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Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho samosprávneho kraja 

č. 10/2018, 

ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho 

samosprávneho kraja č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 

Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu implementácie Stratégií 

CLLD miestnych akčných skupín na území Nitrianskeho kraja v znení 

neskoršej zmeny 
__________________________________________________________________________________ 

 

Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja sa v súlade s § 8 ods. 1 a § 11 ods. 2 písm. 

a) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych 

krajoch) v znení neskorších predpisov a na základe ustanovenia § 8 ods. 5 zákona NR SR č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

 

uznieslo na vydaní 

 

Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 10/2018, ktorým 

sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 3/2016 o 

poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu 

implementácie Stratégií CLLD miestnych akčných skupín na území Nitrianskeho kraja 

v znení neskoršej zmeny. 

 

Čl. I. 

 

Týmto Všeobecne záväzným nariadením Nitrianskeho samosprávneho kraja (ďalej len „VZN 

NSK“) č. 10/2018 sa mení VZN NSK č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 

Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu implementácie Stratégií CLLD miestnych 

akčných skupín na území Nitrianskeho kraja v znení neskoršej zmeny nasledovne: 

1. V časti Úvodné ustanovenia sa pôvodné znenie ods. 2) nahrádza novým znením: „Medzi 

podporované opatrenia, aktivity a podaktivity tohto VZN patria: 

Opatrenie 1. Podpora základných služieb a rozvoja obcí na vidieku 

Aktivita 1.1. Úprava verejných priestranstiev 

Podaktivity: 

- výstavba, rekonštrukcia a úprava verejných priestranstiev, parkov, detských ihrísk, 

drobnej architektúry a verejného osvetlenia, 

- výsadba živých plotov, stromoradia, bodovej a skupinovej vegetácie, 

- výstavba, rekonštrukcia a úprava rekreačných oddychových zón, 

- výstavba, rekonštrukcia a oprava miestnych lávok, chodníkov, cyklotrás vrátane 

spevnených plôch a cyklistických odpočívadiel, 

- budovanie prvkov na zvyšovanie bezpečnosti cyklistickej a pešej dopravy, 

- výstavba, rekonštrukcia a oprava autobusových zastávok, 

- rekonštrukcia a modernizácia objektov spoločenského významu vrátane ich okolia, 
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- rekonštrukcia a oprava drobných sakrálnych pamiatok, historických fontán, 

dedinských múzeí a pamätníkov, 

- investície do energie z obnoviteľných zdrojov, 

- investície do zavádzania úsporných opatrení s energiami vo verejných budovách. 

Aktivita 1.2. Environmentálne aktivity 

Podaktivity: 

- odstránenie čiernych skládok, 

- propagačné aktivity v environmentálnej oblasti, 

- informačné kampane a vzdelávacie aktivity k problematike odpadov, 

- zriadenie a vybavenie kompostoviska, vrátane vybudovania a modernizácie 

prístupových komunikácií, 

- zriadenie zberných miest vrátane vybudovania a modernizácie prístupových 

komunikácií; 

- realizácia preventívnych opatrení pred povodňami (napr. zatrávňovanie plôch 

a vytváranie prechodných zelených pásov, remíziek, malých vodných prvkov 

v intraviláne obce, čistenie priekop slúžiacich na odvádzanie dažďových vôd), 

- podpora technológií na spracovanie bioodpadu, 

- vypracovanie štúdie, analýzy nakladania s komunálnym odpadom vrátane biologicky 

rozložiteľného odpadu, 

- vypracovanie koncepcie, stratégie zameranej na využitie energie z bioodpadu. 

Aktivita 1.3. Verejné informačné systémy a značenia 

Podaktivity: 

- výstavba, rekonštrukcia a oprava informačných propagačných tabúľ, 

- výstavba, rekonštrukcia a oprava turistických značení, 

- investície do turistickej a rekreačnej infraštruktúry, 

- rekonštrukcia a modernizácia verejného obecného rozhlasu vrátane rekonštrukcie 

rozhlasovej ústredne a rozšírenia rozhlasového vedenia; 

- zriadenie a prevádzka webovej stránky zameranej na propagáciu projektu 

financovaného z dotácie LEADER NSK. 

Opatrenie 2. Rozvoj vidieckej spoločnosti a podpora tradícií 

Aktivita 2.1. Spoločenské podujatia v obciach a mikroregióne 

Podaktivity: 

- organizácia aktivít miestnych remeselníkov, 

- marketing špecifických regionálnych produktov,  

- materiálno - technické zabezpečenie spoločenských podujatí. 

