 
 FO Páleničné 815/20, 976 

52 Čierny Balog 30214785 S Ján Budovec Člen 

38. Peter Dianiška - SHR FO Štefánikova 1175, 980 
61 Tisovec  35982608 S Peter Dianiška Člen 

39. Pavel Marek - SHR FO Drábsko 112, 976 053 
Lom nad Romavicou 17960312 S Pavel Marek Člen 

40. Ing. Miroslava Hecková FO Muránska 486, 980 61 
Tisovec  S Ing. Miroslava Hecková Člen 

41. Bc. Irena Milecová FO Daxnerova 1112, 980 61 
Tisovec  S Bc. Irena Milecová Predsedníčka RADY 

42. PaeDr. Miriam Kubinská FO Štefánikova 623, 980 61 
Tisovec  S PaeDr. Miriam Kubinská Člen 

43. Janka Rončáková FO Francisciho 821, 980 61 
Tisovec  S Janka Rončáková Člen 
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PRÍLOHA Č.8 
PERSONÁLNA MATICA 

NAJVYŠŠÍ ORGÁN   
STR.6           

NAJVYŠŠÍ 
ORGÁN  

 Názov   VALNÉ ZHROMAŽDENIE Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron   
Subjekty zastupujúce verejný 
sektor (v %) 28,3 

Subjekty zastupujúce súkromný 
sektor vrátane občianskeho 
sektora (v %) 

71,7 

Celkový počet členov najvyššieho  
orgánu 53 

P. č. Názov subjektu/  
Meno, priezvisko a titul8 FO/PO9 Sídlo/adresa10  IČO11 Sektor 

V/S12 

Zástupca subjektu pre 
verejno-súkromné 

partnerstvo (MAS) 13 

Zodpovednosť 
a úlohy v orgáne 45 

44. Bc. Irena Vetráková FO Hviezdoslavova 1106, 980 
61 Tisovec  S Bc. Irena Vetráková Člen 

45. Ing. Lujza Falťanová FO Hlavná 233, 976 56 
Pohronská Polhora  S Ing. Laura Falťanová Člen 

46. Terézia Falťanová FO Hlavná 233, 976 56 
Pohronská Polhora  S Terézia Falťanová Člen 

47. Beáta Vetráková  FO Hviezdoslavova 1110, 980 
61 Tisovec  S Beáta Vetráková Člen 

48. Ing. Lenka Haviarová FO Fajtov – Kopaničná 1134/53, 
976 52 Čierny Balog  S Ing. Lenka Haviarová Člen 

49. Gabriel Giertl FO Dobroč 720/4, 976 52 
Čierny Balog  S Gabriel Giertl Člen RADY 

50. Ing. Katarína Mešková FO Bakulínyho 906, 980 61 
Tisovec 44646895 S Katarína Mešková Člen 

51. Lýdia Kováčová FO Muránska Dlhá Lúka č.48, 
050 01 MDL 40733301 S Lýdia Kováčová Člen 

52. Pavel Mihalko FO Muránska Dlhá Lúka č.196, 
050 01 MDL 32955731 S Pavel Mihalko Člen 

53. Milan Gonda - SHR FO Sihla, 976 53 Sihla 37824813 S Milan Gonda Člen 
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VÝKONNÝ ORGÁN 
STR.1 

VÝKONNÝ 
ORGÁN  

 Názov   RADA  Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron   
Subjekty zastupujúce verejný 
sektor (v %) 45 

Subjekty zastupujúce súkromný 
sektor vrátane občianskeho 
sektora (v %) 

55 

Celkový počet členov výkonného 
orgánu  11 

P. č. Meno, priezvisko a titul FO/PO9 Sídlo/adresa10  IČO11 Sektor 
V/S12 Názov subjektu8  Oblasť pôsobenia46 

1. Bc. Irena Milecová FO Daxnerova 1112, 980 61 
Tisovec  S Bc. Irena Milecová Sociálna 

2. Viera Mareková  FO Drábsko 112, 976 53 Lom nad 
Rimavicou 37636090 S Viera Mareková Ekonomická 

3. Obec Muránska Lehota  
PO 

OÚ Muránska Lehota 83, 049 
01 Muráň 328561 V Mgr. Andrea Marčáková -

starostka obce Verejná 

4. Obec Pohronská Polhora  
PO 

OÚ Pohronská Polhora, Hlavná 
62, 976 56 Pohronská Polhora  313700 V Katarína Pindiaková -

zamestnankyňa OÚ Verejná 

5. VYDRA, o.z. PO Hlavná 56, 976 52 Čierny 
Balog 35980672 S Zuzana Sitarčíková Rozvoj regiónu 

6. Obec Muráň  
PO OÚ Muráň 329, 049 01 Muráň 328537 V Janette Fedorková – 

zamestnankyňa OU Verejná 

7. Obec Čierny Balog  
PO 

OÚ Čierny Balog, Závodie 2/2, 
976 52 Čierny Balog 313343 V Mgr. Róbert Hlaváčik – 

prednosta OÚ Verejná 

8. Ondrej Galko - Rogalko FO Trosky 2, 976 57 Michalová 41898290 S Ondrej Galko Ekonomická 

9. VRCHÁR - združenie pre rozvoj 
turizmu, o.z. PO Trosky 53, 976 57 Michalová 37823078 S PhDr. Igor Pašmík Rozvoj regiónu 

10. Mesto Tisovec   
PO 

MsÚ Tisovec, Námestie Dr. V. 
Clementisa 1 / 980 61 Tisovec 319155  

V 

Ing. Róbert Buchta - 
poslanec mestského 
zastupiteľstva 

Verejná  

  11.  Gabriel Giertl FO Dobroč 720/4, 976 52 Čierny 
Balog  S Gabriel Giertl Ekonomická 

 (do 30 rokov) 
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NÁZOV VEREJNO – SÚKROMNÉHO PARTNERSTVA (MAS): Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron   
KANCELÁRIA MAS: FRANCISCIHO 818, 980 61 TISOVEC 
Celkový počet členov kancelárie MAS: 3 

Pracovná pozícia Vzdelanie, prax a skúsenosti 
 

Pracovná náplň a zodpovednosť  
 

 
manažér MAS 

Požiadavky na vzdelanie: 
– minimálne vysokoškolské I. stupňa 

Skúsenosti: 
– manažérske zručnosti 
– vedenie kolektívu 
– organizačné schopnosti 
– skúsenosti s tvorbou, implementáciou projektov 
– PC zručnosti, internet,  
– znalosť územia 
– znalosť problematiky PRV OS 3 a OS 4  
– požadovaná prax min. 3 roky 

 

Služby pracovného charakteru – v zmysle Zákona č.513/1991 Z.z. 
Obchodného zákonníka (Mandátna zmluva) 
Činnosti:  

