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PRÍLOHA Č.1  
ZÁVÄZNÁ OSNOVA INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Integrovanú stratégiu rozvoja územia v zmysle záväznej osnovy je potrebné vyplniť vo 
všetkých bodoch presne, jednoznačne a zároveň musia byť uvedené názvy kapitol 
a jednotlivých bodov. Nevyplnenie kapitoly a/alebo bodu môže byť považované za nesplnenie 
formálnych náležitostí Integrovanej stratégie rozvoja územia. 
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KAPITOLA 1: KONEČNÝ PRIJÍMATEĽ (OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ) 
 
1.1 Identifikácia konečného prijímateľa (oprávneného žiadateľa) 
Celý názov konečného prijímateľa (oprávneného žiadateľa): Miestna akčná skupina Csángó 

Sídlo: Žihárec 85, 925 83  Žihárec 

Registrovaný v zmysle zákona SR  č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších 
predpisov dňa: 19. 01. 2012 

IČO: 42208432 

DIČ: 

Adresa banky:                                                                      Číslo účtu: 

IBAN: 

SWIFT: 

Verzia/ číslo dodatku a dátum Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader v zmysle ktorom 
bola vypracovaná Integrovaná stratégia rozvoja územia: Verzia č. 1.10 platná od 19. 12. 2011   

Verzia/číslo dodatku a dátum Príručky pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 v zmysle ktorej bola vypracovaná 
Integrovaná stratégia rozvoja územia: Verzia č. 2 platná od 15. júla 2009 upravená na 
základe zmien PRV schválených Európskou komisiou dňa 27 októbra 2009 
                                                                                                                                                                     Tab. 1 

Meno a priezvisko Ing. Július Iván 
Adresa trvalého bydliska Hlavná 1136, 925 84  Vlčany 
Adresa pre doručovanie (ak sa 
líši od trvalého bydliska) 

Hlavná 1, 925 84 Vlčany 

Email kontakt starosta@obecvlcany.sk 

Telefón 031 / 779 42 84 

Fax 031 / 779 42 01 

Štatutárny 
zástupca 

 

Mobil 0918 460 859 
 
 
1.2 Základné údaje o území                                                                             Tab. 2 
Počet obyvateľov1 14 379 
Rozloha       14 188 ha 

Hustota obyvateľstva 105 oby./km2 

Počet obcí 5 

Z toho mestá (vymenovať) - 

Počet obyvateľov najväčšej obce 3 788 
Administratívne zaradenie – okres/y Šaľa (SA) 
Administratívne zaradenie – kraj/e Nitriansky 

Počet obcí zaradených do pólov rastu 5 

Počet obcí nezaradených do pólov rastu - 
% obyvateľstva na území žiadateľa žijúceho vo 
vidieckych obciach na úrovni okresu 
 
Poznámka: Pri žiadateľovi pokrývajúcom územie 2 a viac okresov sa 
berie do úvahy údaj za okres s najväčšou rozlohou územia verejno-
súkromného partnerstva  (MAS).  

47,7% 
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1.3 Budovanie partnerstva  
 
1.3.1 Vznik, história a skúsenosti 

• Popíšte, postupnosť krokov vedúcich k vytvoreniu verejno-súkromného partnerstva 
s dôrazom na preukázanie vyváženosti výberu územia a zostavenie verejno-
súkromného partnerstva z geografického, sektorového, inštitucionálneho, sociálneho 
a ekonomického hľadiska (max. 30 riadkov). 

 

V novembri roku 2004 sa rozhodli obce Diakovce, Neded, Tešedíkovo, Vlčany, Žihárec 
spoločne s RRA Šaľa vytvoriť Mikroregión Csángó, ktorého hlavným cieľom bolo 
realizovanie rozvojových projektov na podporu vytvárania podmienok pre investovanie v 
regióne z domácich a zahraničných zdrojov, zviditeľnenie regiónu pre potencionálnych 
návštevníkov a investorov doma aj v zahraničí, rozvíjanie mikroregionálnej a cezhraničnej 
spolupráce a koordinácia aktivít v jednotlivých oblastiach regionálneho rozvoja. Dňa 6. 
novembra 2004 bolo združenie zaregistrované na MV SR v zmysle § 20 f až 20 j zákona č. 
40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov. Spojenie týchto 
obcí vychádzalo z geografického hľadiska, ale dôležitým impulzom bolo zachovanie si svojho 
vidieckeho charakteru, ktorý bol v posledných desaťročiach potlačovaný najmä činnosťami 
okresného mesta a veľkého podniku. Mikroregión Csángó sa od roku 2010 spoločne 
pripravuje na vstup do Leader-a. Partnermi MAS sú Mikroregión Csángó, RRA Šaľa a ďalší 
zástupcovia z podnikateľského a občianskeho sektora.  

Obce mikroregiónu Csángó vytvárajú spolu homogénne nížinaté územie s veľmi úrodnými 
pôdami. Z hľadiska sídelného a ekonomického, v posledných desaťročiach bol vývoj silno 
ovplyvnený chemickým podnikom Duslo, a.s. Tento poskytuje obyvateľom mikroregiónu 
Csángó prácu a služby, na druhej strane sa vplyvom tohto podniku vytráca tradícia 
hospodárenia na pôde. Obce si uvedomujú svoju závislosť v oblasti zabezpečenia 
zamestnanosti a v oblasti služieb, na druhej strane sa chcú rozvíjať vlastným smerom 
k udržaniu vlastnej identity vidieckeho územia, aby sa nestali len anonymnými satelitnými 
obcami, s prvkami urbanizovaného priestoru. Obce Diakovce (v obci sa nachádza termálne 
kúpalisko a priemyselný park) a Vlčany (v obci každoročne organizujú slávnostný jarmok) sa 
prirodzene stávajú lokálnymi pólmi rozvoja a prinášajú možnosti lokálneho zamestnania sa na 
vidieku, čím podporujú myšlienku rozvoja na vidieku.  

Obce Miestnej akčnej skupiny Csángó spája najmä podobný ráz krajiny, podobní ľudia, 
spoločné výhody územia a podobné bariéry v rozvoji, a preto sa rozhodli spoločne využiť 
lokálny potenciál, aby odstránili bariéry a spoločne riešili problémy rozvoja vidieckeho 
priestoru. 

 

• Popíšte, ako bola verejnosť (občania, profesné a záujmové združenia a zástupcovia 
jednotlivých sektorov) zapojení do procesu tvorby verejno-súkromného partnerstva 
(ankety, dotazníky, informačné kampane, iné spoločenské aktivity), vrátane popisu 
účasti občanov v procese.  
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Pri budovaní Miestnej akčnej skupiny Csángó boli dôležitou súčasťou občania. Títo boli 
oslovovaní pravidelne prostredníctvom obecného rozhlasu pred každým stretnutím. Dôležitou 
súčasťou budovania kapacít bola účasť všetkých aktérov rozvoja územia pri vytváraní 
Integrovanej stratégie rozvoja územia (ISRÚ). MAS Csángó sa budovala postupne počas 
aktivít, ktoré viedli k vytvoreniu ISRÚ Miestnej akčnej skupiny Csángó (dotazníkový 
prieskum, obecné stretnutia, mikroregionálne stretnutia).  

Pozvánky na úvodné stretnutie boli rozposlané prostredníctvom elektronickej pošty všetkým 
fyzickým a právnickým osobám, ktoré by mohli byť oprávneným žiadateľom. Všetci občania 
alebo subjekty, ktorí prejavili záujem o spoluprácu, boli oslovení, aby sa stali členmi MAS 
Csángó.  

 

• Uveďte, v akom pomere sú v členskej základni zastúpené jednotlivé sektory (verejný, 
súkromný a občiansky) a ako je členská základňa rozložená v území verejno-
súkromného partnerstva (MAS).  

 

Na základe týchto stretnutí sa prirodzene vytvorila skupina aktérov, ktorí sa stali neskôr aj 
riadnymi členmi občianskeho združenia Csángó. Druhú skupinu členov tvoria občania, 
ktorých oslovili starostovia. Spoločne má MAS Csángó 17 členov, z ktorých 5 členov je 
z verejného sektora – obce a 12 členov je zo súkromného sektora vrátane občianskeho 
sektora.   

Výsledkom komunikačnej aktivity je nasledovná členská základňa:  

 

 

                                                                                                            Tab. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  
                             Zdroj: Stanovy MAS Csángó 

 

 

 

 

 

Členovia MAS-ky

Členovia 

z 

verejného 

sektora

Členovia zo 
súkromného 
sektora 
vrátane 

občianskeho 
sektora

Obec Diakovce X X

Obec Neded X X

Obec Tešedíkovo X X

Obec Vlčany X X

Obec Žihárec X X
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Zloženie MAS Csángó 
                                                                                                             Graf 1 

29,40%

70,60%

Členovia z
verejného
sektora

Členovia zo
súkromného
sektora vrátane
občianskeho
sektora

 
  

 

• Vyplňte, Prílohu č. 6 - Zoznam členov verejno-súkromného partnerstva (MAS) 
Integrovanej stratégie rozvoja územia.  

Viď prílohu č. 6 

 

• Vyplňte, Prílohu č.7  - Prehľad o uskutočnených podujatiach a stretnutiach 
Integrovanej stratégie rozvoja územia. 

Viď prílohu č. 7 

 

• Popíšte, doteraz realizované projekty, aktivity verejno-súkromným partnerstvom 
hlavne zo zameraním na integrovaný prístup. 

 

Pre mikroregión Csángó bola vypracovaná projektová dokumentácia pre spoločný projekt 
s názvom „Optická prístupová sieť FTTH pre združenia obcí – Mikroregión 
Csángó“. Stavba bude financovaná zo zdrojov EÚ (85%), štátneho rozpočtu (10%) a obcí 
mikroregiónu (5%). Jednotná celková dĺžka trasy mikorergónu Csángó vrátane miestnych 
optických káblov je 172 570 m. Mikroregión plánuje realizáciu projektu v nasledujúcich 
rokoch.   
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Realizované projekty za rok 2004                                                                        Tab. 4 
Začiatok 
realizácie

Názov projektu
Výška dotácie 

v €
Žiadateľ Poskytovateľ

2004 Kanalizácia Diakovce 66.387,83 obec Diakovce MŽP Bratislava

2004 Rekultivácia skládky 33.193,91 obec Diakovce MŽP Bratislava

2004
Dotácia na KBV - 
Infraštruktúra 

11.252,73 obec Diakovce MV a RR SR Bratislava

2004
Dotácia na rekonštrukciu 
ZŠ

3.717,71 obec Diakovce MF SR Bratislava

2004
Dotácia SAPARD - 
chodníky

75.914,49 obec Diakovce
Pôdohospodárska platobná 
agentúra Bratislava

2004 Grant EÚ - Ľudské zdroje 23.733,65 obec Diakovce Národný úrad práce Bratislava

2004 Na samosprávne funkcie 9.194,71 obec Diakovce MF SR Bratislava

2004
Kultúrno-informačné a 
spoločenské centrum

163.949,11 obec Žihárec
Pôdohospodárska platobná 
agentúra   

       Zdroj: Obecné úrady 

      

       Realizované projekty za rok 2005                                                                                    Tab. 5                                                                                                 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Zdroj: Obecné úrady  

Začiatok 
realizácie

Názov projektu
Výška dotácie 

v €
Žiadateľ Poskytovateľ

2005
Obnova a rekonštrukcia 

Základnej školy v Diakovciach
374.958,50 obec Diakovce MV a RR Bratislava

2005 Kanalizácia Diakovce 53.110,27 obec Diakovce
Environmentálny fond 
Bratislava

2005 Rekultivácia skládky odpadu 43.152,09 obec Diakovce
Environmentálny fond 
Bratislava

2005 Dotácia SAPARD - chodníky 143.527,65 obec Diakovce
Pôdohospodárska 
platobná agentúra

2005
Dotácia na nájomné byty - 

infraštruktúra
1.261,36 obec Diakovce MV a RR Bratislava

2005 Dotácia na nájomné byty 96.594,30 obec Diakovce MV a RR Bratislava

2005
Rekonštrukcia Strediska soc. 
služieb

6.638,78 obec Diakovce Ministerstvo financií SR

2005 Rekonštrukcia materskej školy 9.958,17 obec Diakovce Ministerstvo financií SR

2005
Rekonštrukcia miestnych 
chodníkov

41.691,56 obec Diakovce
Ministerstvo financií SR 
(DPH)

2005
Rekonštrukcia budovy 
Spoločenského centra

159.330,81 obec Tešedíkovo SAPARD

2005
Rekonštrukcia miestnych 
komunikácií v obci Žihárec

325.165,41 obec Žihárec
Pôdohospodárska 
platobná agentúra

2005

Základné školy, materské 

školy v Žihárci - rekonštrukcia, 

modernizácia, prestavba

291.563,53 obec Žihárec MV a RR SR

2005

Systém odkanalizovania a 

čistenia odpadových vôd v 

meste Šaľa a priľahlom regióne

24.299,667 obec Žihárec MŽP SR
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Realizované projekty za rok 2006 

 
             Tab. 6 

Zdroj: Obecné úrady 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Začiatok 
realizácie

Názov projektu
Výška 

dotácie v €
Žiadateľ Poskytovateľ

2006
Renovácia a rozvoj 
obce Diakovce

452.579,16 obec Diakovce MV a RR Bratislava

2006 Kanalizácia Diakovce 66.620,19 obec Diakovce MŽP SR, envir. Fond

2006
Obnova a rekonštrukcia 

kultúrneho domu
230.465,37 obec Diakovce Pôdohosp. plat. agentúra - SAPARD

2006
Rekonštrukcia 

telocvične ZŠ Diakovce
33.193,91 obec Diakovce Krajský školský úrad Nitra

2006
Dotácia na zariadenie 

kultúrneho domu
9.958,17 obec Diakovce Rezerva úradu vlády

2006
Obnova a rekonštrukcia 
ZŠ

22.073,95 obec Diakovce MV a RR SR, ZI 3.1

2006
Nájomný bytový dom - 
15 b. j. 

196.146,19 obec Neded MV RR SR

2006
Rekonštrukcia 
telocvične ZŠ 

33.193,92 obec Tešedíkovo MŠK

2006
Jedným krokom - 
územný plán obce 
Žihárec

15.601,14 obec Žihárec MV RR SR

2006

Obnovenie 
infraštrukturálneho 
zázemia kultúry v obci 
Žihárec - rekonštrukcia 
kultúrneho domu

474.282,45 obec Žihárec MV RR SR

2006

III - Inovácia - 
Informatizácia - 
Integrácia v regióne 
Nové Zámky a Šaľa

441.246,76 obec Žihárec MV RR SR

2006

Európske počítače pre 
efektívne vzdelávanie v 
regióne Nové Zámky a 
Šaľa

199.163,51 obec Žihárec MV RR SR
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        Realizované projekty za rok 2007 
                                                                                                                                                 Tab. 7 

Začiatok 
realizácie

Názov projektu
Výška dotácie v 

€
Žiadateľ Poskytovateľ

2007
Town Twinning - 

podpora EU občianstva
6.871,14 obec Diakovce

EÚ, Audiovisual and Culture 

Executive Agency

2007
Rekultivácia skládky 
TKO

66.387,83 obec Diakovce MŽP SR, envir. Fond

2007 3 x 12 Bytové jednotky 304.193,92 obec Tešedíkovo MV RR SR
 

         Zdroj: Obecné úrady 

 

             

             Realizované projekty za rok 2008 
                                                                                                                                                         Tab. 8 

Začiatok 
realizácie

Názov projektu
Výška dotácie v 

€
Žiadateľ Poskytovateľ

2008
Infraštruktúra pre 
Priemyselný park 
Diakovce

1.833.809,66 obec Diakovce SARIO Bratislava

2008

Terénna sociálna práca 
ako nástroj pomoci 
marginalizovanej rómskej 
komunite žijúcej v obci 
Diakovce

32.422,23 obec Diakovce MPSVaR SR

2008
Rekonštrukcia a prístavba 

polyfunkčného domu
127.597,42 obec Neded MV RR SR

2008 Škola tvorivých nápadov 122.977,16 obec Vlčany ESF  
                 Zdroj: Obecné úrady 

 

 

 

   Realizované projekty za rok 2009 
                                                                                                                                                               Tab. 9 

Začiatok 
realizácie

Názov projektu
Výška dotácie v 

€
Žiadateľ Poskytovateľ

2009
Rekonštrukcia, modernizácia a 
rozšírenie miestneho rozsahu

13.280,00 obec Diakovce Ministerstvo financií SR

2009 18 Bytová jednotka 197.486,22 obec Tešedíkovo MV RR SR

2009
Modernizácia hasičskej 
zbrojnice

251.961,04 obec Vlčany MV RR SR

2009

Vlčany, Neded ČOV a 
kanalizácia - SO 13 Kanalizácia 
Vlčany, SO 14 Kanalizácia 
Neded a SO 15 Zberné 
prečerpávacie šachty

9.941.395,47 obec Vlčany MŽP SR

 
    Zdroj: Obecné úrady 
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         Realizované projekty za rok 2010 

 
                                                                                                                                             Tab. 10 

Začiatok 
realizácie

Názov projektu
Výška 

dotácie v €
Žiadateľ Poskytovateľ

2010 Návrat k tradíciám 102.013,20 obec Diakovce MPSVaR SR

2010
Modernizácia verejného 
osvetlenia v obci Diakovce

237.495,42 obec Diakovce
Ministerstvo 
hospodárstva SR

2010
Rekonštrukcia historického 
centra obce Neded

992.970,01 obec Neded MV RR SR

2010
Rekonštrukcia a modernizácia 
ZŠ Neded

348.484,00 obec Neded MV RR SR
 

            Zdroj: Obecné úrady 
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ANALYTICKÁ ČASŤ 
 
KAPITOLA 2: PREHĽAD ZDROJOV ÚZEMIA 
 
2.1 Všeobecný popis územia a analýza súčasného stavu 

• Popíšte, výhody a nevýhody z hľadiska polohy a lokalizácie územia verejno-
súkromného partnerstva (MAS). 

 

Verejno-súkromné partnerstvo MAS Csángó sa nachádza v juhozápadnej časti Slovenska, na 
území 5 obcí, neďaleko rieky Váh.  Konkrétne sa jedná o obce Tešedíkovo, Diakovce, 
Žihárec, Neded a Vlčany. Obce sú lokalizované v oblasti ľahko dostupnej k okresným 
mestám Šaľa (od 2 do 18 km) a Galanta (od 10 do 30 km), kde sa časová dostupnosť 
pohybuje v intervale do 45 min.  Relatívne dobrá dostupnosť je aj ku krajskému mestu Nitra 
(30 – 45 km) a k Bratislave (cca 80 km). 
Z hľadiska prírodnej i socio-ekonomickej regionalizácie územia Slovenska je okres Šaľa 
a teda aj mikroregión Csángó súčasťou Podunajského prírodno-sídelného spádového regiónu, 
na nižšej hierarchickej úrovni, Galantského  spádového regiónu (MŽP SR 2002). 
Región obcí Tešedíkovo, Diakovce, Žihárec, Neded a Vlčany je charakteristický bohatosťou 
kultúrneho a prírodného dedičstva, priaznivými pôdno–klimatickými podmienkami a 
lokalizačnými predpokladmi rozvoja cestovného ruchu. Výborné klimatické podmienky sú 
predpokladom pre rozvoj cestovného ruchu a rekreácie, a to najmä v letnom období. K 
najvýznamnejším atraktivitám z hľadiska cestovného ruchu patria geotermálne pramene, 
chránené prírodné územia, rieky Váh a Malý Dunaj s prírodnými zákutiami a možnosťami pre 
vodnú turistiku. Návštevníkov do tohto regiónu lákajú najmä historické atraktivity, poľovnícke 
revíry, možnosti rybolovu, vinohradnícke lokality s vínnymi pivnicami, ľudová architektúra, 
ktorá sa zachovala v obci, ako aj viaceré spoločensko-kultúrne a športové podujatia 
medzinárodného i miestneho charakteru. 
 

Výhodami územia sú: 

� výhodná geografická poloha  a blízkosť okresného mesta Šaľa ako rozvojového pólu 
rastu 

� relatívne dobrá vybavenosť prvkami technickej a sociálnej  infraštruktúry 

� jedinnečnosť a unikátnosť kultúrneho dedičstva 

� existencia podnikateľských subjektov v území mikroregiónu Csángó 

� blízkosť termálneho kúpaliska v katastri obce Diakovce, ktorý vytvára príležitosti pre 
rozvoj cestovného ruchu 

� dopravné a energetické využitie toku rieky Váh 
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Nevýhodami územia sú: 

� nedostatočné poznanie potrieb trhu 
� dlhodobo záporné demografické saldo a podiel vysokoškolsky vzdelaného 

obyvateľstva 
� postupná likvidácia poľnohospodárstva ako historicky  najvýznamnejšieho sektora 

hospodárstva  
� kvalita a štruktúra služieb 
� blízkosť podniku a. s. Duslo Šaľa a jeho negatívne dopady na životné prostredie 

územia Csángó a ohrozenie možnou priemyselnou katastrofou 

 

• Popíšte, prepojenia územia  na širšie rozvojové súvislosti národného alebo 
regionálneho charakteru (investičné zámery väčšieho rozsahu, ktoré sa realizujú, 
prípadne sa plánujú v území a v jeho okolí a ako ovplyvnia implementáciu 
integrovanej stratégie, resp. ako na ne reaguje stratégia). 

 

Rozvoj územia realizujú obce len v rámci možností svojich rozpočtov a čiastočne uchádzaním 
sa o štátne dotácie. Štátne dotácie boli zamerané najmä na rekonštrukciu a budovanie 
kanalizácie, rekonštrukciu miestnych komunikácií a rekonštrukciu základných škôl (strechy, 
zateplenie budovy, výmena okien).  

Na území mikroregiónu sa nachádza priemyselný park, ktorý možno nájsť v obci Diakovce. 
Celková plocha parku je 82.437,0 m2, z toho 75.148,0 m2 sú jednotlivé parcely, na ktorých 
v súčasnosti prebieha výstavba. Spojná komunikácia má plochu 7.083,0 m2. Firmy budú 
pôsobiť v rôznych odvetviach, ako napríklad výroba oceľových konštrukcií alebo veľkosklad 
bielej a čiernej techniky. Priemyselný park vytvorí predpoklady pre centrálne umiestnenie 
malých a stredných podnikateľov na ohraničenom území, kde budú mať zabezpečené 
spoločné vybrané služby, čo prispeje k zvýšeniu ich konkurencieschopnosti a 
životaschopnosti, čím sa naplní jeden zo strategických cieľov Programu hospodárskeho a 
sociálneho rozvoja obce Diakovce na roky 2004 - 2013. Po dobudovaní priemyselného parku 
budú v podnikoch zamestnaní nielen obyvatelia mikroregiónu Csángó, ale pracovné 
príležitosti budú obsadzované  aj obyvateľmi celého okresu Šaľa. V priemyselnom parku 
bude k dispozícii cca 110 pracovných miest. Zameranie priemyselného parku - podporovať sa 
budú exportne orientované progresívne priemyselné odvetvia s vyššou mierou pridanej 
hodnoty tak, aby sa zabezpečila trvalá udržateľnosť zamestnanosti, nakoľko je potrebné 
zabezpečiť potenciál pre stabilitu usadených investorov ako aj vylúčenie rizika krátkodobých 
investícií. Na základe schváleného Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 
Diakovce na roky 2004 - 2013 sa budú podporovať ekologicky čisté prevádzky. Výstavba 
priemyselného parku stála takmer dva milióny eur, z toho 95 percent išlo z eurofondov a 
štátneho rozpočtu a päť percent zaplatila obec. 
V integrovanej stratégii je ekonomický trend zohľadnený výberom strategických priorít , 
ktorých implementácie nebudú vytvárať pracovné príležitosti  priamo v obciach, keďže táto 
základná potreba je už zohľadnená v širších rozvojových zámeroch regiónu s rozvojovým 
pólom – mestom Šaľa. 
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• Popíšte, doterajší rozvoj hlavne zo zameraním na integrovaný prístup, vrátane popisu 
využitia vonkajších zdrojov, napr. EU fondov, štátneho rozpočtu, súkromné zdroje 
a ďalších nástrojov. 

 

Obce mikroregiónu Csángó doteraz postupovali v rozvoji svojich území zväčša individuálne, 
resp. v združení obcí mikroregión Csángó.  Každá obec má samostatne spracovaný Program 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja svojej obce, pričom tieto dokumenty  spĺňajú základné 
princípy prvky integrovaného a endogénneho  prístupu rozvoja územia.  Pri spracovaní týchto 
dokumentov boli využité postupy strategického plánovania a bola zapojená verejnosť vrátane 
podnikateľov  a neziskových organizácií.  

Jednotlivé obce sa už v minulosti uchádzali o podporu z rôznych zdrojov a v regióne boli už 
podporené viaceré individuálne projekty, a to nielen z domácich zdrojov, ale aj štrukturálnych 
fondov EU. Preto obce už majú určité skúsenosti z prípravy, ale aj z implementácie úspešných 
projektov.  

Obciam sa podarilo získať finančné prostriedky z EÚ fondov na investičné aktivity. Išlo 
predovšetkým o výstavbu a rekonštrukcie miestnych komunikácií, kultúrneho domu, 
kanalizáciu, rekonštrukcie základných a materských škôl. Finančné prostriedky získali obce 
Tešedíkovo, Diakovce, Žihárec, Vlčany, ako aj obec Neded. Realizácia uvedených projektov 
bola pre územie veľkým prínosom, ktoré sa podarilo vďaka nim zviditeľniť a  urobiť 
atraktívnejším pre občanov. 

Spojenie celého územia a vytvorenie verejno-súkromného partnerstva v príprave na prístup 
LEADER je pre mikroregión  prvým väčším projektom využívajúcim verejné zdroje 
v procese integrovaného rozvoja. 

 

• Popíšte, zvláštnosti daného územia a jeho komparatívne výhody oproti ostatným 
územiam. 

 

Atraktivitou územia sú termálne pramene, osobitným predpokladom pre rozvoj je bohaté 
historické a kultúrne dedičstvo: významní rodáci, ľudové tradície, zaujímavé kultúrne 
pamiatky (na území sa nachádza napr.: architektonická kláštorná pamiatka na Slovensku - 
románsky benediktínsky kostol; Termálne kúpalisko Diakovce). Na území sa nachádzajú tiež 
biocentrá regionálneho významu ako Bábske jazierko, Bystré a Čierne jazierko, Jahodnianske 
jazierko a  Vlčianske mŕtve rameno a biokoridor nadregionálneho významu – rieka Váh. 
Prostredie vytvára vynikajúce podmienky pre cyklistiku, rieka Váh s ďalšími vodnými 
plochami (kanály a rybníky) sú významným prvkom pri vytváraní rázu krajiny a endogénnym 
zdrojom, ktoré poskytujú viaceré formy využitia (preprava, rybolov, turizmus).  

