
 
 

 
 

 

PARTNERSTVO   MURÁNSKA  PLANINA – ČIERNY HRON         

Daxnerova 1112, 980 61 Tisovec, www.muranskaplanina.com 

 

 
  Miestna akčná skupina Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron 

vyhlasuje Výzvu na výber  
členov Výberovej komisie pre výzvy MAS_021/7.2/2 a MAS_021/7.5/1 

financovaných zo zdrojov Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020  
 

Program Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 

Stratégia CLLD 
Stratégia CLLD územia Partnerstva Muránska planina – Čierny 
Hron 

Miestna akčná skupina Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron 

Názov opatrenia/podopatrenia  
stratégie CLLD 

7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo 
rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov 
vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor 
energie 
 
7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, 
turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých 
rozmerov na verejné využitie 
 

Kód a názov podopatrenia PRV SR 
2014 – 2020 

Podopatrenie 7.2 - Podpora na investície do vytvárania, 
zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr 
malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných 
zdrojov a úspor energie 
 
Podopatrenie 7.5 - Podpora na investície do rekreačnej 
infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej 
infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie 

Schválil 
Beáta Vetráková  
podpredseníčka MAS 
štatutárny orgán  

Dátum schválenia 15.08.2019  

 
Miestna akčná skupina Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron (ďalej len „MAS“) v rámci 
implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou – „Stratégia CLLD územia 
Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron“ (ďalej len „stratégia CLLD“) pre Program rozvoja vidieka 
SR 2014 - 2020 (ďalej len „PRV“)    
 

vyhlasuje 

Výzvu č. MP-ČH 01-2019/VK-7.2/7.5 na výber členov Výberovej komisie pre výzvy 
MAS_021/7.2/2 a MAS_021/7.5/1 (ďalej len „výzva na výber VK“)   

https://www.opvai.sk/media/98731/v%C3%BDzva-na-v%C3%BDber-oh-dop-msp-po-3-4-_aktualiz%C3%A1cia-%C4%8D-2.pdf
https://www.opvai.sk/media/98731/v%C3%BDzva-na-v%C3%BDber-oh-dop-msp-po-3-4-_aktualiz%C3%A1cia-%C4%8D-2.pdf


1. Všeobecné informácie 
Účelom výzvy na výber VK je obsadenie Výberovej komisie s cieľom zabezpečiť kvalitný, objektívy 
a transparentný výberový proces. 

1.1 Dátum vyhlásenia výzvy na výber VK:  15.08.2019 

1.2 Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie za člena Výberovej komisie 7.2 / 7.5:           

 26.08.2019 

1.3 Výber členov Výberovej komisie sa uskutoční:  27.08.2019 

1.4 Výberová komisia: 

1.4.1 pozostáva minimálne z troch členov  
1.4.2 realizuje výber a zaradenie odborných hodnotiteľov do zoznamu odborných hodnotiteľov 

pre dané opatrenia 
1.4.3 zostavuje poradie projektov vo výzvach MAS_021/7.2/2 a MAS_021/7.5/2 na základe 

vykonaného odborného hodnotenia 
1.4.4 po ukončení procesu výberu ŽoNFP Výberová komisia vypracuje záverečnú správu z výzvy 

na predkladanie ŽoNFP  
1.5 Členstvo vo Výberovej komisii je nezlučiteľné s členstvom vo výkonnom orgáne, kontrolnom 

orgáne, a monitorovacom výbore združenia a s funkciou štatutárneho orgánu Partnerstva 
Muránska planina – Čierny Hron. 

1.6 Člen Výberovej komisie nesmie byť v konflikte záujmov v rámci konkrétne hodnotenej výzvy. 

 
 

2. Kritéria pre výber členov Výberovej komisie 
2.1 Všeobecné kritéria 

2.1.1 bezúhonnosť: uchádzač vyhlasuje v rámci žiadosti o zaradenie uchádzača na pozíciu člena 
Výberovej komisie, že nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, čo môže 
kedykoľvek na vyzvanie MAS, resp. Pôdohospodárskej platobnej agentúry preukázať 
výpisom z registra trestov. Uchádzač vyhlasuje v rámci žiadosti o zaradenie uchádzača na 
pozíciu člena Výberovej komisie, že je  bezúhonný v zmysle bodu 3.1 tejto výzvy na výber VK 
a následne výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace v prípade menovania o 
zaradení za člena/náhradníka Výberovej komisie, najneskôr v deň začatia výberu žiadostí, vy 
výzvach, na ktoré bol vybraný. 