- organizácia činnosti MAS 
- administrácia žiadostí , formálna kontrola, komunikácia 

so žiadateľmi 
- príprava výziev na predkladanie ŽoNFP, zverejňovanie 

a propagácia 
- organizácia informačných seminárov pre žiadateľov 

počas vyhlásenia výzvy 
- príprava monitorovacích správ, 
- príprava žiadostí o platbu 
- prezentácia MAS 

 
administratívny pracovník 

 
– minimálne  vysokoškolské vzdelanie I. stupňa 
– administratívne zručnosti 
– znalosti projektovej administratívy 
– samostatnosť 
– PC zručnosti, internet, web stránky 
– vedenie kancelárskych postupov  
– požadovaná prax min. 3 roky 

 

Služby pracovného charakteru – Mandátna zmluva 
Činnosti:  
– administratívne a sekretárske práce v kancelárii MAS 
– vypracúvanie korešpondencie na pokyny manažéra MAS 
– vedenie registratúrneho strediska 

 
účtovník  

 
– vysokoškolské vzdelanie ekonomického smeru 
– znalosti účtovníctva 
– znalosti projektového účtovníctva 
– samostatnosť 
– PC zručnosti 
– požadovaná prax min. 3 roky 

 

Služby pracovného charakteru – Mandátna zmluva 
 Činnosti:  
– vedenie ekonomickej agendy partnerstva ( účtovníctvo, 

projektové účtovníctvo) v zmysle platných zákonov a interných 
predpisov  

– rozpočtovanie, vypracovanie finančných správ 
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PRÍLOHA Č.9 
MAPY ÚZEMIA PARTNERSTVA MURÁNSKA PLANINA – ČIERNY HRONERSONÁLNA 

 
Hranice územia a obce  v území pôsobnosti partnerstva 

 
 
Mapa územia s okolím 
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PRÍLOHA Č.10 
 

STANOVY S VYZNAČENÍM DŇA REGISTRÁCIE MINISTERSTVOM VNÚTRA SR 
 (ÚRADNE OSVEDČENÁ FOTOKÓPIA) 
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PRÍLOHA Č.11 

SCHÉMA ORGANIZAČNEJ ŠTRUKTÚRY (S POPISOM ŠTRUKTÚRY ORGÁNOV VRÁTANE ICH 
ČINNOSTÍ A MENNÉHO ZOZNAMU ČLENOV ORGÁNOV) 

 
 
 

 
 
Poznámka: Kancelária Partnerstva MP-ČH je v Stanovách Partnerstva MP-ČH definovaná    
v Čl. IX , ods. 3. ako Manažérsky tím. Bližšia špecifikácia činnosti Kancelárie/Manažérskeho 
tímu je upravená v interných smerniciach Partnerstva MP-ČH.  
 
Najvyšší orgán:  Valné zhromaždenie Partnerstva MP-ČH 
Výkonný orgán: Rada Partnerstva MP-ČH 

Výberová komisia 
Monitorovací výbor 
Kancelária MP-ČH / Manažérsky tím 

Štatutárny orgán: Predseda a Podpredseda Partnerstva MP-ČH 
Kontrolný orgán: Revízna komisia 
 
Organizácia Partnerstva MP–ČH je stanovená Organizačným poriadkom schváleným Valným 
zhromaždením Partnerstva MP–ČH dňa 3.12.2008, ktorého súčasťou je organizačná štruktúra 
Partnerstva MP–ČH v súlade so stanovami Partnerstva MP–ČH. 

Organizačný poriadok stanovuje tieto zásady riadenia:    
a.) Valné zhromaždenie je najvyšším rozhodovacím orgánom Partnerstva MP–ČH, 
b.) Činnosť Partnerstva MP–ČH riadi Rada Partnerstva MP–ČH, ktorá sa zodpovedá za 

svoju prácu VZ, 
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c.) Činnosť Rady riadi Predseda Partnerstva MP–ČH, ktorý právne zodpovedá za činnosť 
Partnerstva MP–ČH, 

d.) Predseda Partnerstva MP–ČH zastupuje a riadi aktivity združenia navonok a riadi 
zasadania Valného zhromaždenia a Rady Partnerstva MP–ČH, 

e.) Výkonný manažér riadi vnútorný chod činnosti Partnerstva MP–ČH a výkonné orgány 
Partnerstva MP–ČH,  

f.) Sústavu vnútro-riadiacich a organizačných noriem tvoria: 
- riadiace normy so všeobecnou platnosťou - príkaz, usmernenie Rady, 

Predsedu, Výkonného manažéra), 
- vnútroorganizačné  normy  
- organizačný poriadok 

Kontrolnú činnosť vykonáva predovšetkým revízna komisia Partnerstva MP–ČH volená 
Valným zhromaždením. Vnútornú kontrolu vykonáva predseda a výkonný manažér 
Partnerstva MP–ČH na základe platných legislatívnych  predpisov a interných smerníc.  
 
Valné zhromaždenie  – najvyšší orgán zastúpený 53 členmi. 
Najvyšší orgán združenia je tvorený zo všetkých členov združenia, prípadne delegátov 
a vykonáva aj nasledovné činnosti:  

- schvaľuje stratégiu a jej aktualizáciu; 
- schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky; 
- schvaľuje plán činnosti a výročnú správu; 
- schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení; 
- volí a odvoláva členov Rady partnerstva a Revíznej komisie; 
- rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo 

dobrovoľným rozpustením. V prípade, ak dôjde k zániku občianskeho združenia 
rozpustením alebo  zlúčením s iným občianskym združením, občianske združenie je 
povinné vrátiť čerpané finančné prostriedky na opatrenia osi 4 Leader v zmysle 
Systému finančného riadenia EPFRV. 

 
Revízna komisia – kontrolný orgán : 
predseda revíznej komisie : Ing. Ján Turňa 
členovia revíznej komisie : Mária Repková, Vladimír Gaál 
Revízna komisia  vykonáva aj nasledovné činnosti: 

- je kontrolným orgánom, ktorý za svoju činnosť zodpovedá najvyššiemu orgánu; 
- členstvo v kontrolnom orgáne je nezlučiteľné s členstvom v orgánoch združenia, 

okrem členstva v najvyššom orgáne; 
- kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje 

opatrenia na ich odstránenie; 
- kontroluje aj dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov. 
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Rada Partnerstva MP-ČH – výkonný orgán 
členovia : Viera Mareková, Mgr. Andrea Marčáková, Katarína Pindiaková, Zuzana   
                      Sitarčíková, Janette Fedorková, Ing. Róbert Hlaváčik, Ondrej Galko,  
                      PhDr. Igor Pašmík, Ing. Róbert Buchta, Gabriel Giertl  
Výkonný orgán je za svoju činnosť zodpovedný najvyššiemu orgánu a vykonáva aj 
nasledovné činnosti: 

- zodpovedá za vypracovanie a implementáciu stratégie; 
- schvaľuje/odporúča, resp. neschvaľuje/neodporúča návrh ŽoNFP (projekty) na 

financovanie z PRV; 
- zriadi výberovú komisiu MAS a monitorovací výbor; 
- volí a odvoláva manažéra MAS; 
- vymenúva členov monitorovacieho výboru; 
- volí a odvoláva členov výberovej komisie MAS a schvaľuje jej štatút; 
- riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami najvyššieho orgánu; 
- volí spomedzi seba a odvoláva predsedu a podpredsedu 
- zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie najvyššieho orgánu a pripravuje základné 

materiály na tieto rokovania; 
- schvaľuje prijatie nových členov, pokiaľ ich neschvaľuje iný orgán združenia 

Svoju činnosť vykonáva v zmysle stanov a organizačného poriadku združenia. 
 