 
Komparatívne výhody daného územia oproti ostatným územiam: 
 

� Prírodné bohatstvo 
� Bohaté kultúrne bohatstvo a história územia 
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� Zachované zvyky a tradície v obciach 
� Výhodná geografická poloha územia vzhľadom k inovačným pólom rastu (Šaľa, 

Galanta, Nitra) 
� Dobrá kvalita pôd 
� Vysoký podiel ornej pôdy 
� Vysoká produkčná schopnosť poľnohospodárstva 
� Vybudovaná infraštruktúra v priemyselnom parku Diakovce 
� Kvalifikovaná pracovná sila 

 

• Určite, stupeň vidieckosti územia. 

 

Pri definícii vidieckosti územia sa vychádza z rozhodnutia Rady č. 2006/144/ES 
o strategických usmerneniach Spoločenstva pre rozvoj vidieka (programovacie obdobie 2007 
– 2013), ktoré v tejto súvislosti odkazuje na definíciu OECD, kde základom je obec s 
hustotou osídlenia nižšou ako 150 obyvateľov na km2. 

Stupeň vidieckosti je podľa metodiky OECD daný podielom obyvateľstva žijúceho vo 
vidieckych obciach. Regióny (okresy) s podielom obyvateľstva žijúceho vo vidieckych 
obciach vyšším ako 50% sú uvedené ako okresy s výrazne vidieckym charakterom. Sú to 
okresy „prevažne vidiecke“. Okresy, kde vo vidieckych obciach žije od 15% do 50% 
obyvateľstva sú definované ako okresy so skôr vidieckym charakterom. Sú to okresy 
„prechodné“. Okresy, kde vo vidieckych oblastiach žije menej ako 15% obyvateľstva sú 
charakterizované ako „prevažne urbanizované“. 
Podľa kritérií OECD okres Šaľa (do 50% obyvateľstva žijúceho vo vidieckych obciach), 
v ktorom sa nachádza mikroregión Csángó patrí medzi prechodne vidiecke okresy. 
                                                                                                                                                                       Tab. 11 

P. č. Názov Zaradenie do okresu Výmera v km2 Hustota (počet obyvateľov na 
km2) 

1. Tešedíkovo Šaľa 22,78 166 

2. Diakovce Šaľa 26,28 89 

3. Žihárec Šaľa 17,04 99 

4. Vlčany Šaľa 39,76 87 

5. Neded Šaľa 36,01 86 

Zdroj: Mestská a obecná štatistika, ŠÚ SR 

 

 

• Uveďte, administratívno-správnu príslušnosť územia. 

 

Z územno-administratívneho členenia Csángó pôsobí na území katastrov obcí Tešedíkovo, 
Diakovce, Žihárec, Vlčany a Neded. Tieto obce ležia na Podunajskej nížine v Nitrianskom 
samosprávnom kraji na území okresu Šaľa. 

Región (NUTS II): Západné Slovensko 
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Vyšší územný celok (NUTS III): Nitriansky 
Okres: Šaľa 
 

Najväčšou obcou v rámci mikroregiónu je obec  Tešedíkovo ( 3788 obyvateľov), najmenšia je 
obec Žihárec ( 1691 obyvateľov). 

 

• Vyplňte, Prílohu č.2 Doklad o súhlase  všetkých obcí so zaradením do územia 
pôsobnosti verejno-súkromného partnerstva (MAS) a oboznámením sa s Integrovanou 
stratégiou rozvoja územia.2 

Viď prílohu č. 2 

 

2.2 Popis prírodných zdrojov 
Popíšte:  

• všeobecný opis charakteru krajiny 

 

Obce združené v mikroregióne Csángó sa nachádzajú na juhozápadnom Slovensku, v 
Nitrianskom samosprávnom kraji. Administratívne patria do okresu Šaľa. Takmer celé územie 
mikroregiónu Csángó vypĺňajú geomorfologické celky Podunajská pahorkatina a Podunajská 
rovina. Podunajská pahorkatina, oddielom Nitrianskej pahorkatiny a jej pododdielmi 
Nitrianska tabuľa a Zálužianska pahorkatina. 
Podunajská pahorkatina, reprezentovaná oddielom Nitrianskej pahorkatiny,  z hľadiska 
reliéfu predstavuje mierne zvlnený pahorkatinný reliéf, s plochými chrbtami a úvalinovitými 
dolinami, s  nadmorskou výškou 130 - 180 m n. m., so súvislými, miestami až 10 m mocnými 
eolickými sprašovými pokrovmi (Zálužianska pahorkatina) až mierne zvlnený  reliéf, 
s amplitúdou do 30 m a nadmorskou výškou 117-140 m n. m., so sprašovými pokrovmi 
(Nitrianska tabuľa).   
Mladý, rovinatý, severojužným smerom klesajúci reliéf Podunajskej roviny  je formovaný 
riečnymi tokmi Váhu a jeho prítokov a  Dudváhu. Rovinatý reliéf je v smere severozápad - 
juhovýchod prítokmi členený na jednotlivé medziriečiská a  spestrený nevýraznými eolickými 
formami; v rámci mokradí je členený  ramenným systémom Váhu, miestami s nevýraznými 
eolickými formami; denivelizácia reliéfu dosahuje do 5 m.  
Geomorfologické členenie Slovenskej republiky s vyznačením Podunajskej pahorkatiny 
a Podunajskej roviny znázorňuje mapa č. 1.  
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Geomorfologické členenie Slovenskej republiky                    mapa č. 1 

• súčasnú situáciu v environmentálnych ukazovateľoch – kvalita vody, vzduchu a pôdy 
environmentálne záťaže 

 

Z hľadiska klimatického, územie mikroregiónu je relatívne homogénne a podľa 
klimatogeografickej klasifikácie patrí do typicky teplého subtypu, nížinnej klímy s miernou  
inverziou teplôt, suchého až mierne suchého, s januárovou od –1 do –4oC a júlovou 
teplotou od 20,5 do 19,5oC, ročnou amplitúdou teplôt od 22 - 24oC a s ročným úhrnom 
zrážok 530-650 mm. Najviac zrážok spadne v mesiacoch máj, jún a júl – priemerne za 
mesiac 59,3 mm zrážok (Tab.13). Počet letných dní (tmax ≥ 25

oC) je viac ako 50, 
tropických (tmax ≥ 30

oC) a počet mrazových dní (tmin < 10
oC) je menej ako 100/rok. 

Najteplejší mesiac júl dosahuje priemerné teploty nad 20oC (Tab.12). Dĺžka slnečného 
svitu v  Podunajskej rovine je viac ako 2000 hod./rok. Pomerne teplá klíma zapríčiňuje, že 
počet dní so snehovou prikrývkou je malý. Snehová prikrývka trvá ročne priemerne 40 dní 
a jej priemerné maximum je 20 cm (Tab.14).  
 
 

Priemerné mesačné a ročné teploty vzduchu (v °C)                                                          Tab. 12 
Mesiac I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI: XII. Rok Amplit. 
Teplota -2,1 -0,2 4,6 10,5 15,4 19 20,5 19,6 15,7 10 5 0,6 9,9 22,6 

 Zdroj: LUKNIŠ a kol. 
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Priemerný počet dní so zrážkami 1,0 mm a viac                                                                Tab.13 
Mesiac I. II. III. IV. V. VI. VII VIII. IX. X. XI. XII. Rok 
Počet dní 6,9 6,9 6,8 6,7 8,1 7,6 7,3 6,9 4,9 7,0 8,8 8,5 86,4 

 Zdroj: LUKNIŠ a kol. 
 
 
Priemerný počet dní so snehovou pokrývkou                                                                      Tab.14 

Mesiac I. II. III. IV. V. VI. VII VIII. IX. X. XI. XII. Rok 
Počet dní 13,3 11,1 3,6 - - - - - - - 0,4 6,6 35,0 

 Zdroj: LUKNIŠ a kol. 
 
Mikroregión Csángó podľa vodnej bilancie predstavuje typ krajiny s pozitívnou vodnou 
bilanciou, podmienenou bilanciou podzemných vôd; so zásobami podzemných  a  
povrchových vôd autochtónnych tokov regionálneho významu (10-59 l s-1km2). Územie 
hydrologicky patrí do vrchovinno-nížinnej  oblasti, so snehovo-dažďovým režimom odtoku. 
Územie sa nachádza v povodí Dunaja a  je odvodňované regulovaným  (vybudované 
obojbrežné hrádze) tokom Váhu (priemerný prietok 161 m3s-1, priemerná hĺbka koryta cca 4-5 
m). Priemerná teplota vody je 9,6oC a najvyššie teploty dosahuje v letných mesiacoch (júl 
19oC, august 19oC). 
Predpokladom pre budovanie a  využívanie rekreačno-športového areálu pre turizmus sú vrty 
termálnych vôd v Diakovciach (teplota cca 30oC, výdatnosť 100 -500ls-1), ktoré v širších 
územných súvislostiach sú spolu s ďalšími lokalitami výskytu na území okresu Šaľa,  
súčasťou oblasti geotermálnych vôd, s tepelným výkonom do 50 MW (MŽP SR 2002). 
Hospodárske využitie, i keď v súčasnosti nie pre turizmus, má i voda z vrtov v Tešedíkove 
(poľnohospodárstvo) a vo Vlčanoch. Vodstvo predstavuje jeden z najdôležitejších 
a najvýznamnejších predpokladov regiónu pre turizmus. 
Z pôdnych typov sa na území mikroregiónu vyskytujú najmä čiernice (ČA), černozeme (ČM) 
a fluvizeme (FM). V menšom zastúpení sa na území mikroregiónu vyskytujú regozeme (RM), 
gleje (GL), slaniská (SK) a slance (SC). Z pôdnych druhov majú najväčšie zastúpenie na 
území mikroregiónu stredne ťažké pôdy – piesočnatohlinité, ťažké pôdy – ílovitohlinité 
a veľmi ťažké pôdy – ílovité a íly. Vo veľmi malom množstve sa na území vyskytujú ľahké 
pôdy – piesočnaté a hlinitopiesočnaté. Z hľadiska skeletovitosti sa takmer na celom území 
nachádzajú pôdy bez skeletu (obsah skeletu do hĺbky 0,6 m pod 10 %). Vo veľmi malom 
množstve sa na území vyskytujú slabo skeletovité pôdy (obsah skeletu v povrchovom 
horizonte 5-25 %, v podpovrchovom horizonte 10-25 %) a silne skeletovité pôdy (obsah 
skeletu v povrchovom horizonte 25-50 %, v podpovrchovom horizonte nad 50 %). Celkovo 
pôdy na území mikroregiónu zaraďujeme medzi vysoko produkčné orné pôdy (O2), 
najprodukčnejšie orné pôdy (O1) až veľmi produkčné orné pôdy (O3). Zastúpenie 
typologicko-produkčných kategórií v okrese Šaľa znázorňuje mapa č. 2.   
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Zastúpenie typologicko – produkčných kategórií 
                                                                                                                                                mapa č.2 

   Zdroj: Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava 
 

O1 O4 OT1-OT2 T1 N 

O2 O5 OT3 T2-T3  

O3 O6-O7    
 
 

 
 
                     O – potenciálne orné pôdy 
                     OT – striedavé polia 
                     T – trvalé trávne porasty 
                     N - nevhodné 

 

 

• využitie územia a pôdneho fondu 

 
Celková plocha katastrálneho územia mikroregiónu má rozlohu 141.883.389 m2. Z toho má 
poľnohospodárska pôda výmeru 122.563.363 m2 a nepoľnohospodárska pôda 19.320.026 m2.    
Z údajov uvedených v tabuľke 15 jasne vyplýva, že v rámci poľnohospodárskej pôdy  
prevažuje zastúpenie ornej pôdy (96,15 %). Okrem ornej pôdy majú v mikroregióne 
zastúpenie aj záhrady (2,68%), ovocné sady (0,41%) a trvalé trávne porasty (0,41%). 
Najmenšie percentuálne zastúpenie z poľnohospodárskej pôdy majú vinice a to 0,35% (graf 
2). Pôdny fond mikroregiónu Csángó je uvedený v tabuľke 15.  
 
 
 



Záväzná osnova Integrovanej stratégie rozvoja územia 
z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013                                                                                                                                                                     
 

 

 24 

                                                                                                                                                                 
Tab. 15 

Pôdny fond (m2) Tešedíkovo Diakovce Žihárec Neded Vlčany 
Poľnohospodárska 
pôda: 

     

          - Orná pôda 19.430.572 22.750.591 14.088.507 29.438.365 32.132.984 
          - Vinice 551 284.605 1.640 127.608 5.528 
          - Záhrady 676.819 647.839 562.693 426.457 976.914 
          - Ovocné sady 490 98.140 23.493 343.800 40.072 
          - TTP 0 67.479 122.803 123.107 192.306 
Spolu 
poľnohospodárska 
pôda 

20.108.432 23.848.654 14.799.136 30.459.337 33.347.804 

Nepoľnohospodárska 
pôda: 

     

    - Lesné pozemky 165.273 50.344 263.058 1.562.591 2.079.780 
    - Vodné plochy 458.896 326.777 275.215 1.449.848 714.169 
    -Zastavané plochy 1.978.528 1.763.679 1.466.625 2.154.851 2.778.749 
    - Ostatné plochy 73.450 290.531 242.263 382.300 843.099 
Spolu 
nepoľnohospodárska 
pôda 

2.676.147 2.431.331 2.247.161 5.549.590 6.415.797 

Celkom pôda 22.784.579 26.279.985 17.046.297 36.008.927 39.763.601 
Zdroj: Štatistický úrad , Regionálna databáza , stav k 31. 12. 2010  

 
 

          Graf 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z nepoľnohospodárskej pôdy majú najväčšie percentuálne zastúpenie zastavané plochy – 
52,50%. Lesné pozemky tvoria 21,33% z nepoľnohospodárskej pôdy a vodné plochy tvoria 
16,69%. Najmenej zastúpené v mikroregióne v rámci nepoľnohospodárskej pôdy sú ostatné 
plochy (9,48%).  
Percentuálne zastúpenie nepoľnohospodárskej pôdy znázorňuje graf 3.  
 

Štruktúra pôdneho fondu - poľnohospodárska pôda
96,15%

0,35%
2,68%

0,41%
0,41%

Orná pôda Vinice Záhrady Ovocné sady TTP
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                                                                                                                                                                     Graf 3 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

• využitie lesných a vodných zdrojov, využitie poľnohospodárskej pôdy; 

 

V riešenom území sa lesné pozemky nachádzajú o výmere 412,10 ha, čo predstavuje 2,91 % 
z celého pôdneho fondu. Lesy sa vyskytujú iba vo forme menších porastov lesného 
charakteru. Možno povedať, že na väčšine územia je zastúpené živočíšstvo listnatých lesov. 
Lesy vytvárajú vhodné podmienky pre chov poľovnej zveri a rozvoj poľovníctva.  
Dominantným tokom je rieka Váh. Ostatné vodné toky tvoria len kanály. Na území 
mikroregiónu sa nachádzajú malé jazerá: Bábske jazero, Bystré jazero, Čierne jazero, 
Jahodnianske jazierka, Telektó. Miestne jazerá vytvárajú vhodné podmienky na rybolov.    
Kvalitná pôda a dobré klimatické podmienky predurčujú využívanie pôdy predovšetkým na 
poľnohospodárske účely. Keďže pôda územia má vysoký produkčný potenciál, patrí do 
primárnej poľnohospodárskej pôdy, ktorú je zo strategického účelu potrebné ponechať pre 
priame poľnohospodárske využitie, t.j. pre takú úroveň pestovania rastlín a chovu zvierat, 
ktorá neohrozí potravovú dostatočnosť obyvateľstva. Poľnohospodársku pôdu obhospodarujú 
v území všetky typy podnikov od mikro po veľké podniky. Zaoberajú sa rastlinnou 
a živočíšnou výrobou. Vďaka dlhodobej tradícii poľnohospodárstva v tomto regióne pôdu 
obhospodarujú aj domácnosti pre samozásobiteľské účely. 

 

• výskyt a využitie nerastných surovín; 

 

Nerastné suroviny predstavujú len štrkopiesky nivy Váhu. Štrk sa ťažil aj z koryta rieky Váh. 
Začiatkom 60-tich rokov prebiehal na širšom okolí neúspešný vrtný prieskum na uhľovodíky 
(vrty v Diakovciach a v Podhájskej), pri ktorom však zistili prítomnosť termálnej vody, ktorá 
je od 70-tych rokov využívaná na rekreačné účely. Tieto využívané termálne zdroje sa 

Štruktúra pôdneho fondu - nepoľnohospodárska pôda

21,33%

16,69%

52,50%

9,48%

Lesné pozemky Vodné plochy Zastavané plochy Ostatné plochy
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nachádzajú aj na území mikroregiónu, čo vytvára príležitosti pre rozvoj cestovného ruchu 
v území. 

 

• popis a vymedzenie chránených území a území NATURA 2000, ÚSES, územia 
spadajúce pod nitrátovú smernicu. 

 

Prírodnými pamiatkami na území mikroregiónu sú: 

- Bábske jazierko vo Vlčanoch 

- Bystré jazierko v Tešedíkove 

- Čierne jazierko v Tešedíkove 

- Jahodnianske jazierka v Nedede 

- Vlčianske mŕtve rameno vo Vlčanoch 

 

Maloplošné chránené územia mikroregiónu Csángó 

                                                                                                                                                                        Tab. 16 

KAT
EGÓ
RIA 

NÁZOV CHÚ PLOCHA 
ÚZEMIA (HA) 

OCHRANNÉ 
PÁSMO (HA) 

STAV PRÍSLUŠNO-
SŤ K  VCHÚ 

V PÔSOBNOSTI 

PP Bábske jazierko 3,52 0 OH - ŠOP-S-CHKO 
Dunajské Luhy 

PP Bystré jazierko 2,00 0 OH - ŠOP-S-CHKO 
Dunajské Luhy 

PP Čierne jazierko 3,40 0 OH - ŠOP-S-CHKO 
Dunajské Luhy 

PP Jahodnianske jazierka 5,33 0 OH - ŠOP-S-CHKO 
Dunajské Luhy 

PP Vlčanské mŕtve rameno 8,24 0 OH - ŠOP-S-CHKO 
Dunajské Luhy 

 Zdroj: SAŽP podľa podkladov ŠOP SR 
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2.3 Popis demografickej situácie 
Popíšte:  

• počet obyvateľov, populačné vývojové pyramídy; 

 

Na základe štatistických údajov k 31. 12. 2010 na území mikroregiónu žije 14 379 
obyvateľov.  
                                                                                                                                                                        Tab. 17 

Obyvatelia  

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Diakovce 2137 2145 2184 2195 2183 2183 2206 2223 2242 2235 2241 2328 2326 2300 

Neded 3180 3174 3157 3129 3156 3092 3120 3102 3115 3081 3084 3117 3114 3139 

Tešedíkovo 3712 3717 3698 3691 3686 3646 3636 3688 3692 3704 3713 3764 3771 3788 

Vlčany 3338 3365 3395 3406 3408 3448 3433 3443 3442 3470 3473 3480 3468 3461 

Žihárec 1620 1619 1595 1582 1594 1585 1597 1614 1616 1633 1667 1672 1683 1691 

Csángó 13987 14020 14029 14003 14027 13954 13992 14070 14107 14123 14178 14361 14362 14379 

Zdroj: Štatistický úrad 

Graf 4 
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Graf 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analýza demografického vývoja v území mikroregiónu poukazuje za posledných troch rokov 
na pozitívny trend nárastu počtu obyvateľov. Výraznejší nárast je citeľný v roku 2008, kedy 
počet obyvateľov dosiahol hodnotu 14 361.  

Ak porovnáme vývoj počtu obyvateľov v jednotlivých obciach mikroregiónu, najvýraznejší 
nárast počtu obyvateľov v rokoch 1997 až 2010 je evidentný v Diakovciach (163 obyvateľov) 
a vo Vlčanoch (123 obyvateľov). Naopak najvýraznejší úbytok počtu obyvateľov podľa 
údajov zo Štatistického úradu SR je zaznamenaný v Nedede (pokles o 41 obyvateľov).   

 

• štruktúru populácie územia podľa produktívnosti a ekonomickej aktivity 

 

Na území mikroregiónu k 31. 12. 2009 žije 14 362 obyvateľov. Podiel žien z celkového počtu 
obyvateľov je 7 400 žien, čo predstavuje 51,52 %. Podiel mužov z celkového počtu 
obyvateľov je 6 962 mužov, čo predstavuje 48,48 %.   
Vekovú štruktúru obyvateľstva charakterizuje zastúpenie hlavných ekonomicky aktívnych 
skupín : 

o predproduktívny vek 0-14 rokov 
o produktívny vek 15 – 54 rokov u žien, 15 – 59 rokov u mužov 
o poproduktívny vek 55 a viac – ženy, 60 a viac – muži 

 

Z celkového počtu 14 362 obyvateľov mikroregiónu Csángó je v predproduktívnom veku 
2064 obyvateľov, v produktívnom veku 8959 obyvateľov a počet obyvateľov v 
poproduktívnom veku je 3339. V tabuľke č. 18 je uvedený prehľad počtu obyvateľov v 
jednotlivých obciach mikroregiónu.  
Negatívnym javom je vyšší počet obyvateľov v poproduktívnom veku ako obyvateľov v 
predproduktívnom veku, čo znamená starnutie obyvateľstva. Graf 7 zobrazuje percentuálne 
zastúpenie obyvateľov mikroregiónu Csángó.  
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Graf 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prehľad počtu obyvateľov v jednotlivých obciach regiónu 
Tab. 18 

Obyvateľstvo 

predproduktívne produktívne poproduktívne 

 

absolútne % absolútne % absolútne % 

Tešedíkovo 495 13,13 2347 62,24 929 24,64 

Diakovce 331 14,23 1474 63,37 521 22,40 

Žihárec 235 13,96 1052 62,51 396 23,53 

Neded 483 15,51 2008 64,48 623 20,01 

Vlčany 520 14,99 2078 59,92 870 25,09 

Spolu 2064 14,37 8959 62,38 3339 23,25 
Zdroj: Mestská a obecná štatistika SR, stav k 31. 12. 2009 
 
 
Z hľadiska demografickej štruktúry v jednotlivých obciach mikroregiónu  najvyššie 
percentuálne zastúpenie obyvateľov v predproduktívnom veku je v obci Neded (15,51 %), 
naopak najmenej je v obci Tešedíkovo (13,13 %). Vysoké zastúpenie obyvateľov v 
produktívnom veku – 64,48 % má obec Neded, najnižšie zastúpenie obyvateľov 
v produktívnom veku je vo Vlčanoch – 59,92 %. Z hľadiska poproduktívneho veku má 
najväčšie percentuálne zastúpenie obec Vlčany a to 25,09 %. Najnižšie percentuálne 
zastúpenie obyvateľov v poproduktívnom veku je v obci Neded a to 20,01 %.  

 

 

 

Percentuálne zastúpenie obyvateľov

14,37%

62,38%

23,25%
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• trendy vo vývoji jednotlivých vekových kategórií; 

 

Z porovnania údajov o priemernom veku obyvateľstva jednotlivých obcí je vidieť, že 
priemerný vek obyvateľstva sa blíži k hranici 40 rokov. Najvyšší priemerný vek obyvateľov 
je v obci Tešedíkovo (39,5 rokov), naopak najnižší priemerný vek dosahujú obyvatelia obce 
Neded (37,2 rokov). Graf 8 znázorňuje priemerný vek obyvateľov mikroregiónu.   
 

                                                                                                                                                          Graf 8 

39,5

38,5
39,3

37,2

39,1

36

37

38

39

40

P
rie

m
er
ný

 v
ek

Te
še
dí
ko
vo

Di
ak
ov
ce

Ži
há
re
c

Ne
de
d

Vl
ča
ny

Priemerný vek obyvateľstva mikroregiónu CSÁNGÓ

Obce mikroregiónu CSÁNGÓ

 
 

Z hľadiska ekonomickej aktivity má územie Csángó relatívne nízky podiel ekonomicky 
aktívneho obyvateľstva v pomere s trvalo bývajúcim obyvateľstvom. Rozdiel oproti 
slovenskému, alebo západoslovenskému priemeru je nižší o 2,2%. Je to spôsobené 
predovšetkým vidieckym charakterom, v dôsledku čoho časť žien ešte stále zostáva doma a 
nevie resp. nechce sa zamestnať. Kým podiel žien na trvalo bývajúcom obyvateľstve v území 
je len o 0,3% nižší ako priemer Nitrianskeho kraja, ich podiel na ekonomicky aktívnom 
obyvateľstve je o 2,6% nižší. Týmto javom sa dá vysvetliť aj to, že pomer ekonomicky 
aktívneho obyvateľstva na trvalo bývajúcom obyvateľstve  je o 1,7% nižší, ako v Nitrianskom 
kraji. Najlepšie percentuálne zastúpenie ekonomicky aktívneho obyvateľstva je v obci Žihárec 
(50,9%).  Z tohto faktu vyplýva potreba orientovať sa na projekty zvyšujúce počet 
ekonomicky aktívnych žien. 
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Trvale bývajúce obyvateľstvo a ekonomicky aktívne obyvateľstvo za rok 2001             Tab. 19 

Trvale bývajúce obyvateľstvo 
Ekonomicky aktívne 

obyvateľstvo  
Spolu Muži Ženy 

Podiel 
žien v 
% Spolu Muži Ženy 

Podiel 
žien v % 

Podiel 
EAO v 
% 

Slovenská 
republika 

5 379 455 2612515 2766940 51,4 2 748 050 1428518 1319532 48,0 51,1 

Záp. 
Slovensko 

1 870 007 960 673 909 673 51,4 957 578 503 229 454 349 47,5 51,2 

Nitriansky 
kraj 

713422 344 738 368 684 51,7 360 894 190 246 170 648 47,3 50,6 

Okres Šaľa 53734 26 200 27 534 51,2 28 177 15 156 13 021 46,2 52,4 

Tešedíkovo 3700 1797 1903 51,4 1834 1005 829 45,2 49,6 

Diakovce 2187 1091 1096 50,1 1053 587 466 44,3 48,2 

Žihárec 1592 770 822 51,6 810 440 370 45,7 50,9 

Neded 3177 1537 1640 51,6 1554 872 682 43,6 48,9 

Vlčany 3394 1627 1767 52,1 1618 894 724 44,8 47,7 

Csángó 14 050 6 822 7 228 51,4 6 869 3 798 3 071 44,7 48,9 

Zdroj: SODB 2001 

Graf 9 

 

• trendy v demografických pohyboch, ich príčiny; 

 
Migrácia bola v posledných rokoch významným faktorom zmeny počtu obyvateľov 
v jednotlivých obciach. Najvyšší počet prisťahovaných bol v roku 2007 (299 osôb) a najnižší 
počet bol v roku 2005 (230 osôb). Najvyšší počet vysťahovaných bol v rokoch 2007 a 2009 
(172 osôb a 173 osôb). 
Migračné saldo (rozdiel prisťahovaných a odsťahovaných) je vyššie než demografické saldo –  
najvyššia plusová hodnota bola v roku 2007 a to 38 (tab. 20). Demografické trendy 
jednotlivých obcí vystihujú grafy 10, 11, 12, 13, 14.   
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V roku 2010 sa v Slovenskej republike narodilo 60 410 živých detí (o 807 menej ako v roku 
2009) a zomrelo 53 445 osôb (o 532 viac ako v roku 2009). Živorodenosť sa medziročne 
znížila na 11,1 promile (pokles o 0,2 bodu) a úmrtnosť sa len nepatrne zvýšila (o necelých 0,1 
bodu) a je na úrovni 9,8 promile. 