Aktivita 2.2. Podpora činnosti spolkov, združení a podnikateľov 

Podaktivity: 

- podpora činnosti a aktivít spolkov, združení a  podnikateľských subjektov v prospech 

územia pôsobnosti MAS, 

- podpora účasti na výstavách, 

- tvorba, tlač a vydanie informačných a propagačných publikácií, katalógov a iných 

mediálnych výstupov, 

- vzdelávacie aktivity (napr. pre záujemcov o regionálne značenie). 

Opatrenie 3. Prevádzka a administratívna činnosť MAS 
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Aktivita 3.1. Nákup kancelárskeho a spotrebného materiálu 

Aktivita 3.2. Výdavky na zabezpečenie povinnej publicity jednotlivých projektov 

Aktivita 3.3. Výdavky na prevádzku webovej stránky MAS 

Aktivita 3.4. Výdavky na externý manažment 

Opatrenie 4. Podpora projektov spolupráce verejno – súkromných partnerstiev 

Aktivita 4.1. Projekty regionálnej spolupráce 

Podaktivity: 

- spoločný marketing miestnych produktov, remeselných výrobkov, vytvorenie siete 

prevádzkovateľov a výrobcov miestnych produktov, vytvorenie regionálnej značky 

produktov, služieb, 

- príprava, vypracovanie projektovej dokumentácie, štúdie uskutočniteľnosti, 

architektonickej štúdie (výstavba, rekonštrukcia a modernizácia objektov 

spoločenského a historického významu, miestnych múzeí, izieb ľudových tradícií, 

vyhliadkovej veže, cyklotrás a cyklistických chodníkov, náučných a turistických 

chodníkov, náučných, informačných a historických tabúľ). 

Aktivita 4.2. Projekty medzinárodnej spolupráce 

Podaktivity: 

- budovanie kapacít a výmena skúseností verejno - súkromných partnerstiev 

prostredníctvom výmenných stáží, konferencií, seminárov, workshopov, veľtrhov, 

výstav a festivalov, 

- príprava, tlač a vydanie cudzojazyčných informačných a propagačných materiálov, 

katalógov, prezentačných publikácií a prípadových štúdií.“ 

2. V časti Úvodné ustanovenia sa pôvodné znenie ods. 3) písm. a) nahrádza novým znením: 

„Pod pojmom „Programový manuál 2“ sa rozumie: „Programový manuál Nástroja 2 

LEADER NSK (ďalej len PM 2) schválený Zastupiteľstvom NSK, ktorý opisuje pravidlá 

použitia dotácie z rozpočtu NSK na podporu implementácie Stratégií CLLD, definuje 

podmienky poskytnutia dotácie pre konečných užívateľov a špecifikuje postupy v procese 

realizácie projektov od vyhlásenia výzvy MAS až po ich zúčtovanie, kontrolu a finančné 

vysporiadanie.“ 

3. V časti Úvodné ustanovenia sa pôvodné znenie ods. 3) písm. e) nahrádza novým znením: 

„Pod pojmom „Konečný užívateľ“ sa rozumie: „Oprávnený žiadateľ z územia pôsobnosti 

príslušnej MAS (v zmysle podmienok stanovených pre jednotlivé opatrenia v PM 2).“ 

4. V Čl. I. sa pôvodné znenie ods. 2) písm. d) nahrádza novým znením: „MAS si zvolí 

opatrenia, aktivity a podaktivity uvedené v Úvodných ustanoveniach tohto VZN, 

prostredníctvom ktorých chce podporovať implementáciu Stratégie CLLD svojho 

územia.“ 

5. V Čl. I. sa pôvodné znenie ods. 2) písm. f) nahrádza novým znením: „MAS musí v rámci 

predloženej žiadosti dodržať súlad predbežných projektových návrhov s podmienkami 

uvedenými v tomto VZN a v PM 2.“ 

6. V Čl. I. sa pôvodné znenie ods. 2) písm. h) nahrádza novým znením: „MAS si môže v 

rámci implementácie Stratégie CLLD stanoviť dodatočne vlastné výberové kritériá pre 

projekty v rámci jednotlivých opatrení, pričom je ale povinná dodržať všetky výberové 

kritériá pre projekty stanovené v PM 2.“ 

7. V Čl. I. ods. 2) sa vypúšťa znenie písm. k). Písm. l) až n) sa označujú ako písm. k) až m). 
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8. V Čl. I. sa pôvodné znenie ods. 2) písm. l) nahrádza novým znením: „MAS musí ročne 

alokované finančné prostriedky z pridelenej dotácie na Opatrenie 1 a Opatrenie 2 použiť 