Predseda Partnerstva MP-ČH– štatutárny orgán:  

- predkladá PPA projekty (ŽoNFP) doporučené a predbežne schválené MAS na čerpanie 
finančných prostriedkov z PRV a ďalšie dokumenty, ktoré sú určené pre RO a PPA. 

- zvoláva a riadi zasadnutia Rady Partnerstva MP-ČH,  
- zvoláva a riadi zasadnutie Valného zhromaždenia 

Bc. Irena Milecová – je štatutárnym orgánom združenia, ktorá vystupuje v mene Partnerstva 
MP-ČH navonok, podpisuje zmluvy, predkladá PPA Protokol o výbere Žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 MAS a ďalšie dokumenty, 
ktoré sú určené pre RO a PPA. Spôsob voľby/ odvolania a vykonávané činnosti štatutárneho 
zástupcu Partnerstva MP-ČH sú stanovené v stanovách združenia 
 
Kancelária Partnerstva PM-ČH: 
Bc. Jana Čillíková – manažérka vykonáva formálnu kontrolu prijatých ŽoNFP (projektov) 
od konečných prijímateľov – predkladateľov projektu, registruje ŽoNFP (projekty), poskytuje 
informácie konečným prijímateľom – predkladateľom projektu, zabezpečuje zber informácií 
pre monitoring a hodnotenie a ďalšie administratívne činnosti MAS.  
Ing. Viera Krišková – účtovník zabezpečuje účtovnú evidenciu a hospodárenie s finančnými 
prostriedkami a majetkom MAS a nesie zodpovednosť za správnosť účtovnej evidencie. 
 
Výberová komisia – výkonný orgán 
Členovia výberovej komisie vykonávajú svoju činnosť v zmysle Štatútu výberovej 
komisie, ktorý schvália na svojom prvom zasadnutí. 
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Výberová komisia MAS: 
- hodnotí a vyberá projekty, prostredníctvom ktorých sa bude implementovať 

stratégia. 
- zároveň zostavuje a predkladá zoznam projektov (ŽoNFP), ktoré odporúča 

schváliť na financovanie z PRV výkonnému orgánu.  
Výberová komisia Partnerstva MP-ČH/ MAS hodnotí a vyberá ŽoNFP (projekty), a predkladá 
návrh ŽoNFP (projektov), ktoré schvaľuje/odporúča, resp. neschvaľuje/neodporúča na 
financovanie z PRV výkonnému orgánu. Zloženie členov je vyvážené a reprezentatívne a  
odráža podmienky  nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 a vykonávacieho nariadenia Komisie 
(ES) č. 1974/2006 – zástupcovia súkromného sektora vrátane občianskeho a neziskového sú 
zastúpení s min. 50 % všetkých rozhodujúcich hlasov a zástupcovia verejného sektora s max. 
50 % všetkých rozhodujúcich hlasov a to počas celého obdobia implementácie stratégie.  
Spôsob voľby/ odvolania, výber členov výberovej komisie MAS a vykonávané činnosti sú 
stanovené v stanovách a v organizačnom poriadku združenia. Člen výberovej komisie MAS 
nemusí byť členom združenia. Počet členov výberovej komisie MAS je nepárny. Minimálny 
počet členov výberovej komisie MAS je 7 a maximálny počet hodnotiteľov je 13. 
Výberová komisia MAS je za svoju činnosť zodpovedná výkonnému orgánu a okrem iných 
činností vykonáva aj administratívnu kontrolu ŽoNFP (projektov) v zmysle Nariadenia 
Komisie (ES) č. 1975/2006, čl. 26 ods. 2, v rámci hodnotenia a výberu projektov, ktoré sa 
budú implementovať prostredníctvom stratégie, pričom: 

- schvaľuje návrh na vyradenie ŽoNFP (projektov) z ďalšieho hodnotenia, ktoré 
nesplnili podmienky formálnej kontroly; 

- posudzuje oprávnenosť činností v súlade s činnosťami, ktoré si MAS stanovila pre 
príslušné opatrenia osi 3. Kontroluje, či činnosti nespadajú do kategórie 
neoprávnených projektov, stanovených pre príslušné opatrenia osi 3 v   
Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú 
implementované prostredníctvom osi 4; 

- posudzuje splnenie kritérií pre uznateľnosť výdavkov (oprávnené a neoprávnené 
výdavky, min. a max. výšku oprávnených výdavkov na 1 projekt), ktoré stanovila 
MAS   pre príslušné opatrenia osi 3; 

- posudzuje oprávnenosť konečného prijímateľa – predkladateľa projektu pre príslušné 
opatrenie osi 3, v zmysle definícií, ktoré sú uvedené v Usmernení, Prílohe č.6 
Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 
4; 

- posudzuje splnenie všetkých minimálnych kritérií spôsobilostí pre príslušné opatrenia 
osi 3, ktoré sú definované v Usmernení kapitole 5.Opatrenie 4.1 Implementácia 
Integrovaných stratégií rozvoja územia a Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení 
osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4 a kritérií spôsobilosti, ktoré si 
stanovila MAS v rámci implementácie stratégie; 

- posudzuje splnenie podmienok uvedených v Usmernení, kapitole 1. Všeobecné 
podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku pre opatrenia osi 4 Leader, 
časti B c), d), h), i), k); 

- hodnotí splnenie  kritérií na hodnotenie ŽoNFP (projektov) konečných prijímateľov - 
predkladateľov projektov pre príslušné opatrenie osi 3, ktoré si stanovila MAS;  
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- vyberá ŽoNFP (projekty) v súlade s postupmi na výber ŽoNFP (projektov) konečných 
prijímateľov – predkladateľov projektov;  

- zostavuje a predkladá návrh  ŽoNFP (projektov), ktoré schvaľuje/odporúča, resp. 
neschvaľuje/neodporúča na financovanie z PRV výkonnému orgánu. 