 
Demografické trendy obyvateľstva mikroregiónu 

                                                                                                                                                                        Tab. 20 

OBCE ROK NAROD
ENÍ 

ZOSN
ULÍ 

DEMOGRAF
ICKÉ 
SALDO 

PRISŤAHOVA
LÍ 

VYSŤAHOV
ALÍ 

MIGRAČ
NÉ 

SALDO 
2003 28 54 -26 42 26 16 
2005 26 48 -22 43 17 26 
2007 29 46 -17 59 33 26 

 
Tešedíkovo 

2009 28 54 -26 65 32 33 
2003 24 25 -1 52 31 21 
2005 20 27 -7 52 26 26 
2007 20 39 -19 45 20 25 

 
Diakovce 

2009 19 29 -10 38 30 8 
2003 13 32 -19 45 14 31 
2005 13 21 -8 26 16 10 
2007 16 20 -4 59 21 38 

 
Žihárec 

2009 16 23 -7 42 24 18 
2003 36 39 -3 73 42 31 
2005 35 38 -3 64 48 16 
2007 34 48 -14 60 43 17 

 
Neded 

2009 22 33 -11 53 45 8 
2003 27 44 -17 58 56 2 
2005 37 49 -12 45 34 11 
2007 32 50 -18 76 55 21 

 
Vlčany 

2009 36 51 -15 45 42 3 

Zdroj: Štatistický úrad SR, SODB 2001 
 

                                                                                                                                              Graf 10 
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                 Graf 11 

Demografický trend obce Diakovce
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                                                                                                                                                                  Graf 12 

Demografický trend obce Žihárec
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                                                                                                                                                              Graf 13 

Demografický trend obce Neded

-20

-10

0

10

20

30

40

2003 2005 2007 2009

Rok

Demografické saldo

Migračné saldo

Celkový demografický trend

 
 



Záväzná osnova Integrovanej stratégie rozvoja územia 
z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013                                                                                                                                                                     
 

 

 34 

                                                                                                                                                                 Graf 14 

Demografický trend obce Vlčany
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Významnou skutočnosťou pre vznik a zánik domácností, v značnej miere predurčujúcou 
kvantitatívnu stránku rozvoja bývania, z uvedeného pohľadu môže byť napr. zaznamenaný 
kolísavý vývoj sobášnosti a rozvodovosti. Počet sobášov a rozvodov v okrese Šaľa je uvedený 
v tabuľkách č. 21, 22.  
 
V roku 2010 bolo v Slovenskej republike uzavretých 25 415 manželstiev (v porovnaní s 
rokom 2009 o 941 menej). Rozviedlo sa 12 015 manželských dvojíc. Na 100 uzavretých 
manželstiev tak pripadlo 47 rozvodov. 
 
                                                                                                                                                                     Tab. 21 

Počet sobášov   
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Okres Šaľa 239 244 252 248 243 242 242 256 238 209 
Zdroj: Štatistický úrad, RegDat 
 
 
                                                                                                                                         Tab. 22 

Počet rozvodov   
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Okres Šaľa 113 126 163 124 89 149 160 172 148 132 
Zdroj: Štatistický úrad, RegDat 
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Počet sobášov a rozvodov na území mikroregiónu v roku 2009 
Tab. 23 

Obec Počet sobášov Počet rozvodov 

Tešedíkovo 13 8 

Diakovce 7 2 

Žihárec 9 8 

Neded 9 10 

Vlčany 13 6 

Zdroj: Mestská a obecná databáza SR, stav k 31. 12. 2009 

 

• národnostné a etnické zloženie obyvateľstva 

 

Z hľadiska národnostného zloženia obyvateľstva mikroregiónu Csángó má výrazné 
percentuálne zastúpenie maďarská (73,1%) a slovenská (24,2%) národnosť. Z ostatných 
národností má nižšie zastúpenie rómska národnosť (2,0%), v mikroregióne svoje zastúpenie 
majú i obyvatelia ukrajinskej (0,02%), českej (0,3%) a poľskej (0,01%) národnosti (Tab.24). 
Národnostné zloženie obyvateľov mikroregiónu znázorňujú tiež graf 15 a graf 16.   
 
 
                                          Národnostné zloženie obyvateľstva                
                                                                                                                                           Tab. 24 
Národnosť Tešedíkovo Diakovce Žihárec Neded Vlčany % 
Slovenská 592 596 372 988 864 24,2 
Maďarská 3063 1564 1200 1982 2458 73,1 
Rómska 1 19 9 189 57 2,0 
Rusínska - - - - - - 
Ukrajinská 2 1 - - - 0,02 
Česká 4 5 7 11 8 0,3 
Nemecká - - - - - - 
Poľská - - - 1 - 0,01 
Chorvátska - - - - - - 
Srbská - - - - - - 
Ruská - - - - - - 
Židovská - - - - - - 
Ostatné, 
nezistené 

38 2 4 6 7 0,4 

Spolu 3700 2187 1592 3177 3394 100 
Zdroj: Štatistický úrad, SODB 2001 
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                                                                                                                                                       Graf 15 
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 Graf 16 
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• vierovyznanie; 

Najväčšie percentuálne zastúpenie v mikroregióne majú obyvatelia rímskokatolíckej cirkvi - 
61,5% a obyvatelia reformovanej kresťanskej cirkvi – 19,26%. K evanjelickej cirkvi 
augsburského vyznania sa priznáva 8,07% obyvateľov mikroregiónu a skupina obyvateľov 
bez vyznania predstavuje 8,82 %. Prehľad o náboženskej skladbe obyvateľstva v jednotlivých 
obciach je uvedený v tabuľke 25 a percentuálne zastúpenie znázorňuje graf 17.   
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Štruktúra obyvateľstva podľa vierovyznania v mikroregióne 
CSÁNGÓ

61,5%19,3%

8,1%
8,8% 0,8%

Rímskokatolícka cirkev Reformovaná kresťanská cirkev

Evanjelická cirkev augsburského vyznania Bez vyznania

 Nezistené

Tab. 25 

Náboženské vyznanie / cirkev Tešedíkovo Diakovce Žihárec Neded Vlčany 

Rímskokatolícka cirkev 3 223 1 489 957 1 563 1 414 

Gréckokatolícka cirkev 2 - 3 11 8 

Evanjelická cirkev augsburského vyznania 221 203 108 400 202 

Reformovaná kresťanská cirkev 46 249 391 841 1 179 

Evanjelická cirkev metodistická 21 4 9 14 24 

Bratská jednota baptistov - - - 10 3 

Cirkev československá husitská - - 1 - 1 

Cirkev bratská - 1 - - - 

Kresťanské zbory - 1 - 3 8 

Židovské náboženské obce - - - 1 - 

Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia 2 8 2 8 60 

Ostatné 2 - - 2 - 

Bez vyznania 136 208 109 319 467 

Nezistené 46 24 12 5 28 

Spolu 3 700 2 187 1 592 3 177 3 394 

Zdroj: Štatistický úrad, SODB 2001 

 
                                                                                                                                      Graf 17 
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• vzdelanostnú úroveň – stupeň aj druhy, vývojové trendy vo vzdelanosti 
Tab. 26 

Najvyšší skončený stupeň šk. vzdelania Tešedíkovo Diakovce Žihárec Neded Vlčany 

 Základné 1 148 667 529 1 214 1 192 

 Učňovské (bez maturity) 1 027 631 370 797 816 

 Stredné odborné (bez maturity) 53 22 45 65 66 

 Úplné stredné učňovské  126 71 36 53 105 

 Úplné stredné odborné  439 228 208 297 374 

 Úplné stredné všeobecné 165 88 78 75 109 

 Vyššie 8 5 6 5 12 

 Vysokoškolské bakalárske 15 5 2 8 4 

 Vysokoškolské magist., inž., dok. 97 63 51 46 97 

 Vysokoškolské doktorandské 3 3 1 1 3 

 Vysokoškolské spolu 115 71 54 55 104 

 Vysokoškolské podľa zamerania:      

           - univerzitné 60 39 32 34 56 

           - technické 22 15 15 8 30 

           - ekonomické 13 9 - 7 5 

           - poľnohospodárske 14 5 7 4 10 

           - ostatné 6 3 - 2 3 

 Ostatní bez udania školského vzdelania 24 5 4 4 17 

 Ostatní bez školského vzdelania 6 5 8 13 15 

 Deti do 16 rokov 589 394 254 599 584 

 Úhrn 3 700 2 187 1 592 3 177 3 394 

Zdroj: Štatistický úrad, SODB 2001 

 

V mikroregióne Csángó má 25,9% občanov učňovské vzdelanie, úplné stredoškolské 
vzdelanie odborné má 11,0 % obyvateľov, úplné stredoškolské všeobecné má 3,7% 
obyvateľov a 33,8 % má ukončené iba základné vzdelanie. Vysokoškolsky vzdelaných 
občanov je 2,8 %. Vysoký počet osôb so základným vzdelaním vytvára predpoklady pre 
rekvalifikáciu pracovnej sily podľa potrieb podnikateľskej sféry (tab. 26, graf 18). 
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Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva mikroregiónu CSÁNGÓ
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                                                                                                                                                                Graf 18 

 

• prehľad zručností obyvateľstva 

 

Obyvatelia v obciach sa zaoberajú popri práci hospodárením okolo domu a remeslami s tým 
spojeným (napríklad košikárstvo). Mladí ľudia pestujú rôzne športové aktivity (futbalové 
družstvá, stolnotenisový oddiel, tanečné súbory – moderný, folklórny tanec), hudobné 
a divadelné (divadelný súbor, hudobné skupiny) a i.  

 
 
2.4 Popis spoločenských, inštitucionálnych, kultúrnych a historických zdrojov 

Popíšte: 

• situáciu v školstve, zdravotníctve, sociálnych a iných verejných službách; 

 

V mikroregióne Csángó  sa nachádza 10 predškolských zariadení a  10 základných škôl. 
V školskom roku 2010/11 navštevuje materské školy s VJS a VJM 385 detí, čo je o 24 detí 
menej v porovnaní s rokom 2005/06, kedy MŠ v mikroregióne navštevovalo 361 detí.  
V školskom roku 2010/11 navštevuje základné  školy v mikroregióne  1161 detí (tabuľka 27, 
grafy 19, 20).  Základné školy sa nachádzajú v každej obci mikroregiónu. V Žihárci sa 
nachádza ZŠ v VJS 1. – 4. ročník a ZŠ v VJM 1. – 9. ročník. Okrem žiakov zo Žihárca 
navštevujú školu aj žiaci z okolitých obcí ako Kráľov Brod, Dolný Chotár a Slovenské Pole. 
V Diakovciach sa nachádza ZŠ s VJS 1. – 4. ročník, potom žiaci odchádzajú do okolitých 
škôl, napr. do Tešedíkova alebo do Šale a ZŠ s VJM 1. - 9. ročník.  V Tešedíkove sa nachádza 
ZŠ s VJS a ZŠ s VJM, obe majú 1. – 9. ročník. V Nedede sa nachádza ZŠ s VJM 1. - 9. ročník 
a ZŠ s VJS 1. - 4. ročník. Vo Vlčanoch sa nachádza ZŠ s MŠ s VJS 1. – 9. ročník a ZŠ s MŠ 
s VJM 1. - 9. ročník.     
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                 Vývoj počtu žiakov na  ZŠ a MŠ v mikroregióne Csángó 
    

                                                                                                                   Tab. 27 

Školský rok MŠ s VJS MŠ s VJM ZŠ s VJS ZŠ s VJM 

2005/06 176 185 479 771 

2006/07 172 178 512 722 

2007/08 178 183 487 730 

2008/09 186 191 482 689 

2009/10 186 193 479 679 

2010/11 187 198 473 688 

                  Zdroj: Obecné úrady jednotlivých obcí 
 

Graf 19 
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Okrem povinných predmetov sa žiaci v školách môžu venovať tiež mimoškolským aktivitám 
ako napr. rôzne druhy športu (stolný tenis, futbal, hádzaná), výtvarníctvo, zdravotníctvo, 
divadelníctvo, folklór, aranžovanie, spev, literatúra,  krúžok informatiky, krúžok slovenského 
a nemeckého jazyka, citarový krúžok, krúžok mažoretiek a recitačný krúžok a pod.  
 
Zdravotnícke a sociálne služby 
 
Dostupnosť kvalitných zdravotníckych služieb je jedným z dôležitých indikátorov celkovej 
kvality života obyvateľov. Dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov mikroregiónu 
zabezpečujú  samostatné ambulancie praktických lekárov pre dospelých v Tešedíkove, v 
Diakovciach, v Žihárci a v Nedede a pre deti a dorast v Tešedíkove a v Nedede. Vo Vlčanoch 
ambulancia praktického lekára pre dospelých chýba. Lekáreň sa nachádza v obciach 
Tešedíkovo, Neded a Vlčany. Samostatná ambulancia praktického lekára stomatológa slúži 
iba obyvateľom obce Tešedíkovo a Neded. Ambulanciu praktického lekára gynekológa 
možno nájsť iba v obci Neded (Tab. 28).  
Klub dôchodcov sa nachádza v každej obci mikroregiónu. V Diakovciach je stredisko 
sociálnych služieb, v ktorom sa nachádza vývarovňa, práčovňa a klub. Vo Vlčanoch sú 2 
domy dôchodcov – v jednom je 26 lôžok pre starých ľudí a v druhom je 32 lôžok pre starých 
ľudí. V Tešedíkove sa nachádza sociálne zariadenie s počtom lôžok 18.  
 
                                                                                                                                                                          Tab. 28 

 Tešedíkovo Diakovce Žihárec    Neded  Vlčany                                                           

Lekárne a výdajne liekov áno nie nie áno áno 

Samostatné ambulancie 
praktického lekára pre 
dospelých 

áno áno áno áno nie 

Samostatné ambulancie 
praktického lekára pre deti a 
dorast 

áno nie nie áno nie 

Samostatné ambulancie 
praktického lekára stomatológa 

áno nie nie áno nie 

Samostatné ambulancie 
praktického lekára gynekológa 

nie nie nie áno nie 

    Zdroj: Obecné úrady jednotlivých obcí 

 

 

• prehľad a opis inštitúcií pôsobiacich v území – na miestnej, regionálnej aj národnej 
úrovni, ak sú tieto lokalizované v území, vrátane obecných úradov a pod. Popis ich 
úlohy vo verejno-súkromnom partnerstve (MAS) alebo spoluprácu s verejno-
súkromným partnerstvom (MAS); 

 

V každej obci mikroregiónu je vybudovaný kultúrny dom, ktorého poslaním je organizovať 
pamätné dni, spomienkové slávnosti a oslavy, sprostredkovať informácie a poznatky z 
kultúry, vedy a techniky, organizovať kultúrne programy, koncerty, divadelné predstavenia 
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a pod. V obciach je k dispozícii aj Obecný úrad, ktorý slúži predovšetkým občanom a 
vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh 
samosprávy obce. Pre mladšiu generáciu sú v obciach zriadené spoločenské centrá a to 
v Tešedíkove, Diakovciach,  Žihárci a vo Vlčanoch. Pre staršiu generáciu sú k dispozícii 
Kluby dôchodcov, ktoré sú vybudované vo všetkých obciach mikroregiónu. O starších 
a nevládnych ľudí sa starajú v Domovoch dôchodcov a iných  zariadeniach v obciach 
Tešedíkovo, Neded a Vlčany. Dom smútku nechýba ani v jednej obci mikroregiónu. Medzi 
kultúrne pamiatky možno zaradiť aj kostoly, ktoré sa nachádzajú v každej obci 
mikroregiónu Csángó. Tieto sakrálne stavby slúžia kresťanom na výkon bohoslužieb. 
Modlitebne sú vybudované len v obciach Tešedíkovo,  Neded a Vlčany, kde sa nachádzajú 
až 2 modlitebne. Evanjelickú modlitebňu má obec Tešedíkovo a modlitebňu v obci Neded 
má baptistická cirkev. Požiarna zbrojnica sa nachádza v 3 obciach a to v Tešedíkove, 
Žihárci a vo Vlčanoch. Pre športovo založených ľudí slúžia v obciach Tešedíkovo, 
Diakovce a Neded športcentrá, kde majú návštevníci možnosť športového vyžitia. V 
zimných mesiacoch sa zvyčajne cvičí aerobic. Okrem toho sú k dispozícii biliard i stolný 
tenis (Tab. 29)  

 
                                        Tab. 29                                                         

 Tešedíkovo Diakovce Žihárec Neded Vlčany 
Obecný úrad 1 1 1 1 1 
Kultúrny dom 1 1 1 1 1 
Amfiteáter - 1 1 - 1 
Spoločenské centrum 1 1 1 - 1 
Dom mládeže - - - - - 
Dom dôchodcov 1 - - 1 2 
Klub dôchodcov 1 1 1 1 1 
Dom sociálnych služieb 1 - - - - 
Zariadenie opatrovateľskej 
služby 

1 - - 1 1 

Športcentrum 1 1 - 1 - 
Kostol 1 3 3 3 2 
Modlitebňa 1 - - 1 2 
Dom smútku 1 1 1 1 1 
Požiarna zbrojnica 1 - 1 - 1 
Zdroj: Obecné úrady jednotlivých obcí 

 
     V obciach je zavedený verejný vodovod ako aj verejná kanalizácia. Kanalizačnú sieť 

pripojenú na ČOV a rozvodnú sieť plynu majú všetky obce, ktoré sa zaraďujú do 
mikroregiónu Csángó. Pošta slúži obyvateľom vo všetkých piatich obciach. V mikroregióne 
chýba káblová televízia (Tab. 30).  
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Technická vybavenosť jednotlivých obcí podľa mestskej a obecnej štatistiky k 31.12.2009  
                                                       Tab. 30 

 Tešedíko
vo 

Diakovce Žihárec      Neded Vlčany 

Pošta áno áno áno áno áno 

Káblová televízia nie nie nie nie nie 

Verejný vodovod áno áno áno áno áno 

Verejná kanalizácia áno áno áno áno áno 

Kanalizačná sieť pripojená na ČOV áno áno áno áno áno 

Rozvodná sieť plynu áno áno áno áno áno 

Najbližšia zastávka vlakov 
osobnej dopravy - názov v obci v obci v obci v obci v obci 

Najbližšia zastávka vlakov 
osob. dopravy – vzdialenosť v km 

0 0 0 0 0 

Zdroj: Štatistický úrad, Mestská a obecná štatistika, stav k 31. 12. 2009 
 
 

Z hľadiska športovej infraštruktúry sa vo všetkých obciach mikroregiónu nachádza telocvičňa. 
Kúpalisko sa nachádza len v jednej obci a to v Diakovciach. Futbalové ihrisko podľa obecnej 
štatistiky majú všetky obce mikroregiónu. Čo sa týka kultúrnej infraštruktúry, knižnicu možno 
nájsť vo všetkých obciach mikroregiónu, ale naopak, videopožičovňa a kino chýbajú vo 
všetkých obciach (Tab. 31). 
 
 
Športová a kultúrna infraštruktúra podľa mestskej a obecnej štatistiky k 31.12.2009 

                                           Tab. 31                          
 Tešedíkovo Diakovce Žihárec      Neded Vlčany 

Kúpalisko umelé alebo 
prírodné 

nie áno nie nie nie 

Telocvičňa áno áno áno áno áno 

Ihrisko pre futbal áno áno áno áno áno 

Knižnica áno áno áno áno áno 

Videopožičovňa a DVD 
požičovňa 

nie nie nie nie nie 

Kino sále nie nie nie nie nie 
  Zdroj: Štatistický úrad, Mestská a obecná štatistika, stav k 31. 12. 2009 
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• prehľad kultúrnych a historických zdrojov vrátane stručného opisu histórie územia, 
prehľad pamiatok zaradených do pamiatkovej starostlivosti a ich súčasný stav 
i využitie, popis tradícií a duchovného dedičstva; 

 

Obec Tešedíkovo patrí medzi najvýznamnejšie lokality v Matúšovej zemi. Prvá písomná 
zmienka o tejto obci sa nachádza v listine Pannonhalmského opátstva z rokov 1237 – 1240, 
v tzv. Albeusovom súpise majetku. Najvýznamnejšia udalosť obce sa viaže 
k národnooslobodzovacím bojom v rokoch 1848/1849, keď sa obec zapísala do dejín strednej 
Európy bitkou pri Perede.  

Obec Diakovce oslávila v roku 2002 významné výročie – 1000 rokov od svojho založenia. 

Pri ramene, neskôr nazvanom Mŕtve rameno, vznikla obec, ktorá sa pod názvom Vag spomína 
v roku 1002 v zakladajúcej listine benediktínskeho opátstva na Panónskej hore. 
Obec Žihárec s 1673 obyvateľmi leží v Podunajskej nížine neďaleko rieky Váh v okrese 
Šaľa, patriacom do Nitrianskeho VÚC. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z r. 1251, 
osídlenie je však určite staršie, možno už z 12. storočia. Obec bola kolískou rodu 
Zsigárdyovcov, odtiaľ názov obce Zsigárd.   
Prvá historická zmienka o obci Neded je zachovaná z roku 1111 v Zoborskej listine, kde sa 
obec uvádza pod názvom Neget, resp. Niget. Ďalšie doložené názvy sú: Negiet, Negyet, 
Negiedy (1206), Negeed (1278), Neded (1920), maď. Negyed.  
Obec Vlčany (do roku 1948 Farkasd) leží v Podunajskej nížine, v blízkosti riek Váhu a 
Malého Dunaja. Prvá písomná správa o obci, vo forme Forcas sa zachovala v listine z roku 
1113, ktorou kráľ Koloman potvrdil majetky Zoborského benediktínskeho opátstva. Ďalšia 
písomná správa o obci pochádza z roku 1206, kedy kráľ Ondrej II. vo svojej listine opísal 
hranice dediny Neded a pri tejto príležitosti uviedol ako susednú dedinu Forcas. 
 
V mikroregióne Csángó pôsobí rôznorodé množstvo záujmových spoločenských organizácií, 
ktoré vyvíjajú bohatú činnosť v obciach. Sú to najmä aktívne športové kluby, spevácke 
i folklórne skupiny alebo Dobrovoľný hasičský zbor (Tab. 32).  

                                                                                                                       Tab. 32 

Obec Organizácia 
MO Csemadok 
Matica Slovenská 
Klub dôchodcov 
Mládežnícky klub PIK 
Mládežnícky klub IFI 
PZ Čierny háj 
Dobrovoľný požiarny zbor Tešedíkovo 
Slovenský zväz zdravotne postihnutých 
Slovenský zväz chovateľov poštových holubov 
Citarový súbor 
Divadelný súbor 
Vlastivedný súbor 
Červený kríž 

Tešedíkovo 

ŠK Tešedíkovo 
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OZ Pered 
OZ Telektó 
Súbor mažoretiek pri ZŠ Tešedíkovo 
BONUS – hudobná skupina 
MO Matica Slovenská 
MO Csemadok 
Cirkevný zbor ECAV 
Klub dôchodcov 
Telovýchovná jednota Termál 
Zväz záhradkárov 
Poľovnícke združenie Čierny Bažant 
Citarový súbor DYAKY 
Tanečný súbor Csiperó 
Spevácky zbor Klubovanka 

Diakovce 

Občianske združenie WAG pri ZŠ 
MO Csemadok 
Pro Traditione Zsigard 
MO Matica Slovenská 
Občianske zduženie pre rozvoj obce Žihárec 
Poľovnícke združenie Dolný Váh 
Dobrovoľný hasičský zbor 
Klub dôchodcov 
Červený kríž 

Žihárec 

Obecný futbalový klub 
MO Matica Slovenská 
MO Csemadok 
Spevácky zbor Napsugár 
Klub dôchodcov 
Občianske združenie Niget 
DROP Neded 
FC Neded 

Neded 

Slovenský rybársky zväz 
MO Csemadok 
MO Matica Slovenská 
Jazdecký klub Farlov 
Jednota klubu dôchodcov na Slovensku 
Mládežnícke združenie pri MO Csemadok 
Klub dôchodcov 
Stolnotenisový klub 
Dobrovoľný hasičský zbor 
Slovenský rybársky zväz 
Poľovnícke združenie HUBERT 
Poľovnícke združenie POKROK 
FORCAS občianske združenie 

Vlčany 

Bacardi parti, občianske združenie 
                Zdroj: Obecné úrady jednotlivých obcí 
 



Záväzná osnova Integrovanej stratégie rozvoja územia 
z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013                                                                                                                                                                     
 

 

 46 

Prehľad kultúrnych pamiatok mikroregiónu Csángó 
 
Kultúra je významným faktorom života občianskej spoločnosti, ktorý podstatnou mierou 
napomáha jej integrácii ako celku. Zároveň kultúra prispieva k rozvoju intelektuálnej, 
emocionálnej i morálnej úrovne každého človeka/občana a plní v tomto duchu a význame 
výchovno-vzdelávaciu funkciu.  
Kultúra plní aj dôležitú sociálnu funkciu. Prispieva k sebaidentifikácii občanov ako 
slobodných jedincov - individualít a k identifikácii občanov so spoločenstvom, v ktorom žijú, 
s obcou, regiónom i samotným štátom. Táto úloha kultúry má významný motivačný efekt. 
Participácia na kultúre vytvára zmysluplnú náplň voľného času, a preto je aj dôležitým 
preventívnym faktorom pred páchaním protispoločenských, či sociálno-patologických javov – 
ako je  kriminalita, alkoholizmus, drogové závislosti, gamblerstvo a pod., ktorými je ohrozená 
predovšetkým mládež. 
 