systémom refundácie konečným užívateľom. Finančné prostriedky určené na 

podporované aktivity v rámci Opatrenia 3 a Opatrenia 4 použije MAS v súlade s 

podmienkami stanovenými v PM 2.“ 

9. V Čl. I. sa pôvodné znenie ods. 2) písm. m) nahrádza novým znením: „MAS je povinná 

informovať verejnosť, že získala dotáciu z rozpočtu NSK pre príslušný kalendárny rok na 

podporu implementácie Stratégie CLLD formou uvedenou v PM 2.“ 

10. V Čl. II. sa pôvodné znenie ods. 1) nahrádza novým znením: „Celková schválená dotácia 

z rozpočtu NSK pre jednu MAS na príslušný kalendárny rok v rámci Opatrení 1, 2, 3 

nesmie spolu presiahnuť sumu 45 000,-EUR.“ 

11. V Čl. II. sa pôvodné znenie ods. 2) nahrádza novým znením: „Celková schválená dotácia 

z rozpočtu NSK pre jednu MAS na príslušný kalendárny rok v rámci Opatrenia 4 nesmie 

spolu presiahnuť sumu 7 600,- EUR.“ 

12. V Čl. III. sa pôvodné znenie ods. 2) nahrádza novým znením: „Oprávneným žiadateľom 

bude poskytnutých 100 kalendárnych dní na vypracovanie a predloženie žiadosti.“ 

13. V Čl. IV. sa pôvodné znenie ods. 2) nahrádza novým znením: „MAS využije schválenú 

dotáciu na realizáciu podporených aktivít podľa pokynov uvedených v zmluve a PM 2.“ 

14. V Čl. IV. sa pôvodné znenie ods. 3) nahrádza novým znením: „V ročnom zúčtovaní 

poskytnutej dotácie je konečný prijímateľ povinný odovzdať kompletne spracovanú 

sumárnu tabuľku projektov realizovaných v rámci Opatrení 1., 2. Nástroja 2 LEADER 

NSK za príslušný kalendárny rok.“ 

15. V Čl. IV. sa pôvodné znenie ods. 4) nahrádza novým znením: „Konečný prijímateľ je 

povinný ako súčasť ročného zúčtovania dotácie súčasne predložiť všetky účtovné 

doklady vrátane podpornej dokumentácie preukazujúcej oprávnenosť výdavkov v zmysle 

PM 2 a poskytnúť ďalšie informácie a doklady súvisiace s použitím dotácie.“ 

16. V Čl. IV. sa pôvodné znenie ods. 6) nahrádza novým znením: „Na konci zmluvného 

obdobia konečný prijímateľ zostaví monitorovaciu správu o využití dotácie, ktorá 

zhodnotí ako dotácia prispela k strategickému cieľu stratégie CLLD a k špecifickým 

cieľom v rámci priorít, v ktorých sa nachádzali opatrenia, ktorých implementácia bola 

podporená dotáciou z rozpočtu NSK. Konečný prijímateľ predloží monitorovaciu správu 

o využití dotácie NSK elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy 

(www.slovensko.sk) cez elektronickú službu „Všeobecná agenda“ najneskôr do 31.12. 

príslušného kalendárneho roka.“ 

17. V Čl. IV. sa pôvodné znenie ods. 7) nahrádza novým znením: „Poverení zamestnanci 

NSK vykonajú na základe monitorovacej správy o využití dotácie a ročného zúčtovania 

najneskôr do 31.5. nasledujúceho kalendárneho roka kontrolu využitia finančných 

prostriedkov a spíšu správu z administratívnej finančnej kontroly.“ 

18. V Čl. IV. sa pôvodné znenie ods. 9) nahrádza novým znením: „Ak poskytovateľ dotácie 

zistí nezrovnalosti v použití prostriedkov dotácie alebo porušenie ustanovení tohto VZN, 

postupuje podľa zmluvy.“ 

19. V Čl. V. Záverečné ustanovenia sa vypúšťa ods. 1). Ods. 2) až 4) sa označujú ako ods. 1) 

až 3). 

 

http://www.slovensko.sk/
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Čl. II. 

Záverečné ustanovenia 

 

Na vydaní VZN NSK č. 10/2018, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie 

Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho 

samosprávneho kraja na podporu implementácie Stratégií CLLD miestnych akčných skupín 

na území Nitrianskeho kraja v znení neskoršej zmeny sa uznieslo Zastupiteľstvo Nitrianskeho 

samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa 10.12.2018 a nadobúda účinnosť 15. dňom od 

vyvesenia na úradnej tabuli Nitrianskeho samosprávneho kraja, t. j. dňa 4.1.2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              doc. Ing. Milan Belica, PhD., v. r. 

                                                                                                                     predseda 

                                                                                               Nitrianskeho samosprávneho kraja 