 
Monitorovací výbor – výkonný orgán  
Monitorovací výbor je kontrolným orgánom, ktorý vykonáva najmä hodnotenie a kontrolu 
realizácie projektov v rámci stratégie, pripravuje a vypracováva správy o implementácii 
stratégie, správy o monitoringu za ročné obdobie, ktoré sa predkladajú na RO a PPA, 
vykonáva monitoring priebehu vecného a finančného plnenia projektov za ročné obdobie a 
vyhodnotenie jednotlivých výziev. Spôsob voľby/ odvolania a činnosti monitorovacieho 
výboru sú stanovené v stanovách a v štatúte, ktorý schváli monitorovací výbor na svojom 
prvom zasadnutí. Predseda monitorovacieho výboru je povinný zúčastňovať sa zasadnutí 
výkonného výboru s hlasom poradným. Členovia monitorovacieho výboru musia pôsobiť 
(mať trvalé, prípadne prechodné bydlisko, sídlo alebo prevádzku) v území MAS, ale nemusia 
byť členmi MAS.  
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PRÍLOHA Č.12 
INTERNÉ VYKONÁVACIE PREDPISY (ORGANIZAČNÝ PORIADOK, VYKONÁVACIE PREDPISY, 

 SMERNICE A POD.) 
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PRÍLOHA Č.13 

VÝPIS Z REGISTRA TRESTOV ŠTATUTÁRNEHO ZÁSTUPCU MAS, NIE STARŠÍ AKO TRI MESIACE 
OD PREDLOŽENIA INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA (ORIGINÁL) 
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PRÍLOHA Č.14 

ZÍSKANÉ GRANTY, REALIZOVANÉ PROJEKTY V ÚZEMÍ PARTNERSTVA MP-ČH 
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Príloha č. 14 
 
Tabuľka č. 2.1.1/a - Získané granty, realizované projekty v meste Tisovec 

Zdroj: obce Partnerstva MP-ČH 
 
 

P.č. Názov grantu (zmapovanie 
získaných grantov) Príjemca pomoci Miesto realizácie projektu 

(obec, MR) 
Výška získaných 
prostriedkov 

Donor* 
Rok 

EU ŠR iné 
1. Technická rekultivácia kvadrovňa mesto Tisovec mesto Tisovec 989 899 Sk   MŽP SR   2003 
2. Rôzne projekty na kultúru mesto Tisovec  Tisovec  165 000 Sk   MK SR   2003 
3. Rekonštrukcia kotolne mesto Tisovec MŠ Tisovec 88 000 Sk   MŠ SR    2004 
4. Rôzne projekty na kultúru mesto Tisovec Tisovec  120 000 Sk   MK SR   2005 

5. Rekonštrukcia strechy, výmena 
okien mesto Tisovec ZŠ Tisovec   1043000 SK   MŠ SR    2005 

6. Príprava projektov pre 
rekonštrukciu školských objektov mesto Tisovec   1 482 127 93 Sk PHARE     2005 

7. Komunitné centrum Rim. Píla mesto Tisovec obec Rim. Píla 60 0000 SK   FSR   2006 

8. Rekonštrukcia rozhlasového 
vedenia mesto Tisovec Tisovec 420000 SK   MF SR   2007 

9. Kamerový systém mesto Tisovec Tisovec 120 0000 SK   Úrad vlády   2007 
10. Náučný chodník Hradová mesto Tisovec Tisovec 200000 SK   Enviro fond   2007 
11. Rôzne projekty na kultúru mesto Tisovec Tisovec  438 000 Sk   MK SR  2007 

12. Komunitná a sociálna práca v 
Tisovci  mesto Tisovec Tisovec a Rim. Píla     FSR   2005 

13. Zlatá Rybka - splnenie sna pre deti 
deti zo soc. 
odkázaných  rodín v 
ZŠ 

ZŠ Tisovec   20 000 Sk     Nad. PONTIS 
2007   

14. Zlatá Rybka - EVO Pre rodinu 
postihnutého dieťaťa rodina postihnutého 12000 SK     

Nad. 
SLOVNAFT 
2006 

  

15. Zriadenie prac. miesta v KC neuviedli mesto Tisovec neuviedli     ÚPSVaR   

16. KSP ako podpora skupiny a 
jednotlivca neuviedli mesto Tisovec neuviedli     FSR 2008 

17. Terénna soc.práca v meste Tisovec neuviedli mesto Tisovec 1 146 612,00 Sk   FSR   2007 

18. Šanca v našom Mikroregióne " 
Región , v ktorom žijem" žiaci ZŠ v Tisovci ZŠ Tisovec   10 000 Sk    Mikroreg.PM   

19. Otvorená škola oblasť športu ZŠ Tisovec ZŠ Tisovec   50000 SK   MŠ SR    2007 
20. Spiaci vodník ZŠ Tisovec ZŠ Tisovec   4000 SK   ERA o.z.   2007 
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Tabuľka č. 2.1.1/b - Získané granty, realizované projekty v obci  Muránska Huta 

P.č. Názov grantu (zmapovanie 
získaných grantov) Príjemca pomoci Miesto realizácie 

projektu (obec, MR) 
Výška 

získaných 
prostriedkov 

Donor* 
Rok EU ŠR iné 

1. Obnova náterov lavičiek, 
autobusových zastávok a zábradlí OZ ZIMORYJA Muránska Huta 6 000 Sk     6 000 2007 

2. Rekonštrukcia pomníka rod. 
Coburgovcov OZ ZIMORYJA Muránska Huta 10 000 Sk     10 000 2008 

3. Rekonštrukcia autobusovej zastávky Obec Muránska Huta Muránska Huta 25 000 Sk     25 000 2008 
Zdroj: obce Partnerstva MP-ČH 
 
 
 
 
Tabuľka č. 2.1.1/c - Získané granty, realizované projekty v obci  Osrblie 

P.č. 
Názov projektu 

(zmapovanie získaných 
grantov) 

Príjemca pomoci 
Miesto 
realizácie  
projektu 
(obec, MR) 

Výška získaných 
prostriedkov 

Donor* 
Rok EU ŠR iné 

1 Budovanie miestneho 
rozhlasu obec Osrblie 100 000,-   VÚC, MF   2003 

2 Rekonštrukcia fasád TU 
Biatlon obec Osrblie 120 000,- EU fondy   sponzori  2004 

3 Oprava kultúrneho domu obec Osrblie 100 000,-   VÚC, MF   2005 
4 Rekonštrukcia mosta obec Osrblie 250 000,-   rezerva vlády   2005 
5 Orientačné smerové tabule obec Osrblie 200 000,-   rezerva vlády   2006 

6 Vysprávky miestnych 
komunikácií obec Osrblie 40 000,-   rozpočet obce   2008 

7 Športový areál BIATLON obec, klub Biatlon o.z. Osrblie       sponzori každoročne 

8 Dotácie pre Klub Biatlon Klub Biatlon o.z. Osrblie       Slovenský 
zväz biatlonu   

Zdroj: obce Partnerstva MP-ČH 
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    Tabuľka č. 2.1.1/d - Získané granty, realizované projekty v obci  Čierny Balog 

P.č. 
Názov projektu 

(zmapovanie 
získaných grantov) 

Príjemca 
pomoci 

Miesto realizácie 
projektu (obec, MR) 

Výška 
získaných 

prostriedkov 

Donor* 
Rok EU ŠR iné 

1 Ako prežiť na slovenskom 
vidieku Vydra Čierny Balog 300 000,-   NOS-OSF 2002 

2 Pomôžeme tým, ktorí nám 
chcú pomáhať Vydra Čierny Balog 150 000,-   NDS 2002 

3 Účtovníctvo Vydra Čierny Balog 50 000,-   1.SNSC 2002 

4 Verejno prospešné práce Vydra Čierny Balog 105 000,-  UPSVR 
BR  2002 

5 Finančný dar Vydra Čierny Balog 300 000,-   FORZA a.s. 2002 
6 Cestovný grant Vydra Čierny Balog 22 000,-   EKOPOLIS 2002 
7 Turistický areál VYDROVO Vydra Vydrovská dolina 354 000,-   VNJH 2002 
8 Turistický areál VYDROVO Vydra Vydrovská dolina 400 000,-   NESsT 2002 