TEŠEDÍKOVO 
 
Rozvoju cestovného ruchu napomáha aj vysoký kultúrno-historický potenciál obce.  
O historickom rozvoji obce svedčia cirkevné a svetské pamiatky v obci, medzi ktoré patria 
najmä: 

o Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa (vysvätený v r. 1820) a fara 
o Trojičný stĺp (1857) 
o Krížová cesta ukončená Kalváriou (1869, obnovená v roku 1931), za ktorou sa nachádza 

jednoloďová kaplnka (1869, obnovená v roku 1986) 
o Božia muka s obrazom Sedembolestnej Panny Márie (19. stor., obnovená v roku 1987) 
o Zvonica (Viedenský zvon)  
o socha sv. Donáta (18. stor., obnovená v roku 1993) 
o socha sv. Jána Nepomuckého (1821) 
o socha sv. Floriána (1871) 
o socha sv. Vendelína (1915) 
o evanjelická modlitebňa (vznikla v 50-tych rokoch 20.st. prestavbou nedokončeného 

rodinného domu) 
o židovský cintorín (časti  jeho náhrobkov z 19. a 20. storočia) 
o kláštor sestier rádu Božieho milosrdenstva – v súčasnosti v rekonštrukcii v majetku obce 

K ďalším pozoruhodným objektom obce sa radí: 
o pamätník bitky pri Tešedíkove z roku 1849 
o pamätník obetiam I. svetovej vojny (1931, autor Ján Mack) 
o pamätník vysťahovaných a deportovaných občanov z obce (1998, autor Andrej Csillag) 
o pamätník obetiam II. svetovej vojny (2002, autor Andrej Csillag). 

 

DIAKOVCE 
 
K najpozoruhodnejším architektonickým kláštorným pamiatkam na Slovensku patrí románsky 
benediktínsky kostol v Diakovciach. Skutočnosť, ktorá zvýraznila kultúrno-historickú 
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hodnotu diakovského kláštorného kostola, bol vzácny nález tzv. Prayovho kódexu 
v Diakovskom kostole. Obsahuje najstaršiu pamiatku maďarskej literatúry tzv. Pohrebnú reč a 
Orodovanie. Text bol napísaný v rokoch 1192 – 1195 na neznámom mieste.  

Medzi kultúrno-stavebné pamiatky obce patrí ďalej: 

o kostol reformovanej cirkvi z roku 1786, 
o kalvária z roku 1882, 
o kaplnka pri kostole (nástenné maľby sú z roku 1941) 
o mlyn z roku 1898, 
o socha sv. Trojice z roku 1905, 
o škola reformovanej cirkvi z roku 1928. 

 
K ďalším pozoruhodným objektom obce sa radí: 
 

o pamätník postavený na pamiatku zakladateľov obce z roku 1996, 
o drevená zvonica, 
o pamätník padlých v 1. svetovej vojne, 
o pamätník obetí 2. svetovej vojny. 

 

ŽIHÁREC 

o Barokový rímskokatolícky kostol sv. Jozefa postavený  na základe rozhodnutia Imre 
Esterházyho v rokoch 1728-1730 

o Murovaný kalvínsko tolerančný kostol z roku 1785, klasicistický 

o Evanjelická a v. modlitebňa z roku 1969  

o Kúria Lorincovcov, v neoklasickom slohu ju dal postaviť Gaspar Lorinczy 

o Kúria Ottingerovcov, ktorú dal okolo roku 1915 postaviť Vendel Lorinczy 

o Kúria Udvarosovcov, ktorú dal v roku 1914 postaviť Károly Udvaros 

o Kúria Kalmána Nagya postavená v roku 1911 

o Kúria ferenca Kovácsa postavená v rokoch 1928-1929 

o Baroková kaplnka Narodenia Panny Márie z roku 1771 

o Klasicistický ústredný kríž cintorína postavený v roku 1808 

o Kamenná socha Nepoškvrnenej Panny Márie  z roku 1808 

o Trojičný stĺp postavený v roku 1895 

o Pamätník obetiam 1.svetovej vojny poatavený v roku 1939 

o Vyrezávaná kopia 

o Pamätník obetiam II.svetovej vojny 

o Pamätník Zsigárdskej bitky 16. júna 1849 odhalený dňa 12. júna 1999  
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NEDED 

Medzi kultúrno-stavebné pamiatky obce patrí: 
o Kostol r.k. sv. Michala archanjela – klasicistický, postavený bol v roku 1780.  
o Katolícka fara – klasicistická, pôvodne baroková budova. Postavená bola v rozmedzí 

rokov 1787-1804. Poschodie bolo pristavené v 19. storočí. Ide o dvojpodlažnú 
obdĺžnikovú stavbu. 
 

K ďalším pozoruhodným objektom obce sa radí: 

o Reformovaný evanjelický kostol – postavený bol v roku 1937 na mieste staršieho 
kostola, veža pochádza z roku 1784. Charakteristická je sieňová stavba s rovným 
stropom a vstavanou vežou. Fasády sú hladké, veža je situovaná na strednú os 
štítového priečelia a je zakončená kupolovitou strechou. Vnútorné zariadenie 
pochádza z čias stavby kostola. 

o Prícestná socha sv. Jána Nepomuckého – pochádza z 19. storočia. 

 

VLČANY 

o Rímskokatolícky kostol Sv. Jozefa - postavený v r. 1803 

o Rímskokatolícky farský úrad - historické sídlo rímskokatolíckych farárov 

o Kostol reformovanej cirkvi (dokončený bol v r. 1785) 

o Hrob Györgya Haulika - významný dejateľ a poslanec ríšskeho snemu 

o Náhrobný kameň Kálmána Kövesa - rímskokatolícky farár 

o Budova mlyna - postavený  v r. 1920 pôvodne ako parný neskôr na elektrinu 

o Ľudová škola reformovanej cirkvi  (1932) 

o Pamätník padlým v 1. svetovej vojne 

o Pamätník padlým v 2. svetovej vojne 

o Historický rodinný dom Varga Ján a manž. 

o Židovský cintorín 
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Pravidelne sa konajúce akcie v obciach mikroregiónu: 

                                                                                                                 Tab. 33 

Obec Podujatie 

Tešedíkovo 

Majáles, Obecné oslavy, Folklórny festival, 
Ochutnávka vín, Medzinárodný turnaj 
dorastencov, Ples poľovníkov, Ples rodičov, 
Matičné oslavy, Batôžková zábava, Deň 
matiek, Deň dôchodcov, Vianočný program 

Diakovce 

Festival macíkov, Ples telovýchovnej jednoty 
Termál Diakovce, Ples Matice Slovenskej, 
Ochutnávka vína, Ples materskej škôlky, 
Majáles, Deň matiek, Celoštátny festival 
folklórnych súborov, Juniáles, Obecné dni, 
Súťaž vo varení guláša, Spevácka súťaž, Ples 
školy, Vianočné posedenie zväzu zdravotne 
postihnutých   

Žihárec 

Dni obce, Hody, Kultúry festival Attilu 
Kaszása, Futbalový turnaj, Športový ples, 
Rodičovský ples, Deň matiek, Deň 
dôchodcov,  Kultúrne prednášky 

Neded 

Nededské dni, Ochutnávka vín, Medzinárodná 
súťaž vín, Poľovnícky ples, Oberačková 
zábava, Večer tradičnej kultúry, Štefanská 
zábava 

Vlčany 

Batôžkový ples, Majáles, Hasičská zábava, 
Westernové preteky, Bacardi parti, Deň 
matiek, Vlčanský jesenný jarmok, Deň 
dôchodcov, Štefanská zábava, Mikulášske 
oslavy, Vianočná slávnosť 

                     Zdroj: Obecné úrady jednotlivých obcí 
 

• typické črty územia, ktoré môžu byť základom pre budovanie identity. 

 

Vychádzajúc z bohatej histórie územia je určite základným portfóliom pre budovanie identity 
množstvo atraktívnych objektov, ktoré sa v území nachádzajú a bohatá činnosť spoločenských 
organizácii a množstvo zaujímavosti dávajú určité smerovanie k budovaniu identity ako 
územia so širokospektrálnym charakterom.  
Charakteristické pre obce mikroregiónu je,  že  sa  jedná  o  jazykovo  zmiešané  územia  ako  
dôsledok  prelínania dejín  dvoch  národov  Slovákov  a Maďarov,  čo  sa  odráža  v  kultúrnej  
oblasti,  zvykoch  a tradíciách. 
Špecifikom územia je tradícia poľovníctva a rybolovu. Na území mikroregiónu sa nachádza 
poľovný revír a množstvo rybníkov, ktoré miestny rybári často využívajú.  
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Ďalším špecifikom územia je aj jeho rôznorodosť krajinnej štruktúry a podmienky pre aktívny 
relax a oddych miestnych obyvateľov i návštevníkov. 
 
2.5 Popis materiálnych zdrojov 

Popíšte:  

• stav vysporiadania vlastníckych vzťahov (situáciou v ROEP a pozemkových 
úpravách); pripravenosť územia na rozvoj (situácia v PHSR, územnoplánovacej 
dokumentácii a pod.) 

 

Zmyslom Registra obnovenej evidencie pozemkov je sústrediť všetky dostupné údaje o 
pozemkoch v danom katastrálnom území a o právnych vzťahoch k nim, aby po zapísaní do 
Katastra nehnuteľností mohli byt' využívané ako údaje katastra, čo v konečnom dôsledku 
bude znamenať zrýchlenie operácií na trhu s nehnuteľnosťami, a teda i zvýšenie právnej istoty 
vlastníkov a iných oprávnených k nehnuteľnostiam. 

Situácia v ROEP – v 5 obciach je dokončený (Tab. 34). 
Plány hospodárskeho a sociálneho rozvoja má spracovaných všetkých 5 obcí mikroregiónu 
(Tab. 34). 
Územnoplánovaciu dokumentáciu má vypracovanú tiež všetkých 5 obcí mikroregiónu (Tab. 
34).  

 

Stav spracovania ROEP, ÚPD a PHSR       
                                                                                                                                           Tab. 34 

Obec Stav spracovania 
ROEP 

Stav spracovania 
územnoplánovacej 
dokumentácie 

Stav spracovania 
PHSR 

Tešedíkovo dokončený vypracovaný vypracovaný 

Diakovce dokončený vypracovaný vypracovaný 

Žihárec dokončený vypracovaný vypracovaný 

Neded dokončený vypracovaný vypracovaný 

Vlčany dokončený vypracovaný vypracovaný 

Zdroj: Obecné úrady jednotlivých obcí 

 

• vybavenosť územia infraštruktúrou, situáciu v bývaní, obývanosti a vybavenosti 
bytového fondu, zameranie sa na, vekovú štruktúru domov a bytov, identifikuje 
rekreačné, ubytovacie a stravovacie zariadenia, poľnohospodárske a výrobné objekty, 
rekreačné areály a areály poskytujúce zázemie pre diverzifikáciu činností na vidieku 
s dôrazom na cestovný ruch. (Popis stavu technickej,  komunikačnej a cestnej 
infraštruktúry.  Prehľad voľných budov, ich stav, vlastníctvo a plány s budúcim 
využitím); 
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Vybavenie bytov

Vybavenie trvale obývaných bytov v mikroregióne CSÁNGÓ 
                                                                                                                                                                  Tab. 35 

POČET VYBAVENIE 

bytov osôb v bytoch 

Bytov spolu 4444 13980 

z toho:   

           s plynom zo siete 3943 12526 

           s vodovodom:   

              v byte  3884 12591 

              mimo bytu 93 251 

           bez vodovodu 397 939 

           nezistené 70 199 

           s kanalizáciou:   

           prípojka na kanalizačnú sieť 239 775 

           septik (žumpa) 3663 11888 
       Zdroj: Štatistický úrad, SODB 2001 
 

Graf 21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počty domov a bytov v mikroregióne 

Charakter typického vidieckeho územia z existujúceho domového a bytového fondu 
mikroregiónu odzrkadľuje práve vysoký percentuálny podiel rodinných domov (84,0 %). 
Z celkového počtu rodinných domov až 16,0 % je neobývaných. Najväčší percentuálny podiel 
trvalo obývaných domov je v obci Tešedíkovo (26,0%), naopak, najmenej trvalo obývaných 
domov je v Žihárci (11,4%). Najviac neobývaných domov je v obci Vlčany (28,2%)  a Neded 
(22,3%).  
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Veková štruktúra bytového fondu 
 
Najviac rodinných domov bolo postavených po 2. svetovej vojne (v období 1946 – 1970 bolo 
postavených 1586 rodinných domov) a potom výstavba ešte pokračovala vo väčšine obcí aj v 
rokoch 1971- 1980 (717 rodinných domov). Pomalý nárast zaznamenala výstavba až do roku 
1990 (634 rodinných domov), ale v období 1991 - 2001 je zaznamenaný celkový pokles 
výstavby rodinných domov (bolo postavených už len 281 rodinných domov). Celkovo sa 
najviac rodinných domov od roku 1899 až 2001 postavilo v obci Tešedíkovo (1113 rodinných 
domov) a najmenej v obci Žihárec (487 rodinných domov) (Tab. 36). Nová výstavba v 
niektorých obciach mikroregiónu bude pravdepodobná až po dobudovaní základnej 
infraštruktúry a po zlepšení životnej úrovne obyvateľstva okresu Šaľa.   
 
 
                                                                                                                                                                       Tab. 36 

RODINNÉ DOMY 

Obdobie výstavby 

 

1899 a 
nezistené 

1900 - 
1919 

1920 - 
1945 

1946 - 
1970 

1971 - 
1980 

1981 - 
1990 

1991 - 
2001 

Tešedíkovo 35 38 99 445 207 220 69 

Diakovce 34 35 59 263 119 97 56 

Žihárec 49 52 75 133 66 80 32 

Neded 44 90 162 362 136 108 52 

Vlčany 55 85 182 383 189 129 72 

   Zdroj: Štatistický úrad, SODB 2001                                                                                                                                           
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                                                                                                                                                                Graf 23 
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Ako udáva tabuľka č. 37, najviac bytových domoch sa postavilo v období 1946 – 1970 (43 
bytov) a 1971 – 1980 (58 bytov). Menej bytov sa postavilo v období 1981 – 1990. 
V obdobiach medzi rokmi 1900 – 1919, 1920 – 1945 a 1991 – 2001 sa neuskutočnila žiadna 
výstavba bytových domoch ani v jednej obce mikroregiónu. Celkovo sa najviac bytových 
domov do roku 2001 postavilo v obci Tešedíkovo a to 48 bytových domov, nasleduje obec 
Neded s 24 postavenými bytovými domami a Žihárec s 23 bytovými domami. Najmenej 
bytov sa počas obdobia 1899 – 2001 postavilo v obci Diakovce a to iba 4 bytové domy.              
 
 
                                                                                                                                                                        Tab. 37 

BYTOVÉ DOMY 

Obdobie výstavby 

 

1899 a 
nezistené 

1900 - 
1919 

1920 - 
1945 

1946 - 
1970 

1971 - 
1980 

1981 - 
1990 

1991 - 
2001 

Tešedíkovo 5 0 0 11 32 0 0 

Diakovce 0 0 0 4 0 0 0 

Žihárec 0 0 0 16 7 0 0 

Neded 0 0 0 12 6 6 0 

Vlčany 0 0 0 0 13 0 0 

Zdroj: Štatistický úrad, SODB 2001 
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Obývanosť trvale obývaných bytov 
 

Za obývaný byt sa považuje byt, v ktorom sa aspoň jeden užívateľ zdržuje väčšiu časť roka. 
Za obývaný sa považuje aj byt, ktorého užívateľ je dočasne neprítomný. 

Podľa posledného štatistického sčítania (SODB 2001) je vidieť , že najviac početné byty sú so 
4 izbami, prípadne 5 a viac izieb (Tab. 38). Obývanosť trvale obývaných bytov 
v mikroregióne Csángó znázorňuje graf 24. Z grafu, ktorý znázorňuje obývanosť trvale 
obývaných bytov podľa počtu osôb v byte vyplýva, že najviac sa vyskytujú štvorčlenné 
rodiny (21,9%), nasledujú dvojčlenné rodiny (21,0%) a samostatne žijúce osoby (20,6%). 
Trojčlenné rodiny podľa grafu 25 dosahujú 17,1%. Najmenej zastúpené sú rodiny so 
siedmymi a viac členmi (3,7%) a rodiny so šiestimi členmi (5,1%). Päťčlenné rodiny 
z hľadiska percentuálneho zastúpenia dosahujú 10,6%.    

 
Tab. 38 

Počet osôb v byte Trvale obývané 
byty podľa 
veľkosti Tešedíkovo Diakovce Žihárec Neded Vlčany 
1 izba 11 23 14 17 13 
2 izby 101 92 60 153 123 
3 izby 331 225 185 356 363 
4 izby  361 196 134 265 312 
5+ izieb 361 132 120 194 302 
spolu 1165 668 513 985 1113 
Zdroj: Štatistický úrad, SODB 2001 
                     
 
                                                                                                                                                                        Graf 24 
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Obývanosť trvale obývaných bytov podľa počtu osôb v byte
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                                                Graf 25                                                                                                      

 
 

Technická infraštruktúra  

Nevyhnutným predpokladom realizácie aktivít turizmu je prijateľná úroveň technickej 
infraštruktúry územia, predovšetkým ide o  zásobovanie elektrickou energiou, plynofikáciu a  
kanalizáciu.  

Zásobovanie elektrickou energiou  

V okrese Šaľa je vybudovaná vodná elektráreň v Kráľovej nad Váhom s inštalovaným 
výkonom 2 x 22,5 MW. Obce mikroregiónu Csángó majú v súčasnosti celoplošne 
vybudovanú sekundárnu nízkonapäťovú elektrickú sieť pre zásobovanie jednotlivých 
objektov a tiež pre napojenie verejného osvetlenia v jednotlivých uliciach. Vývody 
z transformačných staníc sú riešené vzdušným vedením, resp. v zemi káblovým vedením. 
Odberné miesta sú vybavené elektromermi, ktoré sú osadené v elektromerových skrinkách 
v oplotení rodinných domov, resp. na iných verejne prístupných miestach.  

Zásobovanie teplom  

Spôsob zabezpečenia tepla pre bytovo-komunálnych odberateľov je determinovaný 
charakterom bytovej výstavby. Bytová výstavba budovaná formou KBV je zásobovaná 
teplom z okresných výhrevní a blokových kotolní. V ostatných sídelných útvarov v okrese je 
dodávka tepla pre bytovú výstavbu zabezpečovaná z decentralizovaných tepelných zdrojov. 

 

Zásobovanie plynom 

Obce mikroregiónu Csángó majú vybudovaný verejný plynovod, ktorý je zásobovaný VTL 
prípojkou na zásobovací VTL plynovod. Odbočka je ukončená dvomi regulačnými stanicami, 
ktoré regulujú vysoký tlak na stredný tlak. Časť rozvodov plynu s D 150 – D 50 je 
zokruhovaná a dimenzie koncových vetiev sú riešené tak, aby umožnili ďalšie predlžovanie 
plynovodu. V súčasnosti je plynofikovaných cca 89% domácností. Samotná distribúcia sa 
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zabezpečuje uličnými strednotlakovými rozvodmi, ktoré sú z PVC potrubia a sú situované 
pozdĺž verejných komunikácií v chodníkoch, resp. zatrávnených povrchoch. K jednotlivým 
parcelám a objektom sú privedené STL prípojky z verejného plynovodu. Na hranici 
pozemkov sú umiestnené hlavné uzávery plynu, domové regulačné aj meracie zostavy. 
 
Nakladanie s komunálnym odpadom  
 
Najväčším zdrojom znečistenia skresľujúco pôsobiacim na všetky zložky životného prostredia 
sú tzv. staré záťaže . Ide o neriadené neodizolované skládky odpadov, ktoré kontaminujú 
svoje okolie. Vo  zvýšenej miere sa v poslednom období prevádza hodnotenie najväčších 
skládok, a to tak pre komunálny ako i pre priemyselný odpad. Možno však konštatovať, že 
množstvo komunálneho odpadu v kg na jedného obyvateľa až na výnimky rastie , zatiaľ čo 
podiel využívaného komunálneho odpadu v percentách klesá. Klesá taktiež počet skládok, čo 
je však jav pozitívny. 

 

Likvidáciu tuhého komunálneho odpadu a separovaný zber realizujú obce mikroregiónu 
Csángó prostredníctvom zmluvných vzťahov s firmou Sita Slovensko a.s., ktorá odváža 
odpad na riadenú skládku nachádzajúcu sa na území  obce Neded. Ide o skládku odpadov na 
nie nebezpečný odpad. Skládka bola uvedená do prevádzky v roku 1999 a je určená na 
zneškodňovanie nasledujúcich odpadov: 

 

• odpady z vypracúvania a apretácie, 

• zmes betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky, 

• výkopová zemina, 

• zmiešané odpady zo stavieb a demolácií, 

• biologicky rozložiteľný odpad, 

• zmesový komunálny odpad, 

• odpad z čistenia ulíc, 

• objemový odpad. 

Zariadenie má kapacitu 50 000 ton, priemerné množstvo zneškodneného odpadu predstavuje 
za rok cca 7250 ton.  
V súčasnosti sa separuje  papier, plasty, PET fľaše a sklo. Spoločnosť SITA zabezpečuje 
plastové vrece, v ktorých sa odpad odváža raz za mesiac.  
Raz do roka sa uskutočňuje zber akumulátorov a batérií, ktorý sprostredkováva firma MACH 
TRADE, s.r.o. Sereď. Takisto jedenkrát ročne sa vykupujú staré a použité fólie. 
 
Cestná sieť 
 
Dopravná sieť je rozvinutá primerane, avšak kvalita ciest nezodpovedá dnešným 
požiadavkám cestnej dopravy. Hlavnú dopravnú kostru územia tvoria cesty III. triedy. Cesta 
II/573 spája okresné mestá Nové Zámky a Šaľa.   
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Kanalizácia a zásobovanie pitnou vodou 
 
Kanalizácia je vybudovaná v 5 obciach riešeného územia, z toho 3 obce majú do 4 000 
obyvateľov (Neded, Vlčany, Tešedíkovo) , 1 z nich má do 3 000 obyvateľov (Diakovce) a 1 z 
nich má do 2 000 obyvateľov (Žihárec).  
Hlavným vodným zdrojom na území regiónu Csángó je vodárenská nádrž Gabčíkovo. Z tejto 
vodárenskej nádrže sú zásobované všetky obce mikroregiónu.  
 
Dopravné spojenie 
 
Obce regiónu Csángó ležiace na hlavných cestných ťahoch, v ktorých žije prevažná väčšina 
obyvateľov územia, sú pomerne dobre vybavené verejnou autobusovou dopravou s 
dostatočným počtom spojov. V 5 obciach majú zastavenia aj diaľkové linky autobusovej 
dopravy – diaľková linka Dunajská Streda – Nitra, Šaľa – Komárno, Kolárovo – Bratislava.  
 
Rekreačné, ubytovacie a stravovacie zariadenia 
 
Zariadení cestovného ruchu je v území regiónu pomerne málo a sú sústredené najmä v okolí 
jednej najvýznamnejšej rekreačnej oblasti v území. Najvýznamnejším strediskom je Termálne 
kúpalisko v Diakovciach. Ubytovanie je možné v areáli termálneho kúpaliska v chatkách, 
bunkách, v turistickej ubytovni Jasná. Ubytovanie si môžete objednať celý týždeň od 7. do 
15.30 hod. V areáli sa nachádza aj kemping s kapacitou 50 miest. Okrem spomenutých 
ubytovacích zariadení sa ďalšie nachádzajú v Diakovciach- Penzión Dori, Penzión Maja, 
Penzión Európa.  
 

• majetok obcí a investičné aktivity obcí v posledných 5 rokoch, plánované investičné 
aktivity. 

Tab. 39 

Voľná budova Majiteľ Nadobúdacia 
hodnota 

Posledná účtovná 
hodnota 

/31.12.2010/ 

Bytový dom 12 BJ 476.591,22 € 261.173,70 € 

Bytový dom 36 BJ 1.387.049,20 € 938.877,10 € 

Bytový dom 18 BJ 828.000,43 € 593.880,18 € 

Spevnená plocha pri 
18 BJ 

Obec Tešedíkovo 

45.235,76 € 14.806,43 € 

Žiadne voľné budovy Obec Diakovce - - 

Žiadne voľné budovy Obec Žihárec - - 

1 voľná budova Obec Neded 37.021,43 € 35.169,43 € 

Žiadne voľné budovy Obec Vlčany - - 
ZDROJ: OBECNÉ ÚRADY JEDNOTLIVÝCH OBCÍ 
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2.6 Popis ekonomických zdrojov  
 

• Popíšte, rozdiely v sektoroch a odvetviach v rámci územia – geografické 
rozmiestnenie odvetví, nezamestnanosti, prípadných sociálnych problémov, ako aj 
širšie ekonomické prepojenie mimo územia verejno-súkromného partnerstva (MAS) – 
výskyt veľkých zamestnávateľov v blízkosti územia a pod. Základná charakteristika 
územia.  

 

Dôležitým faktorom v rámci riešeného územia je existencia a činnosť podnikateľského 
sektora, ktorý je schopný nie len koncentrovať množstvo pracovných príležitostí v území, ale 
je i zdrojom príjmov pre miestnych obyvateľov. Zastúpenie podnikateľských subjektov 
v jednotlivých sektoroch, prehľad o štruktúre odvetví v rámci jednotlivých sektorov 
a zamestnanosti je uvedené na základne údajov obchodného, živnostenského registra 
a vlastného mapovania.  

V mikroregióne Csángó bol k 31.12.2010 celkovo 1387 fyzických a právnických osôb. 
Najviac fyzických a právnických osôb je v Tešedíkove, spolu 386 osôb čo je 27,83 %. 
Prehľad počtu právnických a fyzických osôb je znázornený v tabuľke 40. 

                                                                                                                                                                      Tab. 40 

Obec Právnické osoby Fyzické osoby Spolu 

Diakovce 51 169 220 

Tešedíkovo 47 339 386 

Žihárec 92 110 202 

Neded 35 200 235 

Vlčany 82 262 344 

Mikroregión 307 1080 1387 

Zdroj: Štatistický úrad SR 

 

• Popíšte, situáciu v podnikateľskej sfére podľa sektorov, odvetví – počet aj schopnosť 
tvoriť zamestnanosť, rozdelená na PO a FO a podľa veľkosti v súlade s legislatívou 
EÚ (mikropodniky, malé, stredné a veľké podniky), schopnosť investovať, 
expandovať a diverzifikovať. 