2.1.2 plná spôsobilosť na právne úkony: uchádzač vyhlasuje v rámci žiadosti o zaradenie 
uchádzača na pozíciu člena Výberovej komisie, že je spôsobilý na právne úkony v zmysle 
bodu 3.1 tejto výzvy na výber VK. 

2.2     Odborné kritéria 
2.2.1 znalosť Stratégie CLLD územia Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron 
2.2.2 znalosť Výziev č. MAS_021/7.2/2 a MAS_021/7.5/1 
2.2.3 znalosť reálií a potrieb územia Muránska planina – Čierny Hron 

 
 

3. Náležitosti k výberu uchádzača na pozíciu člena Výberovej komisie  
3.1 Uchádzačom podpísaná žiadosť o zaradenie uchádzača na pozíciu člena Výberovej komisie: 

- potrebné doložiť vyplnený  formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy.  
 

4. Ďalšie informácie 
4.1 Žiadosti uchádzačov, ktorí budú spĺňať kritéria uvedené v tejto výzve budú následne 

posudzované Radou Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron 
4.2 Rada Partnerstva vyberie troch uchádzačov za riadnych členov Výberovej komisie a minimálne 

jedného náhradníka 



4.3 Uchádzači budú po posúdení všetkých žiadostí písomne informovaní o zaradení/nezaradení za 
člena/náhradníka Výberovej komisie.  

4.4 V prípade, ak bude žiadosť neúplná, alebo ak bude mať MAS pochybnosti o úplnosti alebo 
pravdivosti informácií uvedených v žiadosti a jej prílohách uchádzač nebude zaradený do 
výberu za člena Výberovej komisie. 

4.5 Výkon členstva vo Výberovej komisii pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok môžu 
vykonávať iba osoby nestranné od žiadateľov v rámci implementácie stratégie CLLD. 
Podmienky zákazu konfliktu záujmov bližšie definuje zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku 
poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o 
Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, 
Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom 
a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde 
regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom 
poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde, 
a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (ďalej aj „Nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013“).  

4.6 Vzťahy a vzájomné záväzky medzi MAS a členmi Výberovej komisie sa zabezpečujú právne 
záväzným spôsobom, a to formou menovania za člena Výberovej komisie. Účasť vo Výberovej 
komisii a činnosť člena  je bez nároku na  odmenu. Člen má nárok na náhradu reálne 
dokladovaných výdavkov (napr. náhrada cestovných výdavkov) 

4.7 Členovia Výberovej komisie budú povinní pred začatím procesu výberu žiadostí podpísať 
čestné vyhlásenie o nestrannosti, zachovaní dôvernosti informácií a vylúčení konfliktu záujmov. 

 
 
5. Termín a adresa na doručovanie 
5.1 Príslušné náležitosti k výberu členov Výberovej komisie (v zmysle bodu 3 tejto výzvy na výber 

VK) je potrebné doručiť: 

  v elektronickej forme1 na adresu partnerstvompch@gmail.com, pričom do predmetu 
správy sa uvedie „Výberová komisia“: 

- vo formáte pdf. (podpísaný2 sken všetkých dokumentov) alebo 

 poštou na adresu Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron, Nám. Dr. V. Clementisa 
87, 980 61 Tisovec, pričom na obálke sa uvedie „Výberová komisia“. 

Žiadosti, ktoré nebudú spĺňať náležitosti uvedené v tejto výzve alebo nebudú doručené v 
stanovenom termíne (v prípade poslania poštou rozhoduje dátum doručenia), budú 
automaticky vyradené.   

 
6. Kontakt  
6.1 Uchádzači môžu žiadať o poskytnutie informácií prostredníctvom: 

 e-mailovej adresy: partnerstvompch@gmail.com 

 tel. čísla: +421 950 464 462,  +421 950 464 450 

 adrese: Kancelária Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron, Nám. Dr. V. Clementisa 
87, 980 61 Tisovec 
 

7. Prílohy výzvy 
Príloha č.1: Žiadosť o zaradenie  do výberu za člena Výberovej komisie 

 

                                                           
1 MAS je povinná uchádzačovi  potvrdiť prevzatie/prečítanie e- mailu. 
2  V nadväznosti na charakter dokumentu. 
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