9 Poznaním búrame bariéry KC n.o. Čierny Balog 58 100,-   Nadácia pre deti 
SR 2002 

10 Program ACCES 2000 KC n.o. Čierny Balog 11 000,- EUR   

Nadácie pre 
podporu 

občianskych 
aktivít 

2002 

11 Otvorme deťom dvere KC n.o. Čierny Balog 148 000,-   Nadácia pre deti 
SR 2002 

12 Detské divadielko KC n.o. Čierny Balog 15 000,-   OSF-nadácia 
otvorenej spoloč. 2002 

13 Humanitárna starostlivosť 
občanom obce ČB KC n.o. Čierny Balog 10 000,-  BBSK  2002 

14 Tvoja zem KC n.o. Čierny Balog 152 300,-   EKOPOLIS 2002 
15 Miestnosť prvého kontaktu KC n.o. Čierny Balog 10 000,-   VOKA 2002 

16 Miniučebňa výpočtovej 
techniky ZŠ Dobroč Čierny Balog 30 000,-   EKOPOLIS 2002 

17 Občania pre peknú obec TJ Tatran m.č.Jánošovka 25 000,-   KC n.o. 2002 
18 Občania pre peknú obec DHZ Dobroč m.č.Dobroč 25 000,-   KC n.o. 2002 
19 Občania pre peknú obec Juraj Schon Čierny Balog 15 000,-   KC n.o. 2002 
20 Občania pre peknú obec Jozef Ľupták Čierny Balog 32 000,-   KC n.o. 2002 
21 Malý mamut ČHŽ n.o. Čierny Balog 50 000,- EUR PHARE   2002-2003 
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22 Projekt inštitucionálnej 
podpory Vydra Čierny Balog 2 000 000,-   ETP+EKOPOLIS 2003 

23 Cestovný grant Vydra Čierny Balog 5 000,-   US Embassy 2003 
24 Účtovníctvo Vydra Čierny Balog 25 000,-   1. SNSC 2003 
25 Chodník lesného času Vydra Vydrovská dolina 50 000,-  MŽP  2003 

26 Vytvorenie pracovného 
miesta Vydra Čierny Balog 67 000,-  UPSVR 

BR  2003 

27 Vybudovanie prívodu pitnej 
vody vo Vydrove Vydra Vydrovská dolina 100 000,-   LESY SR 2003 

28 Vytvorenie pracovných 
miest Vydra Čierny Balog 215 000,-  UPSVR 

BR  2003 

29 Pomôžme si navzájom KC n.o. Čierny Balog 13 647,- EUR   
Nadácia pre 

podporu 
občian.aktivít 

2003 

30 ČHŽ kolajové polia 900m 
(Osrblie) ČHŽ n.o. Osrblie 50 000,- EUR PHARE   2003-2007 

31 Zvýšenie účasti verejnosti 
na rozvoji vidieka KC n.o. Čierny Balog 20 000,-   OSF-nadácia 

otvorenej spoloč. 2003 

32 Vybudovanie prívodu pitnej 
vody vo Vydrove Vydra Vydrovská dolina 250 000,-  Úrad 

vlády SR  2004 

33 Vybudovanie prívodu pitnej 
vody vo Vydrove Vydra Vydrovská dolina 312 000,-   NESsT 2004 

34 
Zlepšenie infraštruktúry 

ČHŽ a Lesníckeho 
skanzenu 

Vydra Vydrovská dolina 1 900 000,-   NADSME 2004 

35 Lesnícky skanzen-
vybudovanie TIK Vydra Vydrovská dolina 100 000,-   MP SR 2004 

36 Úprava detského parku KC n.o. Čierny Balog 20 000,-   Konto orange 2004 

37 Tolerancia k menšinám-
rómsky folklórny súbor KC n.o. Čierny Balog 247 100,- PHARE   2004 

38 Vianoce s kontom Orange 
v MŠ KC n.o. Čierny Balog 8 540,-   Konto orange 2004 

39 Občania pre peknú obec KC n.o. Čierny Balog 100 000,-  BBSK  2004 

40 Občania pre peknú obec Ľubomír 
Medveď Čierny Balog 9 000,-   KC n.o. 2004 

41 Občania pre peknú obec Peter Belko Čierny Balog 9 000,-   KC n.o. 2004 
42 Občania pre peknú obec p. Pustaj Čierny Balog 2 666,-   KC n.o. 2004 
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  43 Kariérny poradca na 
vidieku KC n.o. Čierny Balog 10 000,-   VOKA 2004 

44 Obnova detského ihriska 
na škol. dvore ZŠ Dobroč ZŠ Dobroč 22 000,-     Konto Orange 2004 

45 Projekt sociálne slabším ZŠ 
Jánošovka ZŠ Jánošovka 20 000,-     Hodina deťom - 

Konto Oragne 2004 

46 Agroenviroment. projekt 
Balocké vrchy-Čierny Hron Poľnoprodukt m.č. Dobroč 34 084 747,- SAPARD     2004-2008 

47 Enviroment-projekt salaš Ján Budovec 
- SHR m.č.Dobroč   ESF     2005 

48 
Mikroreg. Čierny Hron-
destinácia cestovného 
ruchu 

Vydra Čierny Balog 1 511 000,-     NADSME 2005 

49 Kultúra, životné prostredie Vydra Čierny Balog 130 952,-   ŠR   2005 
50 Vodovod Vydra Čierny Balog 40 000,-   obec   2005 

51 Dotácia z obecného úradu KC n.o. Čierny Balog 100 000,-   rozpočet 
obce   2005 

52 
Priestor pre všetkých-
rozvoj lokálnej 
infraštruktúry 

KC n.o. Čierny Balog 1 000 000,- FSR     2005 

53 Komunitná nadácia 
komunitného centra KC n.o. Čierny Balog 15 000,-     Komunitná 

nadácia 2005 

54 Táborisko "Aby sme sa 
mohli aj o rok stretnúť" Vydra Vydrovská dolina 64 000,-     Centrum pre 

filantropiu 2006 

55 Chlebová pec vo Vydrove Vydra Vydrovská dolina 46 700,-     Centrum pre 
filantropiu 2006 

56 Dotácia na výstavby Vydra Čierny Balog 25 000,-   obec   2006 

57 
Projekt na podporu 
samofinancujúcich aktivít 
Vydry 

Vydra Čierny Balog 221 000,-     NESsT 2006 

58 Zdravie rómov KC n.o. Čierny Balog 100 000,-     OSF-nadácia 
otvorenej spoloč. 2006 

59 Cesta za zdravím KC n.o. Čierny Balog 10 500,-     OSF-nadácia 
otvorenej spoloč. 2006 

60 Tvorivá dielňa v 
komunitnom centre KC n.o. Čierny Balog 20 000,-     Konto orange 2006 

61 Dotácia na podporu TIK a 
výstavby CR Vydra Čierny Balog 220 000,-   obec   2007 
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62 Táborisko "Aby sme sa 
mohli stretávať celý rok" Vydra Vydrovská dolina 62 100,-     Centrum pre 