 

Ekonomická aktivita obyvateľstva 

Najviac ekonomicky aktívnych obyvateľov je v Žihárci (50,88 %), nasleduje obec Tešedíkovo 
(49,57 %). Priaznivý pomer je aj v obciach Diakovce (48,15%) a Neded (48,91%). Najmenej 
ekonomicky aktívnych obyvateľov je vo Vlčanoch (47,67 %). V jednotlivých obciach existujú 
rozdiely v pomernom zastúpení pracujúcich v priemysle, v poľnohospodárstve a v iných 
oblastiach hospodárstva. Vo všetkých obciach mikroregiónu najviac ekonomicky aktívnych 
obyvateľov pracuje v priemysle. Pre všetky obce je charakteristický nízky počet pracujúcich v 
poľnohospodárstve, čo vyplýva aj z celkového počtu pracujúcich v tomto odvetví 
hospodárstva v celom mikroregióne (tabuľka 41, graf č. 26). 
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Tab. 41 
EAO  PRAC. V 

PRIEMYSLE 
PRAC. V 

POĽNOHOS. 
BEZ 

UDANIA 
ODVETVÍ 

INÉ 
počet % 

SPOLU 

Tešedíkovo 414 151 299 970 1834 49,57 3700 
Diakovce 209 77 164 603 1053 48,15 2187 
Žihárec 169 60 122 459 810 50,88 1592 
Neded 373 190 297 694 1554 48,91 3177 
Vlčany 359 109 372 778 1618 47,67 3394 
Spolu 1524 587 1254 3504 6869 49,04 14050 
Zdroj: Štatistický úrad, SODB 2001 

 
    Graf 26 

                                                                                                                                                                        
 

Ekonomicky aktívne obyvateľstvo (EAO) tvorí necelú polovicu (49,04 %) z celkového počtu 
obyvateľov mikroregiónu Csángó. Z ekonomicky aktívnych obyvateľov pracuje v priemysle 
22,17 % obyvateľov, početnú skupinu tvoria obyvatelia pracujúci v iných nešpecifikovaných 
oblastiach (51,02 %). Napriek poľnohospodárskemu charakteru regiónu najmenej obyvateľov 
pracuje v poľnohospodárstve, ich podiel je iba 8,55 % ekonomicky aktívneho obyvateľstva 
(graf č. 27). 
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Ekonomicky aktívne obyvateľstvo v mikroregióne CSÁNGÓ

22,17%

8,55%

18,26%

51,02%

prac. v priemysle prac. v poľnohosp. bez udania odvetví iné

                                                                                                                  
Graf 27 

 

Odvetvia výroby a služieb 

Konkrétny obraz o báze zastúpenia právnych foriem podnikateľských subjektov 
v mikroregióne Csángó udáva tabuľka 42. Počet právnických osôb v mikroregióne je 307. 

Tab. 42 

 Právnické osoby Právnické osoby 

ziskové 

Právnické osoby 

neziskové 

Tešedíkovo 47 36 11 

Diakovce 51 38 13 

Žihárec 92 78 14 

Neded  35 22 13 

Vlčany 82 66 16 

Zdroj: Obecné úrady jednotlivých obcí 

Graf 28 
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V rámci fyzických osôb vysoká úroveň zastúpenia (45 %) patrí živnostníkom. V menšom 
zastúpení sú SHR a to 2 % a najmenej zastúpené sú slobodné povolania – 2 % (Tab.43, graf  
29). 
 
      Počet fyzických osôb k 31. 12. 2009 v jednotlivých obciach 

                                                                                                                                                                Tab. 43                                                                                                                                             

V TOM OBEC FYZICKÉ 
OSOBY 
SPOLU 

živnostníci slobodné 
povolania 

SHR 

Diakovce 169 153 8 8  
Neded 200 187 5 8 
Tešedíkovo  339 318 7 14 
Vlčany 262 229 3 30 
Žihárec 110 97 6 7 

        Zdroj: Obecné úrady jednotlivých obcí 
 

Graf 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Popíšte, najväčších podnikateľov a zamestnávateľov v území ale aj mimo neho 
v prípade, že majú významný podiel a zamestnanosti územia vrátane znalosti ich 
rozvojových zámerov. 

 

Skladba priemyselných odvetví v mikroregióne Csángó je pestrá a medzi ťažiskové odvetvia 
patrí strojársky, potravinársky, textilný a tiež drevársky a nábytkársky priemysel.  

 

Podnikatelia a zamestnávatelia s počtom zamestnancov 10 – 19: 

- František Habán, Žihárec, Nákladná cestná doprava 

- TECHAGRA RV Žihárec, s.r.o, Pestovanie obilnín, strukovín a olejnatých semien 

- Ladislav Tégen TGM Kovomarket pneuservis, Diakovce, Maloobchod s použitým 
tovarom v predajniach 

- N & G TRANS s.r.o., Diakovce, Nákladná cestná doprava 

- Ján Debrovský, Diakovce, Výroba chleba, čerstvého pečiva a koláčov 

Štruktúra fyzických subjektov

51%45%

2% 2%

Fyzické osoby spolu 

V tom živnostníci

V tom slobodné povolania

V tom SHR



Záväzná osnova Integrovanej stratégie rozvoja územia 
z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013                                                                                                                                                                     
 

 

 62 

- Karol Trešňák HAM-HAM, Diakovce, Ostatné účelové stravovanie 

- ERVIN Zilizi ERVIN – cukrárska výrobňa, Tešedíkovo, Výroba chleba, čerstvého 
pečiva a koláčov 

- Eugen Czuczor – FERMO, Tešedíkovo, Ostatný maloobchod s novým tovarom 
v špecializovaných predajniach 

- František Borsányi – AKVA FISH, Tešedíkovo, Ostatný maloobchod s novým 
tovarom v špecializovaných predajniach 

- K & T mäso spol. s.r.o., Tešedíkovo, Maloobchod s mäsom a mäsovými výrobkami 
v špecializovaných predajniach 

- KP stau, spol. s.r.o., Tešedíkovo, Výstavba obytných a neobytných budov 

- Ladislav Blaškovič, Tešedíkovo, Nákladná cestná doprava 

- MESZI, s.r.o., Tešedíkovo, Nákladná cestná doprava 

- SECURITY – OSH, s.r.o., Tešedíkovo, Súkromné bezpečnostné služby 

- TRADETRANS, spol. s.r.o., Tešedíkovo, Rezanie, tvarovanie a konečná úprava 
kameňa 

- TRANSMARK, spol. s.r.o., Tešedíkovo, Predaj automobilov a ľahkých motorových 
vozidiel 

- VAREXPRES s.r.o., Tešedíkovo, Nákladná cestná doprava 

- Viktor Kádár K & K – AUTOSERVIS, Tešedíkovo, Špecializované sprostredkovanie 
obchodu s iným špecifickým tovarom 

- LACKO Centrum, Ladislav Lacko, Tešedíkovo, Elektro domáce potreby, Potraviny 

- Eva Bödöková – RK, Vlčany, Prenájom a prevádzkovanie vlastných alebo prenajatých 
nehnuteľností 

- Ing. Karol Deák, Vlčany, Sprostredkovanie obchodu s rozličným tovarom 

- LoCo, a.s., Vlčany, Nešpecializovaný veľkoobchod 

- Poľnohospodárska výroba a služby BERF, s.r.o., Vlčany, Služby súvisiace s chovom 
zvierat 

- PROIMPEX, s.r.o., Vlčany, Výroba kovových konštrukcií a ich častí  

- RED, s.r.o., Vlčany, Ostatné účelové stravovanie 

- SCHETELIG CE s.r.o., Vlčany, Nešpecializovaný veľkoobchod 

- Štefan Nagy – Pekáreň, Vlčany, Výroba chleba, čerstvého pečiva a koláčov 

- Viliam Csiffáry – M A D, Vlčany, Nákladná cestná doprava 

- AMAX, s.r.o., Neded, Generálne čistenie budov 

- EURO SV, s.r.o., Neded, Špecializované sprostredkovanie obchodu s iným 
špecifickým tovarom 

 

Podnikatelia a zamestnávatelia s počtom zamestnancov 20 - 49: 

- TECHAGRA s.r.o., Diakovce, Poľnohospodárstvo 

- AGRO – VÁH, s.r.o., Tešedíkovo, Pestovanie obilnín, strukovín a olejnatých semien 

- CHAMELEON, s.r.o., Tešedíkovo, Spracovanie a konzervovanie mäsa 

- ERVIN cukrárska výrobňa spol. s.r.o., Tešedíkovo, Výroba chleba, čerstvého pečiva 
a koláčov 



Záväzná osnova Integrovanej stratégie rozvoja územia 
z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013                                                                                                                                                                     
 

 

 63 

- Imrich Zilizi, Tešedíkovo, Výroba suchárov a keksov, výroba trvanlivého pečiva 
a koláčov 

- Ladislav Lacko, Tešedíkovo, Maloobchod s mäsom a mäsovými výrobkami 
v špecializovaných predajniach 

- František Félix – RAMA, Vlčany, Maloobchod s pohonnými látkami 
v špecializovaných predajniach 

- JOPI TRADE, spol. s.r.o., Vlčany, Nákladná cestná doprava 

- MORTEDEL, s.r.o., Vlčany, Nešpecializovaný veľkoobchod 

- QUEEN, s.r.o. Neded, Chov ostatného dobytka a byvolov 

 

Podnikatelia a zamestnávatelia s počtom zamestnancov 50 - 99: 

- AGROGALLUS s.r.o., Žihárec, Zmiešané hospodárstvo 

- Mediterran Slovakia s.r.o., Vlčany, Výroba betónových výrobkov na stavebné účely 

 

Podnikatelia a zamestnávatelia s počtom zamestnancov 150 - 199: 

- JAV – AKC, spoločnosť s ručením obmedzeným, Vlčany, Výroba olejov a tukov 

 

Podnikatelia a zamestnávatelia s počtom zamestnancov 200 - 249: 

- Poľnohospodárske družstvo QUARTA, Neded, Zmiešané hospodárstvo 

 

K najväčším zamestnávateľom v okrese Šaľa a Galanta patria: 

DUSLO a.s, Šaľa, Shin Heung Precision Slovakia, a.s., Šaľa, Samsung Elektronics Slovakia 
s.r.o., Galanta, Jasplastik – SK, s.r.o., Galanta, BROVEDANI SLOVAKIA, s.r.o., Galanta, 
PEDRAZZOLI SLOVAKIA, spol. s.r.o., Galanta, MILEX a.s., Galanta, Dong Jin Precision 
Slovakia, s.r.o., Dolná Streda, Koam Eletronik s.r.o., Sládkovičovo.    

 

• Popíšte, podnikateľské zázemie. 

 

Obce v mikroregióne majú záujem na zlepšovaní  podnikateľského prostredia a vytváraní čo 
najlepšieho podnikateľského zázemia. 

V rámci primárneho sektora absentuje lesné hospodárstvo a tiež ťažba dreva. 
Poľnohospodárskej prvovýrobe sa venuje 185 subjektov, ktoré obhospodarujú väčšinu 
poľnohospodárskej pôdy. Významná je tradícia poľnohospodárskej malovýroby. 

V sekundárnom sektore prevláda stavebníctvo a murárske práce, ktorým sa venuje 19 
subjektov z mikroregiónu Csángó. 14 subjektov sa venuje spracovaniu dreva, stolárskym 
prácam a výrobkom z dreva. 

V terciálnom sektore sa najviac subjektov venuje pohostinným službám a tiež potravinám 
a predaji mäsa.     

Bankové služby na území Csángó poskytujú Volksbank Slovensko a.s, resp. ponuka Poštovej 
banky na poštách vo všetkých obciach. V okolitých mestách, v Šali, Nitre sú však prítomné 
všetky domáce banky a ostatné finančné inštitúcie.  
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Z hľadiska podnikateľského poradenstva územie mikroregiónu patrí do pôsobnosti 
Regionálneho poradenského a informačného centra pre podnikateľov (RPIC Nitra).  Hlavným 
zámerom aktivít centra je podpora rozvoja siete malých a stredných podnikov v regióne 
Ponitrie. RPIC Nitra poskytuje najrozličnejšie služby nezamestnaným občanom, ktorí sa chcú 
realizovať v súkromnom sektore ako malí a strední podnikatelia; rovnako tak ľuďom, ktorí 
svoje podnikanie už prevádzkujú. Na základe súčasných poznatkov sa nedá určiť, či ponuka 
RPIC môže byť prospešná pre záujemcov z územia Csángó. Okrem toho obyvatelia môžu 
využiť informačné a poradenské služby v Regionálnej rozvojovej agentúre Šaľa (RRA Šaľa), 
kde môžu dostať záujemcovia vhodné informácie pre rozvoj svojho podnikania resp. 
mimovládnych organizácií.  

Ekonomické sektory a ich zastúpenie ( Tab 44 ): 
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Sektor Fyzická osoba  s.r.o. SHR Družstvo A.s./iné  

Poľnohospodárstvo  26 4 154 1 - 

Lesníctvo - - - - - 

Ťažba dreva  - - - - - 

Primárny spolu 26 4 154 1 - 

Spracovanie dreva, stolárske práce, výrobky z dreva   9 4 - - 1 

Stavebníctvo, murárske práce  15 4 - - - 

Pilčícke práce  2 - - - - 

Textilná výroba  1 - - - - 

Mäsovýroba  - 3 - - - 

Kamenárstvo  - 1 - - 1 

Maliarske, natieračské a lakovacie práce  8 - - - - 

Pekárenská výroba  2 1 - - 2 

Zámočnícke, kováčske  a zváračské práce  4 - - - - 

Autoopravovne  5 1 - - - 

Ostatná výroba  2 1 - - - 

Sekundárny spolu  48 15 - - 4 

Kaderníctvo, kozmetika  8 - - - 7 

Krajčírstvo 3 - - - 1 

Kvetinárstvo, pohrebníctvo 7 - - - 3 

Pohostinské služby 16 1 - - 9 

Ubytovanie a stravovacie zariadenia 4 1 - - - 

Poradenstvo vzdelávanie  7 - - - 4 

Hotelierstvo, čistiace a upratovacie služby  - - - - 2 

Potraviny mix, predajne mäsa  16 1 - 4 5 

Predajne s rozličným tovarom 9 - - - 3 

Opravy, servisy 2 - - - - 

Autodoprava 14 2 - - - 

Masérske služby - - - - 2 

Reklamná činnosť, cestovné a realitné kancelárie  - - - - - 

Vedenie účtovníctva, programy  2 - - - - 

Ostatné služby  15 6 - - 7 

Terciárny spolu 103 11 - 4 43 

Zdroj: Obecné úrady jednotlivých obcí 
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• Popíšte, zamestnanosť a nezamestnanosť – súčasná situácia a vývojové trendy 
v prepojení na vek a vzdelanie. 

 

Takmer 23 % z celkového počtu ekonomicky aktívneho obyvateľstva pracuje v priemyselnej 
výrobe, ktorá je sústredená predovšetkým v meste Šaľa a Galanta. Ďalších 9%  ekonomicky 
aktívneho obyvateľstva pracuje v stavebníctve a vo verejnej správe (8,45%). Najmenej EAO 
pracuje v lesníctve (0,24%) a s nerastnými surovinami (0,30%).  (tab. 45, graf 30) 

                                                                                         Tab. 45 

Odvetvie hospodárstva Spolu % 

Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby 497 7,33 

Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby 16 0,24 

Ťažba nerastných surovín 20 0,30 

Priemyselná výroba 1524 22,48 

Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody 96 1,42 

Stavebníctvo 580 8,56 

Veľkoobchod a maloobchod 798 11,77 

Hotely a reštaurácie 161 2,37 

Doprava, skladovanie a spoje 282 4,16 

Peňažníctvo a poisťovníctvo 27 0,40 

Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby 175 2,58 

Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie 573 8,45 

Školstvo 297 4,38 

Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť 275 4,06 

Ostatné verejné, sociálne a osobné služby 204 3,01 

EA bez udania odvetví 1254 18,50 

Spolu 6779 100 
          Zdroj: Štatistický úrad, SODB 2001 
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Graf 30 

 
 

Miera nezamestnanosti 

Miera evidovanej nezamestnanosti v okrese Šaľa k 30.09.2011 je 11,39 % (Zdroj: ÚPSVaR). 
Vývoj disponibilnej miery v okrese Šaľa znázorňuje graf 31.  

                                                                                                                                                                    
Graf 31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Počet nezamestnaných v jednotlivých obciach mikroregiónu je uvedený v tabuľke 46. 
Z výsledkov zo sčítania obyvateľstva v roku 2001 vyplýva, že najvyššie percento 
nezamestnaných dosahuje obec Neded a to 15,64%. Naopak, najnižie percento nezamestnaných 
je v obci Tešedíkovo (12,14%).    
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                                                                                                                                                              Tab. 46                                                                                                     

 Muži Ženy Spolu % 
Tešedíkovo 255 194 449 12,14 
Diakovce 163 126 289 13,21 
Žihárec 114 119 233 14,64 
Neded 305 192 497 15,64 
Vlčany 274 229 503 14,82 
Zdroj: Štatistický úrad, SODB 2001 

 
 
 

Graf 32 

 
Vzhľadom na situáciu v počte nezamestnaných osôb a zároveň vysokú mieru ekonomickej 
aktivity bude potrebné modernizovať aktívne opatrenia na trhu práce a zaviesť také formy, 
ktoré zabezpečia efektívnu, komplexnú a dlhodobú asistenciu najmä pre rizikové skupiny. 
 
V priemere za rok 2010 sa nezamestnanosť na Slovensku zvýšila medziročne o 64,8 tis. (o 20 
%) na 389 tis. osôb. Nárast počtu nezamestnaných sa prejavil predovšetkým v mužskej 
populácii (o 42 tis.), prírastok počtu nezamestnaných žien bol 22,7 tis. osôb. Miera 
nezamestnanosti sa oproti roku 2009 zvýšila o 2,3 p. b. na 14,4 %, u mužov o 2,8 p. b. na 14,2 
% a u žien o 1,7 p. b. na 14,6 %. Najviac vzrástla miera nezamestnanosti mladých ľudí vo veku 
15-24 rokov (o 6,3 p. b. na 33,6 %). 
Z hľadiska ekonomickej činnosti posledného zamestnávateľa najviac nezamestnaných osôb 
pracovalo v priemyselnej výrobe (103,9 tis.). Medziročne sa zvýšil počet nezamestnaných vo 
všetkých odvetviach okrem dopravy a skladovania, kde bol pokles. Vývoj najviac ovplyvnil rast 
počtu osôb naposledy zamestnaných v priemysle, stavebníctve a v obchode. 
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Absolútny počet UoZ za okres Šaľa 
                                                                                                                                                                        Tab. 47 

Mesiac 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

Január 3151 3103 2229 2347 2991 3817 

Február 3211 3176 2524 2275 2897 3814 

Marec 3160 3113 2613 2275 2741 3674 

Apríl 3127 3075 2656 2078 2602 3506 

Máj 3117 3050 2821 2017 2527 3475 

Jún 3197 3014 3068 2027 2609 3515 

Júl 3338 3064 3087 2053 2625 3557 

August 3299 3053 2979 2006 2584 3407 

September 3281 3063 2924 2037 2634 3226 

Október 3275 2999 2906 2026 2530 2987 

November  2947 2905 1983 2426 2884 

December  3016 2970 2085 2406 2932 

Zdroj: ÚPSVaR 

Evidovaná miera nezamestnanosti za okres Šaľa v % 
                                                                                                                                                                       Tab. 48 

Mesiac 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

Január 10,72 10,66 7,28 7,54 10,22 13,32 

Február 10,93 10,93 8,24 7,34 9,76 13,34 

Marec 10,76 10,67 8,51 7,34 9,20 12,93 

Apríl 10,64 10,52 8,66 6,70 8,72 12,34 

Máj 10,62 10,36 9,28 6,58 8,45 12,29 

Jún 11,01 10,30 10,16 6,57 8,85 12,51 

Júl 11,64 10,49 10,22 6,65 8,95 12,65 

August 11,52 10,44 9,93 6,45 8,79 12,08 

September 11,39 10,40 9,59 6,56 8,99 11,36 

Október 11,37 10,20 9,52 6,55 8,41 10,38 

November  9,97 9,44 6,55 8,00 9,91 

December  10,11 9,79 6,93 7,93 10,08 

Zdroj: ÚPSVaR 

• Vyplňte, Prílohu č.1 Socio - ekonomická charakteristika (uveďte aj zdroj čerpania 
informácií) Integrovanej stratégie rozvoja územia. 
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KAPITOLA 3: ANALÝZY 
 
3.1 SWOT analýza 

• Vypracujte tabuľku SWOT analýzy. 

 

Silné stránky Slabé stránky 

Infraštruktúra a životné prostredie 

� Geografická poloha obcí 
mikroregiónu 

� Výhodná strategická poloha blízko 
Bratislavy 

� Dobré infraštruktúrne podmienky 
v obciach, až na výnimky, ktoré treba 
riešiť 

� Sieť základných a materských škôl 

� Výstavba bytov 

� Plynofikácia obcí 

� Vybudovaný vodovod v obciach 

� Pravidelný odvoz smetí 

� Ekologicky nenarušené životné 
prostredie 

� Rieka Váh v blízkosti obcí 

� Krajinné prostredie s rozmanitosťou 
prírodných celkov 

 
 
 
 
 
 
 
Ekonomika, podnikateľské prostredie 
a cestovný ruch 
 

� Kvalitný ľudský potenciál 
� Nízke náklady na prácu 
� Vidiecky charakter obce a regiónu 
� Dobré podmienky na rozvoj 

vidieckeho turizmu  
� Úrodná poľnohospodárska pôda 
� Potenciál pre rozvoj podnikania 

Infraštruktúra a životné prostredie 

� Nevyhovujúci stav komunikácií 

� Nevyhovujúci technický stav 
školských zariadení 

� Nevyhovujúci technický stav 
zdravotníckych zariadení 

� Nevyhovujúci technický stav 
sociálnych zariadení 

� Zlý stav existujúcej infraštruktúry 
(osvetlenie, rozhlas) 

� Absencia cyklotrasy 

� Zanedbané niektoré zastávky 
autobusov v obciach, artézske studne 

� Nedostatočná dĺžka vybudovaných 
chodníkov v niektorých obciach 
mikroregiónu  

� Znečisťovanie životného prostredia 
občanmi 

� Slabé povedomie občanov o ochrane 
životného prostredia 

� Ilegálne skládky odpadu 

� Neuspokojivý stav verejnej zelene 

� Blízkosť a.s. DUSLO Šaľa z hľadiska 
životného prostredia 

Ekonomika, podnikateľské prostredie 
a cestovný ruch 
 

� Vysoká miera nezamestnanosti 
s nevyrovnanou ponukou pracovných 
miest 

� Pretrvajúca vysoká miera 
nezamestnanosti, s vysokým podielom 
dlhodobo nezamestnaných starších 
občanov a mladých ľudí 

� Odliv mladých ľudí kvôli pracovným 
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v terciárnom sektore v dôsledku 
celosvetového trendu poklesu 
poľnohospodárskej výroby 

� Vhodné podmienky pre udržanie 
a modernizovanie ekologickej 
poľnohospodárskej výroby 

� Výhodné lokality pre spracovateľov 
poľnohospodárskych produktov, 
ovocia a zeleniny 

� Vhodné podmienky pre rozvoj 
rybolovu 

� Vhodné podmienky pre rozvoj 
poľovníctva 

� Vodné plochy využívané ako chovné 
rybníky 

 
 
 
 
 
 
Kultúra, šport a služby 
 

� Kultúrno – historický potenciál obcí 
mikroregiónu 

� Vhodné podmienky na rozvoj 
kultúrnych aktivít a uchovanie 
historického dedičstva 

� Kultúrno – spoločenský život na 
dobrej úrovni v obciach 

� Obce bohaté na kultúrne a historické 
pamiatky 

� Možnosti na uplatnenie víkendovej 
rekreácie 

� Vlastné futbalové kluby a dostatok 
športových aktivít a podujatí 

� Existencia spolkov a združení 
� Spolupráca obcí v rámci 

mikroregiónu 
� Dobrá informovanosť obyvateľov 
� Aktivita obecných úradov v oblasti 

rozvoja obcí 

príležitostiam mimo obce 
� Ďaleká dochádzka za prácou 
� Vysoké zastúpenie obyvateľov so 

základným a učňovským vzdelaním 
� Absencia odborne vyškolenej 

pracovnej sily 
� Negatívny populačný vývoj 
� Nepriaznivá veková štruktúra 
� Nedostatočná kvalita poskytovaných 

služieb 
� Pokles kvality života v regióne 
� Nedostatočné využívanie potenciálu 

vidieka vo väzbe na aktivity 
cestovného ruchu 
a poľnohospodárstva 

� Málo nových stavebných pozemkov 
� Nevysporiadané majetkovo právne 

vzťahy 
� Málo možností na sebarealizáciu 
 

 
Kultúra, šport a služby 
 

� Absencia oddychových zón 
� Absencia detských ihrísk 

v niektorých obciach mikroregiónu 
� Absencia domu dôchodcov 

v niektorých obciach 
� Nedostatočné ubytovacie kapacity 

a služby 
� Absencia stravovacích služieb 
� Slabá dostupnosť lekárskej pomoci 

a liekov v niektorých obciach  
� Nevyužitý potenciál nehnuteľných 

a hnuteľných národných kultúrnych 
pamiatok v obci 

 
 

 

 

Príležitosti Ohrozenia 

Infraštruktúra a životné prostredie 

� Výstavba IBV (individuálna bytová 
výstavba) na prilákanie mladých ľudí 

Infraštruktúra a životné prostredie 

� Zvyšujúce sa náklady na údržbu 
a opravy dopravnej infraštruktúry 
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do obce 

� Výstavba nájomných bytov 

� Bytový a domový fond využiť na 
penzióny 

� Napojenie obce na regionálne 
cyklotrasy 

� Dobudovanie chodníkov v obciach 

� Výsadba zelene 

� Zvýšenie separácie, zberu, recyklácie 
a regenerácie komunálneho 
a priemyselného odpadu  

� Zvýšenie počtu obyvateľov 
pripojených na kanalizáciu 
v jednotlivých obciach  
mikroregiónu, riešenie starých záťaží 

� Zlepšenie stavu mŕtveho ramena 
rieky Váh 

� Zabránenie vzniku čiernych skládok 

Ekonomika, podnikateľské prostredie 
a cestovný ruch 

� Vytvorenie podmienok pre nových 
podnikateľov 

� Zlepšenie podnikateľského prostredia 
pre rozvoj živnostníkov a MSP v obci 

� Podpora vstupu živnostníkov a MSP 
do podnikateľského inkubátora 

� Príprava živnostníkov pre potreby 
cestovného ruchu v obciach 

� Rozvoj služieb v cestovnom ruchu 
a vo vidieckom turizme 

� Podpora vstupu investorov pre oblasť 
spracovania poľnohospodárskych 
produktov, ovocia a zeleniny 

� Rozvoj intenzívneho 
poľnohospodárstva 

 

 

 

 

 

 

� Zvýšenie ekologického zaťaženia 
územia v dôsledku záberu plôch pre 
bytovú výstavbu 

� Odkladanie riešenia problémov 
spojených so životným prostredím 

� Zvýšenie negatívnych vplyvov 
ekonomických činností na životné 
prostredie v dôsledku vysokého 
hospodárskeho rastu, pretrvávajúca 
vysoká energetická náročnosť 
ekonomiky a nedostatočný podiel 
energetickej dodávky 
z obnoviteľných zdrojov energie 

 

 

 

 

 

Ekonomika, podnikateľské prostredie 
a cestovný ruch 

� Nedostatočná ponuka atraktívnych 
pracovných príležitostí 

� Pomalý rast tvorby pracovných miest 
� Zvyšovanie podielu obyvateľstva 

v poproduktívnom veku 
� Neefektívna podpora malých 

a stredných podnikateľov  
� Slabá podpora začínajúcich 

podnikateľov 
� Neprehľadné a nedoriešené vlastnícke 

vzťahy 
� Znižujúca sa kúpyschopnosť 

obyvateľov 
� Absencia pozemkov pre ďalšiu stavbu 
� Nedostatočná adaptácia 

poľnohospodárskych subjektov na 
nové dimenzie dopytu po 
poľnohospodárskych výrobkoch 
a službách vo vidieckom turizme 

� Nedostatočne integrovaná 
urbanistická, pamiatková, dopravná, 
informačná a environmentálna prax 
pri podpore rozvoja cestovného ruchu 
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Kultúra, šport a služby 

� Zvyšovanie kultúrnej úrovne 
obyvateľov 

� Organizovanie viac kultúrnych 
podujatí aj pre mládež 

� Výstavba nových športovísk 
v obciach mikroregiónu  

� Vybudovanie rekreačných 
a oddychových miest 

� Vytvorenie ubytovacích kapacít 
� Možnosť rozvíjať agroturistiku, 

vyznačiť trasy na jazdenie na koni 
� Kompa v obci Vlčany ako turistická 

atrakcia 
� Zachovanie rozmanitosti kultúrneho 

a historického dedičstva 
� Získanie prostriedkov na dokončenie 

rekonštrukcií historických budov a 
pamiatok 

� Podpora cezhraničnej spolupráce 
� Vytváranie partnerstiev v obci 
� Využívanie prostriedkov zo 

štrukturálnych fondov EÚ 
� Podpora pre posilňovanie partnerskej 

spolupráce v oblasti regionálneho 
rozvoja 

� Vytváranie partnerstiev na rozvoj 
vzdelávania na regionálnej úrovni 

� Vytvorenie regionálneho centra 
ďalšieho vzdelávania 

 

Kultúra, šport a služby 

� Nedostatočná pripravenosť na 
podmienky fungovania v rámci EÚ 

� Nedostatok finančných prostriedkov 
na prípravu a spracovanie projektov 

� Konkurencia okolitých regiónov 
v oblasti poskytovania služieb  

� Nedostatok vhodných 
rekvalifikačných programov 
v obciach mikroregiónu 

� Pretrvávajúca nízka kvalita 
predkladaných projektov a nízke 
povedomie o možnostiach finančného 
zabezpečenia rozvojových zámerov 

� Chátranie, likvidácia existujúcich 
zariadení lokálnej infraštruktúry 
a pamiatkového fondu má za 
následok postupný zánik kultúrnych 
hodnôt územia 

 

 

 

• Uveďte, použité postupy pri príprave SWOT analýzy, metódy stanovenia 
jednotlivých zdrojov SWOT analýzy, informačné zdroje a celkový dopad SWOT 
analýzy pre územie verejno-súkromného partnerstva (MAS) – prepojenie SWOT 
analýzy na os 4 PRV. 

 

SWOT analýza je jeden z najužitočnejších nástrojov plánovania, ktorý pomáha ujasniť si 
súčasnú situáciu a zhodnotiť potenciál. Pri zostavení všetkých SWOT analýz bola použitá 
metóda brainstormingu silných, slabých stránok, príležitostí a ohrození, ktorá bola aplikovaná 
na verejných stretnutiach s občanmi. 

Pri vypracovaní SWOT analýzy sa využili rôzne metódy ako dotazníkový prieskum, verejné 
stretnutia, ktoré prebiehali v každej obci. Základom bola analýza súčasnej situácie v obciach 
a zmapovanie celého územia mikroregónu Csángó. Dotazníkový prieskum bol vykonaný 
v mesiacoch marec – apríl 2011. Verejné obecné stretnutia boli realizované v každej obci 
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mikroregiónu a to v mesiaci máj 2011. Následne miestne manažérky zosumarizovala výstupy 
zo všetkých stretnutí a tieto boli odprezentované a pripomienkované na spoločnom 
mikroregionálnom stretnutí, ktoré sa konalo 14.11. 2011 v obci Neded za účasti  zástupcov 
všetkých obcí a taktiež sektorov v území. 

SWOT analýzu sme rozdelili na dve časti : 
 

o Analýzu silných a slabých stránok  
 
o Analýzu príležitostí a ohrození  

 
Analýza silných a slabých stránok sleduje súčasný stav v obciach Tešedíkovo, Diakovce, 
Žihárec, Vlčany a Neded na základe zisteného auditu zdrojov. SWOT analýza je členená na 
silné a slabé stránky v oblasti infraštruktúry a životného prostredia, ekonomiky, 
podnikateľského prostredia a cestovného ruchu, kultúry, športu a služieb. 

V ďalšej  časti analýzy – analýza príležitostí a ohrození sa sústreďuje na budúci rozvoj 
územia mikroregiónu. Analýza opäť vychádza z auditu zdrojov, ale aj z analýzy silných 
a slabých stránok. V časti príležitosti je nutné v rozhodovaní brať do úvahy všetky 
ekonomické, sociálne a kultúrne možnosti rozvoja. Druhú časť – ohrozenia - môže ovplyvniť 
množstvo vonkajších rizík (ohrození). Môžu to byť celosvetové, zahraničné vplyvy, ale aj 
národné, či regionálne. 

 

• Popíšte, ako bola verejnosť (občania, profesné a záujmové združenia a zástupcovia 
jednotlivých sektorov) zapojení do procesu tvorby SWOT analýzy (napr.: ankety, 
dotazníky, informačné kampane, iné spoločenské aktivity), vrátane popisu účasti 
občanov v procese.  

 

Do celého procesu tvorby SWOT analýzy sa zapojila verejnosť  - občania z jednotlivých obcí 
mikroregiónu Csángó, záujmové združenia, samosprávy, súkromný sektor a občiansky sektor. 
Snaha spočívala vo vytvorení takého prostredia, aby bol každý včas informovaný o procese 
spoločného plánovania ďalšieho rozvoja územia a jednak v otvorenosti tohto procesu pre 
každého, kto má záujem sa doň zapojiť. 

Na verejných stretnutiach, ktoré boli uskutočnené spolu s občanmi mikroregiónu, boli 
prejednávané nasledovné oblasti: 

- infraštruktúra, doprava a životné prostredie 

- ekonomika, hospodársky rozvoj, podnikateľské prostredie 

- cestovný ruch, rozvoj turizmu 

- kultúra, šport a služby 

Pre potreby zostavenia spoločnej SWOT analýzy slúžili aj výstupy z prieskumu verejnej 
mienky, ktorý sa v obciach mikroregiónu realizoval formou dotazníka. Dotazník bol 
štrukturovaný  a obsahoval 6 základných otázok. Dotazník bol zameraný jednak na 
hodnotenie kvality života v obci a ďalej obyvatelia hodnotili oblasti, s ktorými sú spokojní 
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a ktoré sa im nepáčia, ako aj oblasti, ktoré by chceli najviac zlepšiť. Celkom bolo vrátených 
80 vyplnených dotazníkov pre verejnosť. Dotazníkový prieskum  bol realizovaný vo všetkých 
5 obciach mikroregiónu Csángó. Tieto boli spracované a analyzované a na základe ich 
výsledkov boli odborníkom navrhnuté a doplnené ďalšie strategické zámery a aktivity.  

 
Pri tvorbe SWOT analýzy sa na informovanie verejnosti použili nasledovné metódy: 

� Adresné pozvánky pre zástupcov záujmových združení a podnikateľov, aktívnych 
a mienkotvorných obyvateľov mikroregiónu 

� Vysielania v obecných rozhlasoch všetkých obcí 

 

• Popíšte, úlohy a zodpovednosť jednotlivých subjektov pri príprave a spracovaní 
SWOT analýzy (ak sa na spracovaní podieľali externí odborníci, uveďte ich 
identifikačné údaje a spôsob spolupráce). 

 

Na príprave a zostavovaní SWOT analýzy participovali okrem zástupcov územia a aktérov 
miestneho rozvoja  aj  miestne manažérky a odborník. Úlohou odborníka, Ing. Zuzany 
Titišovej, bytom Žihárec č. 91, bol jednak zber podkladov, ďalej metodicky viedla a  
facilitovala obecné stretnutia, spracovávala údaje a vyhodnocovala ich. Úlohou ostatných 
aktérov (súkromného a občianskeho sektora) bola ich aktívna participácia priamo na zbere 
údajov pre audit zdrojov, SWOT analýzu územia Csángó. 

Komunikáciu so všetkými účastníkmi rozvojového procesu a zástupcami obcí, 
podnikateľských subjektov, ako aj záujmových združení zabezpečovali miestne manažérky.   
V ich kompetencii bola aj vecná a obsahová príprava stretnutí, realizácia záznamov 
z pracovných stretnutí , prezenčných listín a pozvánok. 

                                                                                                                                                        Tab. 49 

Subjekt Úloha a zodpovednosť 

Miestne manažérky - organizačné a administratívne zabezpečenie 
stretnutí a účasti verejnosti zo všetkých 
sektorov 
- prezentácia auditu zdrojov 
- vedenie práce v skupine 
- informovanie verejnosti o výstupoch 

Odborník -metodické usmernenie spracovania SWOT 
analýzy 
-vedenie stretnutia 

Samosprávy – 5 obcí - organizácia obecných stretnutí 

- informovanie obyvateľov o stretnutiach 

- zabezpečenie priestorov a potrebných 
materiálov 

- poskytovať potrebné údaje pri spracovávaní 
auditu 

Účastníci stretnutia - zostavenie SWOT analýzy formou diskusie 
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• Vyplňte, Prílohu č.7 Prehľad o uskutočnených podujatiach a stretnutiach Integrovanej 
stratégie rozvoja územia. 

Viď prílohu č. 7 

 
3.2 Problémová analýza a stanovenie rozvojových priorít 

• Uveďte, analýzu problémov územia verejno-súkromného partnerstva (MAS). 

 

Po dokončení zostavenia auditu manažment projektu zorganizoval stretnutie na prípravu 
stratégie rozvoja mikroregiónu. V obciach boli zorganizované stretnutia (celkom 5 stretnutí), 
na ktorých boli zbierané nápady a námety na rozvoj formou brainstormingu. Boli 
zaznamenané návrhy účastníkov na zlepšenie stavu  jednotlivých oblastí. Na konci obecných 
stretnutí boli zostavené SWOT analýzy. 

 

Na základe auditu zdrojov a výstupov SWOT analýzy identifikoval mikroregión Csángó 
najkľúčovejšie problémy v území, ktoré je potrebné prioritne riešiť: 
 

− občianska infraštruktúra je v obciach nedostatočná (nedostatočná 
úroveň zdravotníctva a sociálnych služieb, nedostatočne vybavené ZŠ, MŠ, 
potrebné rekonštrukcie kultúrnych domov, domov smútku, zdravotných 
stredísk atď.) 

− cestná infraštruktúra je v obciach v zlom stave (zlý stav technickej 
a cestnej infraštruktúry, neuspokojujúci stav miestnych komunikácií) 

− zastaralá, resp. neexistujúca infraštruktúra pre poľnohospodársku 
výrobu a služby prepojené na vidiecky turizmus  

− neefektívne odpadové hospodárstvo – divoké skládky 
(nedisciplinovanosť občanov voči ŽP, veľa čiernych skládok odpadov) 

− nízka environmentálna uvedomelosť (neekologické myslenie 
obyvateľov) 

− vysoká miera nezamestnanosti s nevyrovnanou ponukou pracovných 
miest (veľmi nízke právne vedomie obyvateľov, málo miestnych 
pracovných príležitostí, nedostatok priestorov na podnikanie, nedostatok 
pozemkov na podnikanie, málo pracovných príležitostí pre mladých ľudí) 

− nepriaznivý demografický vývoj (slabá pôrodnosť a starnutie 
obyvateľstva) 

− nedostatok finančných prostriedkov na prípravu projektovej 
dokumentácie, prípravu projektov do štrukturálnych fondov 
a spoluúčasť financovania získaných projektov 

− neefektívna podpora živnostníkov a malých a stredných podnikateľov 
MSP (nedostatočná obchodná sieť, málo miestnych podnikov 
a podnikateľov) 

− pokles kvality života v regióne 
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− nezáujem o veci verejné (každý sa stará len o seba, nedostatok záujmu 
občanov o veci verejné, nedostatočné právne vedomie občanov, mentalita 
a závisť obyvateľov, vandalizmus obyvateľov, intrigy obyvateľov). 

 
Z týchto kľúčových problémov boli na základe diskusie s členmi partnerstva vybrané 
tieto strategické rozvojové priority: 
 
 

1) Obnova a rozvoj obcí 
2) Ochrana životného prostredia 
3) Základná infraštruktúra a podnikateľské prostredie 
4) Rozvoj cestovného ruchu 
5) Rozvoj hospodárstva a komunitný rozvoj 
6) Partnerstvo a spolupráca 

 

 

• Uveďte, použité postupy pri príprave problémovej analýzy.  

 

Analýza problémov má za cieľ identifikovať kľúčové problémy územia, ktoré sú základom 
pre rozvojové priority. Pri ich definovaní sa vychádzalo z auditu zdrojov a zo SWOT analýzy. 
Z analýzy silných a slabých stránok  vyplývajú problémy, s ktorými sa región stretáva a ktoré 
musí riešiť. Väčšinou súvisia so slabými stránkami, ale niekedy majú súvis aj so silnými 
stránkami. Pre ďalšie zostavovanie integrovanej stratégie rozvoja je potrebné  problémy 
identifikovať a zároveň si určiť poradie prioritných problémov, na riešenie ktorých sa 
zástupcovia územia zamerajú a budú do ich riešenia investovať nielen finančné zdroje, ale aj 
svoj čas a ľudský potenciál.  

Zástupcovia mikroregiónu Csángó pod vedením odborníka použili metódu braistormingu, 
pokračovali metódou párového posúdenia problémov - pomocou tejto metódy boli 
vygenerované vyššie uvedené kľúčové problémy. 

  

• Popíšte, ako bola verejnosť (občania, profesné a záujmové združenia a zástupcovia 
jednotlivých sektorov) zapojení do procesu tvorby problémovej analýzy (napr: 
ankety, dotazníky, informačné kampane, iné spoločenské aktivity), vrátane popisu 
účasti občanov v procese.  

 

Na samotnom procese zostavenia problémovej analýzy a definovaní rozvojových priorít 
participovali zástupcovia verejného, podnikateľského, ako aj občianskeho sektora. Podkladmi 
pre problémovú analýzu boli výsledky z predchádzajúcich obecných stretnutí, na ktorých 
pracovné skupiny stanovili problémové oblasti a SWOT analýzy a výsledky dotazníkového 
prieskumu realizovaného na území Csángó, ktorý sa týkal hodnotenia kvality života. 
Dotazníkový prieskum  bol realizovaný vo všetkých 5 obciach mikroregiónu Csángó. 
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Verejné stretnutia sa konali za účasti verejnosti a zástupcov jednotlivých sektorov a ich 
priebeh bol usmerňovaný miestnou manažérkou. 

 

• Popíšte, úlohy a zodpovednosť jednotlivých subjektov pri príprave a spracovaní 
problémovej analýzy (ak sa na spracovaní podieľali externí odborníci, uveďte ich 
identifikačné údaje a spôsob spolupráce). 

 

Na príprave a spracovaní problémovej analýzy participovali okrem zástupcov územia 
a aktérov miestneho rozvoja aj miestne manažérky a odborník. Úlohou odborníka, Ing. 
Zuzany Titišovej, bytom Žihárec č. 91, bol jednak zber podkladov, ďalej metodicky viedla a  
facilitovala obecné stretnutia, spracovávala údaje a vyhodnocovala ich. Úlohou ostatných 
aktérov (súkromného a občianskeho sektora) bola ich aktívna participácia priamo na zbere 
údajov pre problémovú analýzu územia Csángó. 

Komunikáciu so všetkými účastníkmi rozvojového procesu a zástupcami obcí, 
podnikateľských subjektov, ako aj záujmových združení zabezpečovali miestne manažérky.   
V ich kompetencii bola aj vecná a obsahová príprava stretnutí, realizácia záznamov 
z pracovných stretnutí , prezenčných listín a pozvánok. 

 
                                                                                                                                                        Tab. 50 

Subjekt Úloha a zodpovednosť 

Miestne manažérky - organizačné a administratívne zabezpečenie 
stretnutí a účasti verejnosti zo všetkých 
sektorov 
- prezentácia auditu zdrojov 
- vedenie práce v skupine 
- informovanie verejnosti o výstupoch 

Odborník -metodické usmernenie spracovania 
problémovej analýzy 
-vedenie stretnutia 

Samosprávy – 5 obcí - organizácia obecných stretnutí 

- informovanie obyvateľov o stretnutiach 

- zabezpečenie priestorov a potrebných 
materiálov 

- poskytovať potrebné údaje pri spracovávaní 
problémovej analýzy 

Účastníci stretnutia - zostavenie problémovej analýzy formou 
diskusie 
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Analýza problémov má za cieľ identifikovať kľúčové problémy územia, ktoré sú základom 
pre rozvojové priority. Pri ich definovaní vychádzame z auditu zdrojov a zo SWOT analýzy 
a ich výber je najdôležitejším krokom v strategickom plánovaní a zostavenia stratégie.  

Rozvojové – strategické priority reflektujú kľúčové problémy a predstavujú oblasti 
intervencie, v ktorých sa budú koncentrovať plánované financie, personálne a materiálne 
zdroje.  
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NÁVRHOVÁ ČASŤ 
 
KAPITOLA 4: ZOSTAVENIE STRATEGICKÉHO RÁMCA 
 
4.1 Integrovaná stratégia rozvoja územia (strategické plánovanie) 

• Uveďte, postupy a harmonogram spracovania Integrovanej stratégie rozvoja územia. 

 

Pri strategickom plánovaní ide o rámcový pohľad na rozvoj územia verejno-súkromného 
partnerstva (MAS), ktorý zahŕňa aj širšie väzby v regióne (napr. prítomnosť a zámery 
väčšieho mesta, ktoré nie je súčasťou verejno-súkromného partnerstva (MAS) a prepojenie s 
vyššou regionálnou stratégiou) a venuje sa aj témam, ktoré nie je možné riešiť 
prostredníctvom osi 3 PRV (určuje demarkačné línie). Zdôvodnením integrovaného prístupu 
je vyššia efektívnosť a cielenosť použitia finančných prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu, 
a zabezpečenie vzájomnej súčinnosti finančných tokov do územia pre naštartovanie jeho 
endogénneho rozvoja.  

Konkrétne získavanie prvých podkladov a postupné zapájanie verejnosti sa začalo pri 
realizácii a pri spracovaní Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu 
Csángó. Už v tomto období sa začali uplatňovať prvky interaktívneho prístupu a špecifické 
nástroje určené pre prácu s miestnym obyvateľom. Na spracovaní Integrovanej stratégie 
rozvoja územia MAS Csángó sa podieľali rôzne skupiny miestnych obyvateľov a zástupcovia 
obcí ( mládež, študenti, dôchodcovia, zástupcovia záujmových organizácií – spoločenských, 
kultúrnych a športových organizácií, predstavitelia verejného sektora – poslanci a  starostovia, 
ako aj podnikatelia vo všetkých sektoroch a odvetviach) takže možno konštatovať, že 
predkladaný dokument odzrkadľuje reálne potreby a rozvojové zámery daného územia.  

Časť procesu, ktorá bola realizovaná na úrovni jednotlivých obcí prebiehala formou viacerých 
krokov: 

- informácie získavané na úrovni inštitúcií, napr. Štatistický úrad SR, ÚPSVaR, 
Obvodné úrady, Obecné úrady a pod. Tieto informácie sa týkali demografických, 
materiálnych, prírodných a ekonomických zdrojov.   

- popis situačnej analýzy podložený grafickým a tabuľkových spracovaním existujúcich 
zdrojov v území  

- realizácia dotazníkového prieskumu – na úrovni jednotlivých občanov a rodín, pričom 
výstupy slúžia ako podklady k zostaveniu SWOT analýzy a vízie 

- verejné obecné  stretnutia, realizované v každej obci MR Csángó,  diskusie o súčasnej 
kvalite života a o  predstavách občanov o budúcnosti  v horizonte 10 rokov a  diskusia 
k slabým a silným stránkam obce, ako aj rozvojovým príležitostiam a možným 
prekážkam ďalšieho rozvoja obce 

- v procese obecných stretnutí a mapovania zdrojov vyselektovanie zástupcov územia, 
ktorí sa neskôr budú podieľať na zhotovení integrovanej stratégii rozvoja územia.  
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Časť procesu, ktorá obsahovala vlastný proces strategického plánovania so zástupcami  MR 
Csángó, pričom bola dodržaná zásada prístupu LEADER - maximálne  50 % zástupcov 
z verejného sektora - táto časť procesu sa skladala z nasledovným krokov: 

- zostavenie vízie a SWOT analýzy územia 
- zostavenie problémovej analýzy 
- zostavenie strategického rámca a akčného plánu 
- zostavenie finančného rámca   
- zostavenie implementačného rámca stratégie    
- schválenie Integrovanej stratégie rozvoja územia MAS Csángó 

 
Prehľad uskutočnených stretnutí v rámci spracovania Integrovanej stratégie rozvoja územia  
MAS Csángó (Tab. 51): 
                                                                                                                                                                        Tab. 51 

P.č. Dátum Miesto konania Téma a forma stretnutia 

1. 01. 03. 2011 – 
30. 04. 2011 

Diakovce, 
Tešedíkovo, 
Žihárec, Vlčany, 
Neded 

Dotazníkový prieskum 

2. 03. 05. 2011 Diakovce SWOT analýza – verejné stretnutie 

3. 03. 05. 2011 Diakovce Problémová analýza- verejné stretnutie 

4. 05. 05. 2011 Tešedíkovo SWOT analýza – verejné stretnutie 

5. 05. 05. 2011 Tešedíkovo Problémová analýza- verejné stretnutie 

6. 10. 05. 2011 Žihárec SWOT analýza – verejné stretnutie 

7. 10. 05. 2011 Žihárec Problémová analýza- verejné stretnutie 

8. 12. 05. 2011 Vlčany SWOT analýza – verejné stretnutie 

9. 12. 05. 2011 Vlčany Problémová analýza- verejné stretnutie 

10. 17. 05. 2011 Neded SWOT analýza – verejné stretnutie 

11. 17. 05. 2011 Neded Problémová analýza- verejné stretnutie 

12. 14. 11. 2011 Neded Zostavenie SWOT analýzy a problémovej 
analýzy mikroregiónu Csángó – 
mikroregionálne stretnutie 

13. 21. 11. 2011 Žihárec Budovanie verejno-súkromného partnerstva – 
MAS Csángó 

14. 28. 11. 2011 Žihárec Budovanie verejno-súkromného partnerstva – 
MAS Csángó 

15. 16. 01. 2012 Žihárec Prezentácia Integrovanej stratégie rozvoja 
územia MAS Csángó – mikroregionálne 
stretnutie 

Zdroj: MAS Csángó 
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4.1.1 Vízia, strategický cieľ, strategické priority a špecifické ciele 

• Popíšte, zmeny oproti doterajšej praxi riešenia miestnych problémov, vymenujte inovačné 
aktivity a popíše spôsob využitia miestneho potenciálu pre inovácie.  

 

Zmenu, ktorú sme použili oproti doterajšej praxi riešenia miestnych problémov bola 
inovatívna metóda použitá nasledovným spôsobom: 

- vedenie stretnutí s občianskymi združeniami, podnikateľmi a predstaviteľmi 
samospráv, občanmi, aktívnymi lídrami 

- vedenie spoločenských stretnutí, verejnoprospešných aktivít 

- prieskumov verejnej mienky - dotazníky 

- propagácia projektu – tabule na obecných úradoch 

 

Inovačné aktivity: 

- nové princípy spolupráce medzi subjektmi v mikroregióne  (verejnými, 
podnikateľskými  a neziskovými) 

- zapájanie verejnosti do riešení problémov pomocou moderných metód komunitného 
rozvoja 

- budovanie rekreačných zón, cyklotrás, turistických chodníkov a areálov pre trávenie 
voľného času  

- rozvoj vidieckeho turizmu  
- zvýšenie vzdelanosti a zručností obyvateľov a ich využitie pre potreby rozvoja územia 

 

• Uveďte, akým spôsobom prispievajú inovácie k naplneniu cieľov Integrovanej stratégie 
rozvoja územia. 

 

Pri inovačných aktivitách je využitý potenciál, ktorý sa na území mikroregiónu nachádza. 
Záujem o spoločný rozvoj územia  nielen starostov, ale aj podnikateľov a zástupcov 
spoločenských organizácií je garanciou,  že ďalšie spravovanie a plánovanie rozvojových 
aktivít bude mať v mikroregióne integrovaný charakter. Jednotlivé aktivity využívajú miestny 
potenciál, prírodný (rieka Váh, chránené územia), kultúrny, športový a historický potenciál, 
ktorý je v území neefektívne využitý. Inovatívnosť v systéme riadenia rozvoja a spravovaní 
územia na základe spolupráce, revitalizácia a obnova obcí vedúca k celkovému zatraktívneniu 
územia a zlepšeniu vzhľadu obcí a k ochrane životného prostredia tvorí nástroj pre 
zabezpečenie ekonomickej a sociálnej stability. 