filantropiu 2007 

63 Miesto pre zastavenie a 
oddych  KC n.o. Čierny Balog 9 500,-     VSP Muránska 

planina 2007 

64 Šport na školách ŠZŠ Čierny Balog 50 000,-       2007 

65 
Výstavba všešport. areálu, 
nie všetkých nás baví 
futbal 

ŠK Partizán Dobroč 36 000,-     PONTIS 2007 

66 Sponzorské dary pre školu 
- PC učebňa 

ZŠ 
Jánošovka ZŠ Jánošovka 100 000,-     FORZA a.s. 2007 

67 Sponzorské dary pre školu 
- multimediálna trieda 

ZŠ 
Jánošovka ZŠ Jánošovka 300 000,-     sponzorstvo 2007 

68 Sponzorské dary pre školu ZŠ 
Jánošovka ZŠ Jánošovka 25 000,-     Železiarne 

Podbrezová 2007 

69 HVIEZDIČKA-prezentácia 
detských talentov ZŠ Dobroč KD Čierny Balog 22 000,-     Konto Orange 2007 

70 Dotácia na podporu TIK Vydra Čierny Balog 130 000,-   rozpočet 
obce   2008 

71 Oprášime poklady starých 
Baločanov Vydra Čierny Balog 48 400,-     Centrum pre 

filantropiu 2008 

72 Spolu máme väčšiu šancu KC n.o. Čierny Balog 4 500,-     VSP Muránska 
planina 2008 

73 Zriadenie čitárne v 
nevyužitých priestoroch ZŠ ZŠ Dobroč ZŠ Dobroč 10 000,-     Komunitná 

nadácia 2008 

74 Rómsky mentorský 
program KC n.o. Čierny Balog 1 500,-USD   TERNIPE-združ. 

pre róm.mládež 2008–2009 

75 Na Vianoce nechceme byť 
sami KC n.o. Čierny Balog 8 500,-   Konto Orange 2008 

76 Katarínske dni 
Čiernobalockej kultúry KC n.o. Čierny Balog 4 500,-   VSP MP 2008 

77 Chodníkom bezpečne, 
príjemne a náučne VYDRA, o.z. Čierny Balog 87 650,-   Ekopolis (Zelené 

oázy) 2008–2009 

78 Spoznajme Čiernobalocký 
mikroregión na bicykli OU Č. Balog Čierny Balog 500,- €   BBSK - poslanci 2009 

79 Oddychová zóna pod 
stromami partnerstva OU Č. Balog Čierny Balog 500,- €   VSP MP 2009 

80 Čajovňa u Dobročka Paradiso o.z. Čierny Balog 6019,62- €   Konto Orange 2009 
81 Miesto, ktoré nás spája Paradiso o.z. Čierny Balog 2 700,- €   BBSK - poslanci 2009 
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82 Dokončenie výstavby 
všešportového ihriska Miazga o.z. Čierny Balog 1 100,- €   BBSK - poslanci 2009 

83 Voda v panskom dvore Ján Sitárčik Čierny Balog 150,- €   Mikroregión MP 2009 

84 Letná miniolypiáda Jakub 
Ambros Čierny Balog 150,- €   Mikroregión MP 2009 

     Zdroj: obce Partnerstva MP-ČH 
 
 
 
     Tabuľka č. 2.1.1/e - Získané granty, realizované projekty v obci  Muránska Dlhá Lúka 

P.č. Názov grantu (zmapovanie 
získaných grantov) Príjemca pomoci Miesto realizácie 

projektu (obec, MR) 
Výška 

získaných 
prostriedkov 

Donor* 
Rok EU ŠR iné 

1. PHSR obce Muránska Dlhá Lúka OU Muránska Dlhá Lúka Muránska Dlhá Lúka 1695,-€    995,-€ BBSK  2009 
     Zdroj: obce Partnerstva MP-ČH 
 
 
 
 
      Tabuľka č. 2.1.1/f- Získané granty, realizované projekty v obci  Drábsko 

  Názov projektu (zmapovanie 
získaných grantov) Príjemca pomoci Miesto realizácie 

projektu (obec, MR) 
Výška 

získaných 
prostriedkov 

Donor* 
Rok       

EU ŠR iné 

1 Návrh územného plánu obce obec Drábsko Drábsko 70 000,-     
Slov. 
agentúra 
ŽP 

2000 

2 Vytvorenie pracovného miesta Viera Mareková-
SZČO Marekov dvor 100 000,-   úrad vlády   2002 

3 Autobusová čakáreň Drábsko obec Drábsko Drábsko 50 000,-   Min. ŽP   2003 
4 Dotácia pre DHZ DHZ Drábsko Drábsko 40 000,-   úrad vlády   2004 
5 Rozpočtová rezerva predsedu vlády Marekov dvor o.z. Drábsko 100 000,-   úrad vlády    2005 

6 Program obnovy dediny obec Drábsko Drábsko, m.č. 
Sedmák 80 000,-     

Slov. 
agentúra 
ŽP 

2006 

7 Dotácia MF SR obec Drábsko Drábsko 90 000,-   MF SR   2007 
8 Poskytnutie dotácie obec Drábsko Drábsko 40 000,-   VÚC   2007 
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9 Prestavba podkrovia DSS DSS Drábsko Drábsko 11 000 000,- 

EF 
pre 
Regio
nálny 
rozvoj 

    2007 

10 Poskytnutie dotácie obec Drábsko Drábsko 20 000,-   VÚC   2008 
11 Dotácie z rezervy predsedu vlády DHZ Drábsko Drábsko 100 000,-   úrad vlády   2006 
                  

      Zdroj: obce Partnerstva MP-ČH 
 
 
     Tabuľka č. 2.1.1/g - Získané granty, realizované projekty v obci  Hronec 

P.č. Názov projektu (zmapovanie 
získaných grantov) 

Príjemca 
pomoci 

Miesto realizácie 
projektu (obec, 

MR) 
Výška získaných 

prostriedkov 
Donor* 

Rok EU ŠR iné 

1 Národný projekt podpory 
vzdelávania pracovníkov 

DSS - 
Hronec DSS Hronec 630 000,- ESF     2008 

2 Rekonštrukcia ubytovacej časti DSS - 
Hronec DSS Hronec 23 000 000,-   BBSK   2007 

3 Štvrťročné finan. podpory od 
zriadeľovateľa /BBSK/ 

DSS - 
Hronec DSS Hronec     BBSK   štvrťročne 

     Zdroj: obce Partnerstva MP-ČH 
 
 
 
 
      Tabuľka č. 2.1.1/h - Získané granty, realizované projekty v obci  Valaská 

P.č. Názov grantu (zmapovanie 
získaných grantov) 

Príjemca 
pomoci 

Miesto 
realizácie 

projektu (obec, 
MR) 