 

• Uveďte, logický rámec Integrovanej stratégie rozvoja územia a navrhovaných intervencií, 
opatrenia (vrátane opatrení súvisiacich s osou 3 PRV), názov opatrenia, operačný 
program, konečný prijímateľ (žiadateľ) a odôvodnenie výberu opatrenia – max. 10 
riadkov.  
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Strategický rozvojový cieľ obcí mikroregiónu vychádza z miestnych podmienok, pričom sú 
v ňom implementované záujmy širšieho územia, definované v „Pláne hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja“ ako aj sektorových operačných 
plánov. 

 

Vízia: 

Obce mikroregiónu sa stanú príjemným sídlom pre život, uspokojujúce základné 
potreby a podmienky života. Mikroregión: 

- bude poskytovať dostatočné možnosti na rekreáciu, spoločenské, 
kultúrne  a športové aktivity 

- bude rozvíjať svoje služby v oblasti vidieckeho turizmu, cestovného 
ruchu v nadväznosti na poľnohospodárstvo, priemysel a služby pri 
zachovaní  zdravého životného prostredia v spojení s rastúcou 
znalostnou ekonomikou 

- bude rozvíjať záujmy malých a stredných podnikateľov o rozširovanie 
ich činnosti v obciach 

- bude poskytovať kvalitné životné prostredie nielen pre svojich občanov, 
ale aj pre návštevníkov a turistov. 

Strategický cieľ 

Zlepšenie kvality života obyvateľov, zvýšiť atraktívnosť a skvalitniť vidiecke prostredie pre 
obyvateľov i návštevníkov mikroregiónu a zachovať prírodné a kultúrne bohatstvo 
mikroregiónu do roku 2017.  

 

Strategické priority: 

1. Obnova a rozvoj obcí 

2. Ochrana životného prostredia 

3. Základná infraštruktúra a podnikateľské prostredie 

4. Rozvoj cestovného ruchu 

5. Rozvoj hospodárstva a komunitný rozvoj 

6. Partnerstvo a spolupráca 
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V rámci uvedených cieľov sú navrhnuté nasledovné opatrenia:  
                                                                                                                                                                       Tab. 52 

Priorita 1 Obnova a rozvoj obcí 

Špecifický cieľ 1 Zlepšiť základné služby a vzhľad obcí regiónu 

Opatrenie 1.1 Rekonštrukcia a výstavba budov občianskej a sociálnej infraštruktúry 

Opatrenie 1.2 Zlepšenie stavu technickej infraštruktúry 

Opatrenie 1.3 Skvalitnenie a rozširovanie bytového fondu 

Opatrenie 1.4 Podpora zlepšenia vzhľadu obcí 

Priorita 2 Ochrana životného prostredia 

Špecifický cieľ 2 Zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj a ochranu životného prostredia 

Opatrenie 2.1 Zavádzanie nových technológii na ochranu životného prostredia  

Opatrenie 2.2 Zvýšiť environmentálnu uvedomelosť obyvateľstva 

Opatrenie 2.3 Dobudovanie environmentálnej infraštruktúry 

Priorita 3 Základná infraštruktúra a podnikateľské prostredie 

Špecifický cieľ 3 Skvalitniť podnikateľské prostredie a služby 

Opatrenie 3.1 Podpora malých a stredných podnikov 

Opatrenie 3.2 Prevencia kriminality 

Opatrenie 3.3 Modernizácia a zlepšenie ponuky služieb v obci 

Priorita 4 Rozvoj cestovného ruchu 

Špecifický cieľ 4 Podporiť rozvoj vidieckeho cestovného ruchu využitím a zhodnotením 
daností regiónu 

Opatrenie 4.1 Podpora rozvoja cestovného ruchu 

Priorita 5 Rozvoj hospodárstva a komunitný rozvoj 

Špecifický cieľ 5 Rozvoj hospodárskej sféry a zabezpečenie prospešného spolužitia 
obecnej komunity, zefektívnenie a dynamizovanie práce subjektov 
verejnej správy 

Opatrenie 5.1 Zlepšenie využitia možností pre poľnohospodársku výrobu 

Opatrenie 5.2 Zvyšovanie efektivity práce prostredníctvom ďalšieho vzdelávania 

Opatrenie 5.3 Zvyšovanie občianskej participácie a záujmu o veci verejné, zmena 
mentality obyvateľov 

Priorita 6 Partnerstvo a spolupráca 

Špecifický cieľ 6 Zabezpečiť koordináciu medzi subjektmi na území regiónu a posilniť 
spoluprácu na regionálnej, národnej i medzinárodnej úrovni 

Opatrenie 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce 

Opatrenie 4.3 Chod miestnej akčnej skupiny 
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Priorita 1 – Obnova a rozvoj obcí 

Špecifický cieľ 1 - Zlepšiť základné služby a vzhľad obcí regiónu 

 

Opatrenie 1.1 - Rekonštrukcia a výstavba budov občianskej a sociálnej infraštruktúry 

 

Odôvodnenie:  

V území sa nachádza veľa nevyužívaných obecných budov a objektov spoločenského 
významu či ihrísk v zlom technickom stave. Záujem o zlepšenie ich stavu potvrdzuje veľké 
množstvo projektových zámerov obcí, podnety občanov vyjadrené v prieskume potrieb i 
záujmové organizácie, ktoré v týchto podmienkach realizujú aktivity v prospech rozvoja 
obce. Cieľom tohto opatrenia je prostredníctvom zlepšenia stavu uvedených objektov 
vytvoriť podmienky pre spoločenské, kultúrne a športové aktivity, ktoré sú dôležitým 
prvkom začleňovania obyvateľov do života obce. So zlepšením stavu týchto objektov súvisí 
aj kvalita poskytovaných verejných služieb, a tým aj kvalita života ľudí v obciach. 

 

Aktivity: 

- vybudovanie amfiteátra s potrebnou infraštruktúrou 

- rekonštrukcia a výstavba budov a areálu športových ihrísk (vrátane tribúny) 

- vybudovanie detských ihrísk  

- výstavba trhoviska 

- rekonštrukcia obecného rozhlasu 

- vybudovanie a rekonštrukcia obecných stavieb (obecné múzeum, dom 
smútku, obecný úrad, dom dôchodcov, kultúrny dom) 

 

Operačný program:  

Program rozvoja vidieka SR – os 4 Leader 

(činnosti osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 Leader) 

 

Kód opatrenia:  

321 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo 

 

Koneční prijímatelia:  

obce – póly rastu/ mimo pólov rastu 

 

Aktivity: 

- rekonštrukcia požiarnej zbrojnice 

- rekonštrukcia a obnova materských škôl 

- obnova a modernizácia areálu základnej školy  

- rekonštrukcia a modernizácia vnútorného zariadenia školskej jedálne 
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Operačný program:  

ROP Prioritná os 3 – opatrenie 3.1 – Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a rozvoja 
turizmu 

 

Koneční prijímatelia:   

obce – póly rastu/ mimo pólov rastu 

 

Operačný program:  

ROP Prioritná os 4 – opatrenie 4.1 – Regenerácia sídiel 

 

Koneční prijímatelia:  

subjekty verejnej správy, súkromného sektora 

 

Operačný program:  

Program obnovy dediny 

 

Koneční prijímatelia:  

obce, mikroregionálne združenia obcí 

 

Odôvodnenie:  
Na životné a sociálne podmienky obyvateľov má výrazný vplyv aj občianska a sociálna 
infraštruktúra, ktorá je v území nedostatočná, prípadne v nevyhovujúcom stave, čo 
potvrdzuje audit zdrojov i SWOT analýza územia. 

 

Aktivity: 

- rekonštrukcia a modernizácia budovy domu sociálnych služieb 

- rekonštrukcia sociálnych zariadení v domoch sociálnych služieb 

 

Operačný program:  

ROP - Prioritná os 2 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej 
kurately 

 

Koneční prijímatelia:  

subjekty verejnej správy, subjekty súkromného sektora 

 

Opatrenie 1.2 - Zlepšenie stavu technickej infraštruktúry 

 

Odôvodnenie:  
V mikroregióne Csángó sa nachádza päť obcí, ktorým obecné rozpočty nedovoľujú 
vyčleňovať dostatočné finančné zdroje na realizáciu aktivít súvisiacich so zlepšením 
infraštruktúry, komunikačnej napojenosti, estetizáciou a revitalizáciu verejných priestranstiev 
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a teda celkovým zlepšením stavu životného prostredia. Finančné prostriedky v danom 
opatrení napomôžu naplneniu vyššie uvedených problémov. Celkovým cieľom opatrenia je 
zlepšiť prístup do územia a zvýšiť konkurencieschopnosť jeho ekonomiky prostredníctvom 
rekonštrukcie a modernizácie dopravnej infraštruktúry. 
 
Aktivity: 

- výstavba a rekonštrukcia miestnych ciest a chodníkov 
- obnova a doplnenie dopravných značiek obecných komunikácii  
- budovanie a modernizácia verejného osvetlenia 

 

Operačný program:  

ROP – Prioritná os 5 - Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť 
regiónov 

 

Koneční prijímatelia:  

obce – póly rastu/ mimo pólov rastu 

 

Operačný program:  

Program rozvoja vidieka SR – os 4 Leader 

(činnosti osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 Leader) 

 

Kód opatrenia: 

322 – obnova a rozvoj obcí 

 

Koneční prijímatelia:  

obce – póly rastu/ mimo pólov rastu 

 

Operačný program:  

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast- opatrenie 2.2 . Budovanie 
a modernizácia osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky 

 

Koneční prijímatelia:  

obce – póly rastu/ mimo pólov rastu 

 

Opatrenie 1.3 - Skvalitnenie a rozširovanie bytového fondu 

 

Odôvodnenie: 
Vytvoriť podmienky na oživenie individuálnej bytovej výstavby na vidieku – v bytových a  
rodinných domoch, nadstavby alebo prístavby bytových domov alebo nebytových budov, 
stavebné úpravy ostatných budov na bývanie alebo nebytových priestorov, kúpy bytov 
v bytových a rodinných domoch, kúpy a dokončenie kúpených rozostavaných bytov.  
 



Záväzná osnova Integrovanej stratégie rozvoja územia 
z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013                                                                                                                                                                     
 

 

 88 

Aktivity:  
- výstavby nájomných bytov 
- vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj výstavby formou 

individuálnej výstavby rodinných domov, vymeriavanie nových pozemkov, 
vytvorenie nových ulíc a obnovy nevyužitého bytového fondu 

- označenie ulíc (názvy ulíc), súpisné čísla domov 

 

Operačný program:  

Program rozvoj bývania – Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR - 
obstarávanie nájomných bytov, prípravu územia a výstavbu technickej vybavenosti, 
odstraňovanie systémových porúch bytových domov 

 

Koneční prijímatelia:  
obec,  nezisková organizácia 
 
 
Opatrenie 1.4 - Podpora zlepšenia vzhľadu obcí 

 

Odôvodnenie:  

Verejné priestranstvá v obciach sú neupravené a tým vytvárajú negatívny obraz o obci 
a najmä u návštevníkov obce. Aktivity v tomto opatrení sú zamerané na zlepšenie vzhľadu 
a zveľadenie verejných priestranstiev a tým prespievajú k zlepšeniu životných podmienok 
obyvateľov v regióne. Toto opatrenie napomôže k revitalizácii verejnej zelene a k úprave 
parkov v obciach. Projekty budú zamerané na také riešenia, ktoré obyvateľom umožnia 
oddýchnuť si.  

 

Aktivity: 

- úprava verejných priestranstiev (výsadba a obnova zelene, úprava parkov, 
rybníkov, studničiek, vytvorenie nových jazierok v intravilánoch obcí, 
čistenie rybníkov a jazier, likvidácia a prevencia čiernych skládok)  

- obnova verejnej zelene v okolí cintorínov 

 

Operačný program:  

Program rozvoja vidieka SR – os 4 Leader 

(činnosti osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 Leader) 

 

Kód opatrenia:  

322 Obnova a rozvoj obcí 

 

Koneční prijímatelia:  

obce – póly rastu/ mimo pólov rastu 
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Priorita 2 – Ochrana životného prostredia 

Špecifický cieľ 2 – Zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj a ochranu životného prostredia 

 

Opatrenie 2.1 – Zavádzanie nových technológii na ochranu životného prostredia 

 

Odôvodnenie:  

Opatrenie je zamerané na zavádzanie nových a  zefektívňovanie jestvujúcich systémov 
separovaného zberu  komunálnych odpadov, separovaného zberu, dotrieďovanie 
vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu a zmesového komunálneho odpadu. Cieľom 
tohto opatrenia je dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva SR v zmysle 
právnych predpisov EÚ a SR, znižovanie a eliminácia negatívnych vplyvov 
environmentálnych záťaží a skládok odpadov na zdravie ľudí a ekosystémy. 
 
Aktivity: 

- vybudovanie centra odpadového hospodárstva a komplexné zabezpečenie 
triedeného zberu odpadov vrátane biologicky rozložiteľných odpadov 

- vybudovanie skládky kompostárne a kompostoviska  
 

Operačný program:  

Operačný program životné prostredie – Prioritná os 4 -  opatrenie 4.1 Podpora aktivít 
v oblasti separovaného zberu, opatrenie 4.2 – Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov, 
opatrenie 4.3 – Nakladanie s nebezpečnými odpadmi spôsobom priaznivým pre životné 
prostredie, opatrenie 4.4 – Riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich 
odstraňovanie, opatrenie 4.5 – Uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov 

  

Koneční prijímatelia:  

Subjekty územnej samosprávy, združenia miest a obcí, mikroregióny, iné fyzické alebo 
právnické osoby oprávnené na podnikanie  

 

Operačný program:  

Environmentálny fond – oblasť C: Rozvoj odpadového hospodárstva  

 

Koneční prijímatelia:  
fyzické a právnické osoby, obce, samosprávny kraj, príspevkové organizácie, občianske 
združenia, záujmové združenia právnických osôb, nadácie, neinvestičné fondy, neziskové 
organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby s environmentálnym zameraním, alebo 
registrovanej cirkvi a náboženskej spoločnosti  
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Opatrenie 2.2 - Zvýšiť environmentálnu uvedomelosť obyvateľstva 

 

Odôvodnenie:  
Organizovanie rôznych vzdelávacích aktivít pre občanov obcí, ktoré sú zamerané na 
zvyšovanie osvety a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov, 
v oblasti ochrany životného prostredia. Organizovanie krúžkov pre detí a mládež vo forme 
environmentálnej výchovy.  

 

Aktivity: 

- organizovanie vzdelávacích aktivít, prednášok pre občanov obcí 
a environmentálnej výchovy vo forme krúžkov pre deti a  mládež 

 

Operačný program: 

Toto opatrenie bude podporované z vlastných zdrojov územia, resp. domácich zdrojov 

 

Koneční prijímatelia:  

obce, spolky, záujmové združenie, organizácie 

 

 

Opatrenie 2.3 – Dobudovanie environmentálnej infraštruktúry 

 

Odôvodnenie: 

Zvýšenie počtu obyvateľov žijúcich v domoch pripojených na verejnú kanalizáciu a 
obslužnosti územia vo vzťahu k odvádzaniu a čisteniu komunálnych odpadových vôd  ako 
základnej environmentálnej službe vodného hospodárstva v súlade so záväzkami  SR voči 
EÚ.  

 

Aktivity: 

- dobudovanie verejnej kanalizácie a ČOV 

 

Operačný program:  

Operačný program ŽP – Prioritná os 1 – opatrenie 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych 
odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ 

 

Koneční prijímatelia: 

subjekty územnej samosprávy, združenia miest a obcí, fyzické alebo právnické osoby 
oprávnené na podnikanie 

 

Operačný program: 

Environmentálny fond – oblasť B – Ochrana a využívanie vôd 
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Koneční prijímatelia: 

fyzické a právnické osoby, obce, samosprávny kraj, príspevkové organizácie, občianske 
združenia, záujmové združenia právnických osôb, nadácie, neinvestičné fondy, neziskové 
organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby s environmentálnym zameraním, alebo 
registrovanej cirkvi a náboženskej spoločnosti 
 

Odôvodnenie: 

Výrazne znížiť škody spôsobené povodňami realizáciou preventívnych opatrení na ochranu 
pred povodňami, obmedziť ľudskou činnosťou spôsobené nepriaznivé vplyvy na odtokové 
pomery v povodiach a zabezpečiť prirodzenú schopnosť akumulácie vody revitalizáciou 
povodí. Zmierňovať nepriaznivé následky povodí na ľudské zdravie, životné prostredie, 
kultúrne dedičstvo a na hospodársku činnosť. 
 
Aktivity: 

- čistenie priekop na odvádzanie prebytočnej dažďovej vody 
 
Operačný program: 

Program rozvoja vidieka SR – os 4 Leader 

(činnosti osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 Leader) 

 
Kód opatrenia: 

322 Obnova a rozvoj obcí 

 
Koneční prijímatelia: 
obce – póly rastu/ mimo pólov rastu 
 
 

Aktivity: 
- zabezpečenie komplexnej ochrany pred povodňami 

- vybudovanie odvodňovacieho systému 

 

Operačný program: 

Operačný program životné prostredie – Prioritná os 2 – opatrenie 2.1 – Preventívne opatrenia 
na ochranu pred povodňami 

 

Koneční prijímatelia:  

obce – póly rastu/ mimo pólov rastu 

 

Operačný program: 

Environmentálny fond – oblasť B – Ochrana a využívanie vôd 
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Koneční prijímatelia:  

fyzické a právnické osoby, obce, samosprávny kraj, príspevkové organizácie, občianske 
združenia, záujmové združenia právnických osôb, nadácie, neinvestičné fondy, neziskové 
organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby s environmentálnym zameraním, alebo 
registrovanej cirkvi a náboženskej spoločnosti  
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Priorita 3 – Základná infraštruktúra a podnikateľské prostredie 

Špecifický cieľ 3 – Skvalitniť podnikateľské prostredie a služby  

 

Opatrenie 3.1 - Podpora malých a stredných podnikov 

 

Odôvodnenie:  

Z auditu zdrojov vyplynul záver, že z obcí za prácou odchádza väčšina ekonomicky 
aktívnych obyvateľov, čo negatívne vplýva na rozvoj. Preto stratégia venuje pozornosť 
vytváraniu podmienok pre rozvoj mikro-, malých a stredných podnikov, ktoré svojou 
činnosťou budú rozvíjať územie, zároveň sa vytvoria pracovné miesta v obciach a zameranie 
týchto podnikov prispeje k rozvoju cestovného ruchu. 

 

Aktivity: 

- podnikateľský inkubátor 

- vytváranie podmienok pre rozvoj podnikania 

 

Operačný program: 

ROP  - Prioritná os 3 - opatrenie 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu 

 

Konečný prijímateľ:  

subjekty verejnej správy podľa kritérií opatrenia 

 

Operačný program: 

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast – Prioritná os 3 - opatrenie 3.1 
Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu 

 

Konečný prijímateľ:  

súkromný sektor podľa kritérií opatrenia 

 

Opatrenie 3.2 - Prevencia kriminality 

 

Odôvodnenie:  

Cieľom tohto opatrenia je vytvoriť podmienky pre zníženie výskytu kriminality a 
protispoločenskej činnosti a tým prispieť k zvýšeniu pocitu istoty, bezpečnosti a spokojnosti 
občanov a návštevníkov obcí. 
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Aktivity: 

- zvýšenie bezpečnosti v obciach vybudovaním kamerového 
monitorovacieho systému 

 

Operačný program: 

Operačný program Informatizácia spoločnosti – Prioritná os 1 – opatrenie 1.2 - 
Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej 
úrovni 

 

Koneční prijímatelia:  

obce, verejnosť 

 

Opatrenie 3.3 - Modernizácia a zlepšenie ponuky služieb v obci 

 

Odôvodnenie:  

Opatrenie je zamerané na rozvoj regionálnych a lokálnych širokopásmových sietí v 
oblastiach, neatraktívnych pre komerčných prevádzkovateľov. V rámci tohto opatrenia budú 
podporené vybudovanie a rozvoj optických a, metalických a bezdrôtových prístupových 
širokopásmových sietí.  

 

Aktivity: 

- vybudovanie širokopásmového internetu 

- vybudovanie optickej siete pre mikroregión Csángó 

 

Operačný program: 

Operačný program Informatizácia spoločnosti – Prioritná os 3 – opatrenie 3.1 Rozvoj a 
podpora trvalo udržateľného využívania infraštruktúry širokopásmového prístupu 

 

Koneční prijímatelia: obce, verejnosť 
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Priorita 4 – Rozvoj cestovného ruchu  

Špecifický cieľ 4 - Podporiť rozvoj vidieckeho cestovného ruchu využitím 
a zhodnotením daností regiónu 

 

Opatrenie 4.1 - Podpora rozvoja cestovného ruchu 

 

Odôvodnenie: 

Audit zdrojov aj SWOT analýza poukazujú na vysoký kultúrny a prírodný potenciál pre 
rozvoj cestovného ruchu, ktorý nie je dostatočne využívaný. Cieľom opatrenia je zvýšiť 
ponuku doplnkových služieb v oblasti rozvoja cestovného ruchu, s dôrazom na využitie 
miestnych zdrojov, čo zároveň prispeje k zvýšeniu atraktivity regiónu pre súčasných 
a potenciálnych návštevníkov.  

 

Aktivity: 

- vybudovanie objektov spoločenského významu (informačné centrum, dom 
ľudového bývania) 

- vybudovanie rekreačnej zóny na brehoch Starého Váhu a na Vlčianskej 
strane Váhu 

 

Operačný program:  

Program rozvoja vidieka SR – os 4 Leader 

(činnosti osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 Leader) 

 

Kód opatrenia:  

321 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo   

 

Koneční prijímatelia:  

Právnické osoby združujúce subjektu pôsobiace v oblasti vidieckeho cestovného ruchu 

 

Aktivity:  

- výstavba cyklotrasy v katastri obce 

- vybudovanie cyklotrasy na korune hrádze  

 

Operačný program:  

Program rozvoja vidieka SR – os 4 Leader 

(činnosti osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 Leader) 

 

Kód opatrenia:  

322 Obnova a rozvoj dedín 
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Koneční prijímatelia:  

Právnické osoby združujúce subjektu pôsobiace v oblasti vidieckeho cestovného ruchu 

 

Operačný program:  

Program cezhraničnej spolupráce HU - SK 

 

Koneční prijímatelia:  

Právnické osoby združujúce subjektu pôsobiace v oblasti vidieckeho cestovného ruchu 
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Priorita 5 - Rozvoj hospodárstva a komunitný rozvoj 

Špecifický cieľ 5 - Rozvoj hospodárskej sféry a zabezpečenie prospešného spolužitia 
obecnej komunity, zefektívnenie a dynamizovanie práce subjektov verejnej správy 

 

Opatrenie 5.1 - Zlepšenie využitia možností pre poľnohospodársku výrobu 

 

Odôvodnenie: 

Pre efektívny odbyt poľnohospodárskych plodín v súčasných podmienkach na agrárnom trhu 
EÚ je pre poľnohospodárskych prvovýrobcov nutné, aby sa združovali do špecializovaných 
organizácií výrobcov. Ich ekonomická sila a fungovanie by mala rásť v nasledujúcom 
období, kedy môžeme očakávať prvé pozitívne výsledky takejto spolupráce 

 

Aktivity:  

- podpora vybudovania závodu na spracovanie poľnohospodárskych plodín 

 

Operačný program: 

Program rozvoja vidieka SR – os 1 

 

Kód opatrenia: 

142 – odbytové organizácie výrobcov 

 

Konečný prijímateľ:  
Odbytové organizácie výrobcov uznané príslušnou inštitúciou od začiatku do konca 
programového obdobia (od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013), tvorené malými 
a strednými podnikateľmi 

 

Opatrenie 5.2 - Zvyšovanie efektivity práce prostredníctvom ďalšieho vzdelávania  

 

Odôvodnenie: 

Cieľom opatrenia je skvalitnenie a podporenie ľudského potenciálu ako základnú podmienku 
pre zlepšenie kvality života na vidieku. Tento cieľ sa bude napĺňať predovšetkým 
prostredníctvom poskytovania potrebných vedomostí, zručností a informácií.  

 

Aktivity: 

- vzdelávacie aktivity pre subjekty verejnej správy  

- organizovanie odborných školení, kurzov, tréningov 

 

Operačný program: 

Program rozvoja vidieka SR – os 3 

(činnosti osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 Leader) 
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Kód opatrenia: 

331 – Vzdelávanie a informovanie 

 

Konečný prijímateľ:  

obce 

 

Opatrenie 5.3 – Zvyšovanie občianskej participácie a záujmu o veci verejné, zmena 
mentality obyvateľov 

 

Odôvodnenie:  

Z auditu zdrojov vyplýva, že v mikroregióne sa každoročne konajú mnohé významné 
podujatia. Potreba intervencie v rámci tohto opatrenia je daná potrebou realizácie 
významných kultúrnych akcií a podujatí konaných v mikroregióne. 

 

Aktivity: 

- spoločné podujatia – športové a kultúrne aktivity, organizovanie kultúrnych 
podujatí, podujatí na zachovanie tradícii, besedy – podpora vzniku 
a formovania občianskych združení  

 

Operačný program: 

Ministerstvo kultúry SR – Program 7 - Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová 
činnosť 

 
Koneční prijímatelia:  
vyšší územní celok alebo obec, rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, 
občianske združenie, nadácie, záujmové združenie právnických osôb, nezisková organizácia  
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Priorita 6 – Partnerstvo a spolupráca  

Špecifický cieľ 6 - Zabezpečiť koordináciu medzi subjektmi na území regiónu a posilniť 
spoluprácu na regionálnej, národnej i medzinárodnej úrovni 

 

Opatrenie 4.2 - Vykonávanie projektov spolupráce 
 

Odôvodnenie: 

Realizovanie projektov spolupráce je dôležitým krokom v budovaní kapacít 
novovzniknutých MAS. Účelom opatrenia je výmena skúseností, poskytovanie informácií o 
rozvoji vidieka, vytváranie projektov s dôrazom na inovácie a výmenu najlepších postupov, 
ktoré napomôžu rozširovať inovačné myšlienky, technológie a produkty do vidieckych 
oblastí. Nemenej dôležitým aspektom je vzájomná kultúrna výmena, ochrana a šírenie 
spoločného kultúrneho dedičstva a šírenie informácií o marketingových a manažérskych 
metódach zlepšujúcich chod MAS. 

 
Aktivity: 

- spoločný marketing regiónov  
- ochrana spoločného kultúrneho bohatstva 
- výmena skúseností, prenos praktických skúseností pre rozvoj vidieka, atď.  