Výška 
získaných 

prostriedkov 

Donor* 
Rok EU ŠR iné 

1 Letný tábor "Stretnutie s 
biologickými rodičmi" Detský domov Valaská Detský domov 

Valaská 60 000,-   VÚC   2005 

2 Vzdelávací projekt zameraný 
na rizik. skupinu 

SOU – internátne 
Valaská SOU internátne 269 156,-     FSR 04-06 

3 Ako sa stal z nevedka 
vševedko OU Valaská ZŠ - internátna 30 000,-     Konto Organe 2007 
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4 Kráľ Abecedár OU Valaská ZŠ Valaská 130 000,-   MŠ SR   2007 
5 Pozor červená ! OU Valaská ZŠ Valaská 57 000,-     nadácia SPP 2008 
6                 

      Zdroj: obce Partnerstva MP-ČH 
 
 
     Tabuľka č. 2.1.1/i - Získané granty, realizované projekty v obci  Pohronská Polhora 

P.č. Názov grantu (zmapovanie 
získaných grantov) 

Príjemca 
pomoci 

Miesto 
realizácie 

projektu (obec, 
MR) 

Výška 
získaných 

prostriedkov 

Donor* 
Rok EU ŠR iné 

1 Objavme čaro svojich 
schopností a zručností OU P. Polhora Pohronská 

Polhora neuviedli    Nadácia pre deti 
Slovenska  2003 

2 Priatelia Malého princa OU P. Polhora Pohronská 
Polhora neuviedli     Nadácia pre deti 

Slovenska /MATRA/ 2004 

3 Akadémia pána Machuľu OU P. Polhora Pohronská 
Polhora neuviedli      2005 

4 Vodovod II. etapa OU P. Polhora Pohronská 
Polhora neuviedli EU  MŠ SR   2005-

2006 
5 Infovek OU P. Polhora ZŠ P. Polhora neuviedli       

6  Libris OU P. Polhora Pohronská 
Polhora neuviedli    MŠ SR      

7  História očami detí OU P. Polhora  ZŠ P. Polhora neuviedli       
8 Osvetlenie a ozvučenie kina OU P.Polhora P. Polhora    Matica Slovenská 2008 

9 Šanca v našom Mikroregióne " 
Región , v ktorom žijem" Zbojská, s.r.o. Sedlo Zbojská   10 000 Sk    Mikroreg.PM 2008 

10 Naštartujme s VSP Mur.Planina Zbojská, s.r.o. Sedlo Zbojská 5 500 SK   VSP M.Planina 2008 

11 Traktor na kosenie trávy TJ SLOVAN Pohronská 
Polhora 

45 000 SK   IDGER, s.r.o. 2008 

      Zdroj: obce Partnerstva MP-ČH 
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     Tabuľka č. 2.1.1/j - Získané granty, realizované projekty v obci  Michalová 

P.č. Názov grantu (zmapovanie 
získaných grantov) 

Príjemca 
pomoci 

Miesto 
realizácie 

projektu (obec, 
MR) 

Výška 
získaných 

prostriedkov 

Donor* 
Rok EU ŠR iné 

1 Drevená tribúna Aktívna skupina Kotolňa Michalová 10 000,-Sk    Mikrogrant MP 2007 

2 Nohejbalový turnaj obcí 
Mikroregiónu MP 

Aktívna skupina Kotolňa Michalová 10 000,-Sk         

3 Detské ihrisko MŠ Michalová MŠ Michalová neuviedli     Orange  
     Zdroj: obce Partnerstva MP-ČH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvetlivky 
                                                
1  V stĺpci sa vyznačí: IP – inovačný pól rastu, KP – kohézny pól rastu, OO – obec mimo pólov rastu. Definícia jednotlivých kategórií spolu so zoznamom obcí je uvedená 

v Rozhodnutí ministra výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 3/2007 zo 6. júna 2007, ktorým sa stanovuje Zoznam pólov rastu pre Národný strategický referenčný 
rámec na roky 2007 – 2013. Rozhodnutie je zverejnené na internetovej stránke Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR  (www.build.gov.sk). 

2 Uveďte požadovanú výšku finančného príspevku z verejných zdrojov (zdroje EPFRV + SR) pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 .  
3 Uveďte výšku financovania z vlastných zdrojov, ktoré  predstavujú povinné vlastné zdroje v rámci maximálnej výšky pomoci z celkových oprávnených výdavkov a  

ktoré sú uvedené v rámci príslušného opatrenia osi 3 v Usmernení pre administráciu osi 4 Leader, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú 
implementované prostredníctvom osi 4.. 

4 Uveďte požadovanú výšku  finančného príspevku z verejných zdrojov (EPFRV + SR)  pre opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia. 
5 Uveďte požadovanú výšku  finančného príspevku z verejných zdrojov zdroje (EPFRV + SR)  na opatrenie 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce  - požadovaná výška 

finančného príspevku z verejných  zdrojov  projektov národnej spolupráce( príprava  a realizácia) +  požadovaná výška finančného príspevku z verejných  zdrojov  
projektov nadnárodnej spolupráce( príprava a realizácia).   . 
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6 Uveďte požadovanú výšku  finančného príspevku z verejných zdrojov (EPFRV + SR)  v rámci opatrenia 4.3 Chod Miestnej akčnej skupiny a to pre prevádzku a 

administratívnu činnosť a budovanie zručností a schopností MAS v súlade s podmienkami (obmedzeniami v rámci prevádzkových výdavkov) uvedenými v Usmernení 
pre administráciu osi 4 Leader, kapitola 7 Opatrenie 4.3 Chod miestnej akčnej skupiny. 

7 Uveďte požadovanú výšku  finančného príspevku z verejných zdrojov zdroje (EPFRV + SR)  v rámci  opatrenia  4.3 Chod Miestnej akčnej skupiny - požadovaná výška 
finančného príspevku z verejných  zdrojov  pre prevádzku a administratívnu činnosť  +  požadovaná výška finančného príspevku z verejných  zdrojov budovanie 
zručností a schopností MAS.  

8 Názov subjektu u právnických osôb musí byť uvedený presne v súlade s výpisom z Obchodného registra a/alebo Živnostenského registra a/alebo Registra pozemkových 
spoločenstiev a/alebo osvedčením o vykonávaní činností ako samostatne hospodáriaci roľník a pod.) u obcí sa uvádza názov obce. Pri fyzických osobách sa uvedie 
priezvisko, meno a titul.  

9 FO – fyzická osoba, PO – právnická osoba. 
10 Vyplňte údaj deklarujúci pôsobenie v území verejno-súkromného partnerstva (sídlo v prípade právnickej osoby, miesto podnikania v prípade fyzickej osoby, prevádzku 

podniku, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu fyzickej osoby). 
11 U právnických osôb sa uvádza Identifikačné číslo a u fyzických osôb sa uvádza rodné číslo. 
12 Uveďte, ktorý sektor subjekt zastupuje -  V - verejný sektor, S – súkromný sektor vrátane občianskeho sektora   (mimovládny sektor, občania).    
13 V prípade právnickej osoby je  potrebné uviesť štatutárneho zástupcu, resp. povereného zástupcu.  
14 Názov subjektu u právnických osôb musí byť uvedený presne v súlade s výpisom z Obchodného registra a/alebo Živnostenského registra a/alebo Registra pozemkových 

spoločenstiev a/alebo osvedčením o vykonávaní činností ako samostatne hospodáriaci roľník a pod.) u obcí sa uvádza názov obce. Pri fyzických osobách sa uvedie 
priezvisko, meno a titul.  

15 FO – fyzická osoba, PO – právnická osoba. 
16 Vyplňte údaj deklarujúci pôsobenie v území verejno-súkromného partnerstva (sídlo v prípade právnickej osoby, miesto podnikania v prípade fyzickej osoby, prevádzku 

podniku, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu fyzickej osoby). 
17 U právnických osôb sa uvádza Identifikačné číslo a u fyzických osôb sa uvádza rodné číslo. 
18 Uveďte, ktorý sektor subjekt zastupuje -  V - verejný sektor, S – súkromný sektor vrátane občianskeho sektora   (mimovládny sektor, občania).    
19 V prípade právnickej osoby je  potrebné uviesť štatutárneho zástupcu, resp. povereného zástupcu.  
20 Názov subjektu u právnických osôb musí byť uvedený presne v súlade s výpisom z Obchodného registra a/alebo Živnostenského registra a/alebo Registra pozemkových 

spoločenstiev a/alebo osvedčením o vykonávaní činností ako samostatne hospodáriaci roľník a pod.) u obcí sa uvádza názov obce. Pri fyzických osobách sa uvedie 
priezvisko, meno a titul.  

21 FO – fyzická osoba, PO – právnická osoba. 
22 Vyplňte údaj deklarujúci pôsobenie v území verejno-súkromného partnerstva (sídlo v prípade právnickej osoby, miesto podnikania v prípade fyzickej osoby, prevádzku 

podniku, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu fyzickej osoby). 
23 U právnických osôb sa uvádza Identifikačné číslo a u fyzických osôb sa uvádza rodné číslo. 
24 Uveďte, ktorý sektor subjekt zastupuje -  V - verejný sektor, S – súkromný sektor vrátane občianskeho sektora   (mimovládny sektor, občania).    
25 V prípade právnickej osoby je  potrebné uviesť štatutárneho zástupcu, resp. povereného zástupcu.  
26 Názov subjektu u právnických osôb musí byť uvedený presne v súlade s výpisom z Obchodného registra a/alebo Živnostenského registra a/alebo Registra pozemkových 

spoločenstiev a/alebo osvedčením o vykonávaní činností ako samostatne hospodáriaci roľník a pod.) u obcí sa uvádza názov obce. Pri fyzických osobách sa uvedie 
priezvisko, meno a titul.  

27 FO – fyzická osoba, PO – právnická osoba. 
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28 Vyplňte údaj deklarujúci pôsobenie v území verejno-súkromného partnerstva (sídlo v prípade právnickej osoby, miesto podnikania v prípade fyzickej osoby, prevádzku 

podniku, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu fyzickej osoby). 
29 U právnických osôb sa uvádza Identifikačné číslo a u fyzických osôb sa uvádza rodné číslo. 
30 Uveďte, ktorý sektor subjekt zastupuje -  V - verejný sektor, S – súkromný sektor vrátane občianskeho sektora   (mimovládny sektor, občania).    
31 V prípade právnickej osoby je  potrebné uviesť štatutárneho zástupcu, resp. povereného zástupcu.  
32 Názov subjektu u právnických osôb musí byť uvedený presne v súlade s výpisom z Obchodného registra a/alebo Živnostenského registra a/alebo Registra pozemkových 

spoločenstiev a/alebo osvedčením o vykonávaní činností ako samostatne hospodáriaci roľník a pod.) u obcí sa uvádza názov obce. Pri fyzických osobách sa uvedie 
priezvisko, meno a titul.  

33 FO – fyzická osoba, PO – právnická osoba. 
34 Vyplňte údaj deklarujúci pôsobenie v území verejno-súkromného partnerstva (sídlo v prípade právnickej osoby, miesto podnikania v prípade fyzickej osoby, prevádzku 

podniku, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu fyzickej osoby). 
35 U právnických osôb sa uvádza Identifikačné číslo a u fyzických osôb sa uvádza rodné číslo. 
36 Uveďte, ktorý sektor subjekt zastupuje -  V - verejný sektor, S – súkromný sektor vrátane občianskeho sektora   (mimovládny sektor, občania).    
37 V prípade právnickej osoby je  potrebné uviesť štatutárneho zástupcu, resp. povereného zástupcu.  
38 Uvedie sa forma stretnutia, ako napr.: anketa, dotazník, spoločenské aktivity, verejné stretnutie, individuálne rokovanie a pod. 
39 Vyplní sa počet účastníkov za jednotlivé sektory: V – verejný sektor, S – súkromný, podnikateľský sektor, O – občiansky, mimovládny sektor, občania a celkový počet 

účastníkov.   
40Pri každom členovi sa uvedie jeho funkcia v príslušnom orgáne (komisii) verejno-súkromného partnerstva (MAS), členovia ktorí nie sú v orgánoch, alebo v komisiách si 

uvedú len člen. 
41Pri každom členovi sa uvedie jeho funkcia v príslušnom orgáne (komisii) verejno-súkromného partnerstva (MAS), členovia ktorí nie sú v orgánoch, alebo v komisiách si 

uvedú len člen. 
42Pri každom členovi sa uvedie jeho funkcia v príslušnom orgáne (komisii) verejno-súkromného partnerstva (MAS), členovia ktorí nie sú v orgánoch, alebo v komisiách si 

uvedú len člen. 
43Pri každom členovi sa uvedie jeho funkcia v príslušnom orgáne (komisii) verejno-súkromného partnerstva (MAS), členovia ktorí nie sú v orgánoch, alebo v komisiách si 

uvedú len člen. 
44Pri každom členovi sa uvedie jeho funkcia v príslušnom orgáne (komisii) verejno-súkromného partnerstva (MAS), členovia ktorí nie sú v orgánoch, alebo v komisiách si 

uvedú len člen. 
45Pri každom členovi sa uvedie jeho funkcia v príslušnom orgáne (komisii) verejno-súkromného partnerstva (MAS), členovia ktorí nie sú v orgánoch, alebo v komisiách si 

uvedú len člen. 
46 Oblasť pôsobenia subjektu je: ekonomická, sociálna, kultúrna, environmentálna, vzdelávanie, nezamestnaný a pod. U obcí sa uvedie len verejná. V prípade, že ide o 

mladého človeka do 30 rokov - u fyzických osôb alebo u právnickej osoby zameranú na problematiku mladých ľudí, uvedie sa tiež aj táto skutočnosť. V prípade, že ide 
o poľnohospodára – podnikateľa, poľnohospodársku obchodnú a výrobnú spoločnosť (vrátane družstiev) alebo prípadne o nepodnikateľskú fyzickú osobu zameranú na 
problematiku poľnohospodárstva, uvedie sa tiež aj táto skutočnosť. 