 
Operačný program: 
Program rozvoja vidieka SR os 4 – opatrenie 4.2 
 
Konečný prijímateľ:  

MAS - občianske združenie v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení 
neskorších predpisov, vybrané RO na implementáciu integrovanej stratégie rozvoja územia 

 

Opatrenie 4.3 - Chod miestnej akčnej skupiny 

 

Odôvodnenie: 

Realizácia tohto opatrenia vychádza z potreby vzájomnej koordinácie medzi zástupcami 
verejného, súkromného a občianskeho sektoru, ktorí sa rozhodli spolupracovať v rámci 
jedného partnerstva. Spolu vytvárajú skupinu aktívnych ľudí a inštitúcií ochotných a 
schopných podieľať sa na rozvoji spoločného územia, v ktorom žijú a pôsobia. 
Nevyhnutným nástrojom pre ich vzájomnú komunikáciu a každodennú činnosť partnerstva je 
výkonný manažment vybavený tímom skúsených miestnych lídrov, ktorí sú jednou zo 
silných stránok partnerstva. 
 
Aktivity:  

- prevádzková činnosť kancelárie MAS 
- administratívne a odborné zabezpečenie realizácie stratégie 
- poradenstvo a konzultácie k príprave projektových zámerov prispievajúcich 
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k realizácii stratégie 
- vyhľadávanie ďalších možností financovania realizácie stratégie 
- koordinácia činnosti orgánov MAS, pracovných skupín a aktivít miestnych 

subjektov 
- publicita a informovanie členov a verejnosti o regióne a stratégii 
- zber informácií pre monitoring a hodnotenie 
- školenia manažmentu a zamestnancov MAS zodpovedných za realizáciu 

stratégie 
 
Operačný program: 
Program rozvoja vidieka SR os 4 – opatrenie 4.3 
 
Konečný prijímateľ:  
MAS - občianske združenie v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení 
neskorších predpisov, vybrané RO na implementáciu integrovanej stratégie rozvoja územia. 
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• Vyplňte, Prílohu č.3 Súhrnný prehľad Integrovanej stratégie rozvoja územia Integrovanej 
stratégie rozvoja územia.  

Viď prílohu č. 3 

 

Vízia vyjadruje predstavu obyvateľov o budúcich okolnostiach života v území. Je úzko 
prepojená na vnímanie aspektov kvality života v oblastiach ako – pracovné príležitosti, 
bývanie, životné prostredie, možnosti spoločenského života a oddychu. Je dôležité, aby sa 
vízia naformulovala spoločne, aby sa s ňou každý stotožnil. Takto sa vízia stáva prostriedkom 
na začatie spoločnej tvorby rozhodnutí a komunikačného procesu v rámci partnerstva. Je 
užitočné ak sa vízia najskôr zostaví na úrovni každej jednotlivej obce a potom spoločne za 
celé územie. To umožní široké zjednotenie uvedenej predstavy. 

 

Strategický cieľ je vyjadrením zmeny, ktorá sa v dlhodobom časovom horizonte udeje 
v území, ak sa zrealizuje plánovaná intervencia (opatrenia, aktivity a  finančný plán) 
v rozvojových – strategických prioritách. Naformulovaná zmena musí reflektovať situáciu 
v území – audit zdrojov, analýzy a vybrané rozvojové priority a musí byť realistická 
(dosiahnuteľná v danom čase, s danými finančnými prostriedkami, v danom prostredí a s 
danými kapacitami). Musí byť merateľný prostredníctvom indikátorov dopadu. 

 

Strategické priority sú vlastne rozvojovými prioritami, ktoré vzišli z problémovej analýzy. 
Tieto musia byť takými oblasťami, ktoré ak sa do nich koncentruje investičné úsilie posunú 
územie maximálne efektívne, účinne a trvaloudržateľne k dosiahnutiu strategického cieľa. 
Špecifické ciele sú zámery, ktoré je potrebné dosiahnuť v rámci jednotlivých rozvojových 
priorít tak, aby intervencia viedla k dosiahnutiu strategického cieľa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Záväzná osnova Integrovanej stratégie rozvoja územia 
z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013                                                                                                                                                                     
 

 

 102 

4.2 Akčný plán vo väzbe na os 4 Leader 

• Uveďte, väzbu vybraných opatrení osi 3 PRV, ktoré sa budú implementovať 
prostredníctvom osi 4 Leader na príslušné ciele Integrovanej stratégie rozvoja územia.  

Miestni aktéri sa pri zostavovaní ISRÚ MAS Csángó rozhodli, že v rámci osi 4 Leader budú 
spoločne podporovať aktivity smerujúce k napĺňaniu špecifických cieľov 1, 2, 4 a 5. A to 
prostredníctvom opatrenia 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia 
implementáciou opatrení osi 3: 

                                                                                                                                                             Tab. 53 

Vybrané opatrenie Vybrané činnosti, ktoré budú implementované cez os 4 
Leader 

P
R
V
 

321 – Základné 
služby pre vidiecke 
obyvateľstvo 

vybudovanie amfiteátra s potrebnou infraštruktúrou,  
rekonštrukcia a výstavba budov a areálu športových ihrísk 
(vrátane tribúny), vybudovanie detských ihrísk , výstavba 
trhoviska, rekonštrukcia obecného rozhlasu, vybudovanie 
a rekonštrukcia obecných stavieb (obecné múzeum, dom 
smútku, obecný úrad, dom dôchodcov, kultúrny dom), 
vybudovanie objektov spoločenského významu (informačné 
centrum, dom ľudového bývania), vybudovanie rekreačnej 
zóny na brehoch Starého Váhu a na Vlčianskej strane Váhu 

P
R
V
 

322 – Obnova 
a rozvoj obcí 

výstavba a rekonštrukcia miestnych ciest a chodníkov, obnova 
a doplnenie dopravných značiek obecných komunikácii , 
budovanie a modernizácia verejného osvetlenia, úprava 
verejných priestranstiev (výsadba a obnova zelene, úprava 
parkov, rybníkov, studničiek, vytvorenie nových jazierok 
v intravilánoch obcí, čistenie rybníkov a jazier, likvidácia 
a prevencia čiernych skládok), obnova verejnej zelene v okolí 
cintorínov,  výstavba cyklotrasy v katastri obce, vybudovanie 
cyklotrasy na korune hrádze, čistenie priekop na odvádzanie 
prebytočnej dažďovej vody  

P
R
V
 331 – Vzdelávanie a 

informovanie 
vzdelávacie aktivity pre subjekty verejnej správy , 
organizovanie odborných školení, kurzov, tréningov 

 

Vybrané činnosti boli vybrané tak, aby boli v súlade s cieľmi príslušného opatrenia osi 3 
a činnosťami definovanými v Programe rozvoja vidieka SR 2007 – 2013  a v Príručke pre 
žiadateľa a poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV.  

 

• Uveďte, ako súbor vybraných opatrení osi 3 PRV reflektuje na situáciu v území (audit 
zdrojov), analýzy a strategický rámec Integrovanej stratégie rozvoja územia. Uveďte, ako 
súbor vybraných opatrení osi 3 PRV rieši problémy daného územia a podporuje jeho 
rozvoj podľa skutočných potrieb. 
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Realizáciou aktivít podporovaných cez opatrenia osi 3 PRV je možné realizovať niektoré 
ciele stratégie tým napĺňať aj prioritné oblasti. 

Opatrenie 331 Vzdelávanie a informovanie - Zvyšovanie zručností a odborných vedomostí 
v rôznych oblastiach vnímajú pracovníci obecných úradov jednoznačne ako rozvojovú 
príležitosť. Spoločné vzdelávanie prispieva k ďalšiemu rozvoju spolupráce a k ďalšiemu 
kvalitnému a odbornému spravovaniu územia. Zvýšenie úrovne odborných vedomostí 
a zručností, ako aj ďalší osobnostný rozvoj prispeje k napĺňaniu strategického ciele.  
 
Opatrenie 321 a 322 Skupina opatrení: Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti 
a služieb  - realizáciou týchto opatrení sa podporujú k ciele integrovanej stratégie. Prioritou je 
skvalitnenie života miestnych obyvateľov, a to budovaním a obnovou občianskej, sociálnej 
a technickej infraštruktúry a zlepšením vzhľadu obcí. Csángó disponuje aj významným 
kultúrno-historickým potenciálom, ktorý je potrebné uchovávať a rozvíjať pre využitie nielen 
miestnymi obyvateľmi, ale aj návštevníkmi v rámci rozvíjania vidieckeho turizmu.   
 

• Vyplňte, Prílohu č. 4 Opatrenia osi 3 a osi 4 Programu rozvoja vidieka 2007 – 2013, 
implementované prostredníctvom osi 4 Leader Integrovanej stratégie rozvoja územia. 
Formulár Opatrenia osi 3 a osi 4 Programu rozvoja vidieka 2007 – 2013, implementované 
prostredníctvom osi 4 Leader bude vyplnený samostatne pre každé vybrané opatrenie z osi 
3 a osi 4 PRV, ktoré sa bude implementovať prostredníctvom osi 4 Leader. Jedno 
z opatrení bude venované opatreniu 4.3 Chod miestnej akčnej skupiny.  

Viď prílohu č. 4 

  

Akčný plán predstavuje následnú činnosť strategického plánovania a rozpracováva opatrenia 
osi 3 PRV a konkrétne podporované činnosti, ktoré sa budú implementovať prostredníctvom 
osi 4 Leader.  
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4.3 Finančný plán 

• Uveďte, spolufinancovanie implementácie Integrovanej stratégie rozvoja územia (činnosti, 
projekty, ktoré nie sú financované z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013), –
finančné prostriedky z iných štrukturálnych fondov, operačných programov, grantov, 
ostatné verejné zdroje. Uveďte názov zdroja a finančnú čiastku.   

 

Finančný plán Integrovanej stratégie územia MAS Csángó  korešponduje a reflektuje 
s jednotlivými opatreniami a aktivitami akčného plánu, tak ako boli navrhnuté v strategickom 
rámci definovaným vo vyššie uvedených kapitolách.  
Finančná tabuľka uvádza členenie financií podľa osí, cieľov a opatrení strategického rámca  a 
vychádza z objemu financií stanovených v Usmernení pre administráciu osi 4 LEADER. 
Kalkulácia oprávnených  nákladov vychádza z maximálnej výšky podpory v rámci opatrenia 
4.1 pre MAS – t. j. 3 960 000,00 Eur. 

V období rokov 2012 – 2017 sa MAS Csángó bude uchádzať o dotáciu z rozpočtu 
Nitrianskeho samosprávneho kraja v zmysle VZN NSK č. 7/2011, podľa ktorého môže  
v prípade schválenia získať 31 000 € ročne na implementáciu vybraných opatrení stratégie.  

Tento finančný objem sa použije pre podporu plánovaných opatrení Osi 3 PRV SR 
nasledovne:  

 

Priorita: Obnova a rozvoj obcí                                                                                        Tab. 54 

Finančný plán 

Z toho 

Špecifický cieľ Opatrenie 
Spolufinancov

anie 

Celkový 
rozpočet 

oprávnenýc
h nákladov 

(v €) 

Os 4 Leader 

(v €) 

Ostatné 
zdroje 

(v €) 

321 Základné 
služby  pre 
hospodárstvo a 
vidiecke 
obyvateľstvo 

0-5 % 

podľa typu 
výzvy 

a zamerania 
projektu 

2 240 000,00  2 150 000,00 90 000,00 Zlepšiť základné 
služby a vzhľad obcí 

regiónu 

322 – Obnova 
a rozvoj dedín 

0-5 % 

podľa typu 
výzvy 

a zamerania 
projektu 

1 100 000,00 1 065 000,00 35 000,00 

Spolu 3 340 000,00 3 215 000,00 125 000,00 
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Priorita: Ochrana životného prostredia                                                                        Tab. 55 

Finančný plán 

Z toho 

Špecifický cieľ Opatrenie 
Spolufinanco

vanie 

Celkový 
rozpočet 

oprávnenýc
h výdavkov 

(v €) 

Os 4 Leader 

(v €) 

Ostatné 
zdroje 

(v €) 

Zabezpečiť trvalo 
udržateľný rozvoj 

a ochrana 
životného 
prostredia 

322 – Obnova 
a rozvoj dedín 

0 -5 % 

podľa typu 
výzvy 

a zamerania 
projektu 

250 000,00 240 000,00 10 000,00 

Spolu 250 000,00 240 000,00 10 000,00 

 
 
 
Priorita: Rozvoj cestovného ruchu                                                                                 Tab. 56 

Finančný plán 

Z toho 

Špecifický cieľ Opatrenie 
Spolufinanco

vanie 

Celkový 
rozpočet 

oprávnenýc
h výdavkov 

(v €) 

Os 4 Leader 

(v €) 

Ostatné 
zdroje 

(v €) 

321 – Základné 
služby pre 
hospodárstvo 
a vidiecke 
obyvateľstvo 

0 - 5% 

podľa typu 
výzvy 

a zamerania 
projektu  

200 000,00 170 000,00 30 000,00 

Podporiť rozvoj 
vidieckeho 

cestovného ruchu 
využitím 

a zhodnotením 
daností regiónu 

322 – Obnova 
a rozvoj dedín 

0 -5 % 

podľa typu 
výzvy 

a zamerania 
projektu 

300 000,00 285 000,00 15 000,00 

Spolu 500 000,00 455 000,00 45 000,00 
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Priorita: Rozvoj hospodárstva a komunitný rozvoj                                                      Tab. 57 

Finančný plán 

Z toho 

Špecifický cieľ Opatrenie 
Spolufinanco

vanie 

Celkový 
rozpočet 

oprávnenýc
h výdavkov 

(v €) 

Os 4 Leader 

(v €) 

Ostatné 
zdroje 

(v €) 

Rozvoj 
hospodárskej sféry 
a zabezpečenie 
prospešného 

spolužitia obecnej 
komunity, 

zefektívnenie 
a dynamizovanie 
práce subjektov 
verejnej správy 

331 – 
Vzdelávanie a 
informovanie 

0% 50 000,00 50 000,00 0 

Spolu 50 000,00 50 000,00 0 

 
 
                                                                                                                                                                        Tab. 58 

Opatrenia Osi 4 PRV Spolu rozpočet na 
opatrenie v € 

Výška podpory 
z PRV SR v € 

Iné zdroje v € 

4.2 Vykonávanie 
projektov spolupráce 

129 000,00 105 000,00 24 000,00 

4.3 Chod miestnej akčnej 
skupiny 

360 000,00 357 000,00 3 000,00 

 
 
Celkový rozpočet na úrovni oprávnených výdavkov pre realizáciu integrovanej stratégie je 
4 140 000,00 €. MAS Csángó požaduje na realizáciu ISRÚ sumu 3 960 000,00 € (vybrané 
opatrenia osi 3), sumu vo výške 360 000,00 € na Opatrenie 4.3 Chod miestnej akčnej skupiny 
a sumu vo výške 129 000,00 € na Opatrenie 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce.  
 
Finančný plán implementácie opatrení financovaných z PRV SR 2007 – 2013 je uvedený v 
Prílohe č.5.  
 
 
• Vyplňte, Prílohu č. 5 Finančný plán implementácie opatrení financovaných z PRV 2007-

2013 Integrovanej stratégie rozvoja územia , v súlade s údajmi uvedenými Prílohe č.4 
Opatrenia osi 3 a osi 4 Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, implementované 
prostredníctvom osi 4 Leader v časti Výška a rozsah podpory – celkový rozpočet 
opatrenia..   

Viď prílohu č. 5 
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Finančný plán (A) Integrovanej stratégie rozvoja územia vychádza z maximálnej výšky 
podpory na opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia a určuje 
finančné prostriedky, ktoré budú použité na realizáciu projektov v rámci Integrovanej 
stratégie rozvoja územia (finančné prostriedky z iných štrukturálnych fondov, operačných 
programov, grantov sa vo finančnom pláne neuvádzajú). 

Pri finančnom pláne (B) na opatrenie 4.2. Vykonávanie projektov spolupráce sa vychádza 
z maximálnej výšky podpory pre toto opatrenie.  

Pri finančnom pláne (C) na opatrenie 4.3. Chod Miestnej akčnej skupiny sa vychádza 
z maximálnej výšky podpory pre toto opatrenie pričom musí byť dodržaná podmienka 
nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 a nariadenia Komisie (ES) č. 1974/2006. 

 
4.4 Monitorovací a hodnotiaci rámec 

• Zostavte plán monitoringu (vyplňte  tabuľku: Dodatočné monitorovacie ukazovatele)  

- navrhnite min. 1 merateľný monitorovací ukazovateľ, ktorý bude slúžiť k hodnoteniu 
strategického cieľa. Uveďte východiskový stav a predpokladanú cieľovú hodnotu, 
ktorá sa má dosiahnuť do r. 2017, aby bolo možné vyhodnotiť stanovený strategický 
cieľ. 

- navrhnite min. 1 merateľný monitorovací ukazovateľ, ktorý bude slúžiť pre 
hodnotenie každého špecifického cieľa. Uveďte východiskový stav a predpokladanú 
cieľovú hodnotu, ktorá sa má dosiahnuť do r. 2017, aby bolo možné vyhodnotiť 
stanovený špecifický cieľ. 

- navrhnite merateľné monitorovacie ukazovatele pre jednotlivé opatrenia, ktoré budú 
implmentované v rámci Vašej stratégie. Ukazovatele musia byť navrhnuté s ohľadom 
na ciele stratégie a daných opatrení. Uveďte aj ich predpokladanú cieľovú hodnotu, 
ktorá sa má dosiahnuť do r. 2017. MAS si môže naplánovať predpokladané 
dosahované hodnoty ukazovateľov za každý rok až do roku 2017. 

 

• Popíšte, spôsoby overovania, frekvencie a získavania navrhovaných monitorovacích 
ukazovateľov. (vzor podľa tabuľky: Dodatočné monitorovacie ukazovatele) 

• Popíšte, spôsob monitorovania realizácie projektov. 

• Uveďte, plánované hodnoty povinných monitorovacích ukazovateľov, ktoré sa majú 
dosiahnuť do r. 2017 (vyplňte tabuľku: Povinné monitorovacie ukazovatele pre MAS za 
os 4 Leader). 

 

Monitorovanie zahŕňa pravidelný zber a analýzu údajov o vývojovej úrovni implementácie 
ISRÚ. Cieľom je sledovať účinnosť a efektívnosť implementačného procesu a vynakladania 
použitých zdrojov. Ročne budú vypracované monitorovacie správy, ktoré budú sledovať 
napĺňanie špecifických cieľov prostredníctvom indikátorov výstupov a výsledkov 
stanovených v tabuľkách 59, 61.  Indikátor Spokojnosť obyvateľov so životom v obciach 
bude hodnotený v prvej správe a v záverečnej správe na základe dotazníkového prieskumu. 
V rámci ročných správ bude monitorovaná činnosť kancelárie MAS. 
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Tabuľka: Dodatočné monitorovacie ukazovatele                                                                                           Tab. 59 

Úroveň 
Ukazovateľ 

(názov a merná 
jednotka) 

Východiskový 
stav 

Cieľová hodnota 
ukazovateľa 
do r. 2017 

Spôsob 
overovania 
a získavania 

údajov, 
frekvencia zberu 

Počet obyvateľov 
mikroregiónu 

Csángó 
 
 

14379 14582 
Štatistický úrad 

SR 

Strategický cieľ: 
Zlepšenie kvality života 

obyvateľov, zvýšiť 
atraktívnosť 

a skvalitniť vidiecke 
prostredie pre 
obyvateľov 

i návštevníkov 
mikroregiónu 

a zachovať prírodné 
a kultúrne bohatstvo 
mikroregiónu do roku 

2017 

Spokojnosť 
obyvateľov so 

životom 
v obciach Csángó 

(v %) 
 

0% 80% 

Dotazníkový 
prieskum 

vykonaný na 
začiatku a na 

konci 
implementačného 

obdobia 
 

Počet 
novovybudovaný
ch amfiteátrov 
v obciach 

0 1 
Záverečné správy 

projektov  

Počet 
vybudovaných 
detských ihrísk 

0 10 

Záverečné správy 
projektov 

Počet 
vybudovaných 

obecných stavieb 
0 1 

Záverečné správy 
projektov 

Počet 
zrekonštruovanýc

h obecných 
stavieb 

24 5 

Záverečné správy 
projektov 

Počet 
vybudovaných 

tržníc 
0 1 

Záverečné správy 
projektov 

ISRÚ: 
1.1 Rekonštrukcia 
a výstavba budov 

občianskej a sociálnej 
infraštruktúry 
Os 3 PRV: 

321 – Základné služby 
pre vidiecke 
obyvateľstvo 

 

Počet 
zrekonštruovanýc

h obecných 
rozhlasov 

5 5 

Záverečné správy 
projektov 
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Počet 
vybudovaných 
športových 
centier 

0 1 

Záverečné správy 
projektov 

 

Počet 
zrekonštruovanýc
h budov a areálov 
športových ihrísk 
(vrátane tribúny)  

5 3 

Záverečné správy 
projektov 

Dĺžka 
vybudovaných 
a zrekonštruovan
ých miestnych 

ciest a chodníkov 
(v km) 

0 30 

Záverečné správy 
projektov 

Počet dopravných 
značiek obecných 

komunikácií 
0 65 

Záverečné správy 
projektov 

ISRÚ: 
1.2 Zlepšenie stavu 

technickej 
infraštruktúry 
Os 3 PRV: 

322 – Obnova a rozvoj 
obcí 

Počet 
zrekonštruovanýc

h verejných 
osvetlení v 
obciach 

5 2 

Záverečné správy 
projektov 

ISRÚ: 
1.4 Podpora zlepšenia 

vzhľadu obcí 
Os 3 PRV: 

322 – Obnova a rozvoj 
obcí 

Rozloha 
revitalizovaných 

verejných 
priestranstiev 

a parkov (v m2) 

0 15 000 

Záverečné správy 
projektov 

ISRÚ: 
2.3 Dobudovanie 
environmentálnej 
infraštruktúry 
Os 3 PRV: 

322 – Obnova a rozvoj 
obcí 

Dĺžka 
vyčistených 
priekop 

0 135 

Záverečné správy 
projektov 

Počet 
vybudovaných 
rekreačných zón 

0 1 

Záverečné správy 
projektov 

ISRÚ: 
4.1 Podpora rozvoja 
cestovného ruchu 

Os 3 PRV: 
321 – Základné služby 

pre vidiecke 
obyvateľstvo 

322 – Obnova a rozvoj 
obcí 

Počet 
vybudovaných 

objektov 
spoločenského 

významu 

0 2     

Záverečné správy 
projektov 
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Dĺžka 
vybudovanej 

cyklotrasy (v km) 
0 15 

Záverečné správy 
projektov 

Počet účastníkov 
informačných a 
vzdelávacích 

akcií 
 

0 50 

Monitoring 
zrealizovaných 

akcií, po skončení 
akcie 

 

ISRÚ: 
5.2 Zvyšovanie 

efektivity práce 
prostredníctvo
m ďalšieho 
vzdelávania 

Os 3 PRV: 
331 – Vzdelávanie a 

informovanie 

Počet 
informačných 
a vzdelávacích 

akcií 

0 5 

Monitoring 
zrealizovaných 

akcií ,po skončení 
akcie 

 
 
 
Tabuľka: Povinné monitorovacie ukazovatele pre MAS za os 4 Leader                                                      Tab. 60 

 
Tabuľka: Povinné ukazovatele za opatrenia osi 3 Programu rozvoja vidieka 2007 – 2013, implementované 
prostredníctvom osi 4 Leader                                                                                                                        Tab. 61 

Úroveň 
Ukazovateľ  
(názov a merná jednotka) 

Typ 
ukazovateľa 

Cieľová hodnota 
ukazovateľa 
do r. 2017 

Počet prijímateľov podpory (počet) Výstup 0 

Celkový objem investícií (v EUR) Výstup 0 

Opatrenie: 
Diverzifikácia smerom 
k nepoľnohospodárskym 
činnostiam (311) Hrubý počet vytvorených pracovných 

miest 
Výsledok 0 

Počet podporených aktivít (počet) Výstup 0 

Celkový objem investícií (v EUR) Výstup 0 

Opatrenie: 
Podpora činností v oblasti 
vidieckeho cestovného 
ruchu (313) Hrubý počet vytvorených pracovných 

miest 
Výsledok 0 

Kód opatrenia: 
41 

Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia 
 

 
 
 

veľkosť MAS v km2  
počet obyvateľov v podporenej MAS 
počet projektov financovaných MAS 
počet podporených beneficientov 

počet obcí podporeného územia 

141,88 
14379 
 
14 
5 

Kód opatrenia: 
421 

Vykonávanie projektov spolupráce 
 

 
počet podporených projektov spolupráce 
počet spolupracujúcich MAS 

3 
3 
 

Kód opatrenia: 
431 

Chod miestnej akčnej skupiny 
 

 
 

počet podporených aktivít 
počet účastníkov, ktorí úspešne dokončili tréningovú aktivitu 

1 
30 
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Počet účastníkov vzdelávacej/ 
informačnej aktivít (počet) 

Výstup 50 

Počet vzdelávacích dní (počet) Výstup 10 
Opatrenie: 
Vzdelávanie a informovanie 
(331) Počet účastníkov, ktorí úspešne 

absolvovali a ukončili vzdelávaciu 
aktivitu 

Výsledok 50 

Počet podporených obcí (počet) Výstup 5 

Celkový objem investícií (v EUR) Výstup 2 440 000,00 
Opatrenie: 
Základné služby pre 
vidiecke obyvateľstvo (321) 

Počet osôb vo vidieckych oblastiach, 
ktorí majú prospech z realizovaného 
projektu  
 
Rast používania internetu na vidieku 

Výsledok 14379 

Počet podporených obcí (počet) Výstup 5 

Celkový objem investícií (v EUR) Výstup 1 650 000,00 Opatrenie: 
Obnova a rozvoj obcí (322) 

Počet osôb vo vidieckych oblastiach, 
ktorí majú prospech z realizovaného 
projektu  

Výsledok 14379 

 

 

• Uveďte, hodnotiaci rámec – plán, druhy a postupy hodnotenia stratégie, spôsob 
zapracovania výsledkov hodnotenia do stratégie.  

 

V zmysle smerníc pre systémy monitorovania stanovila MAS pre každý strategický cieľ, 
strategické priority a opatrenia skupinu monitorovacích ukazovateľov. Ich zámerom je 
umožniť sledovať, na čo sa projekt zameriava, aké výsledky v rámci jeho realizácie boli 
dosiahnuté a ako boli splnené vytýčené ciele.  

Monitorovací proces v rámci MAS bude zabezpečovať Monitorovací výbor, ktorý je zriadený 
a jeho členovia sú menovaní Výkonným výborom MAS. Je kontrolným orgánom, ktorý bude 
vykonávať najmä hodnotenie a kontrolu realizácie projektov v rámci stratégie, bude 
vypracovávať správy o implementácii stratégie, správy o monitoringu za ročné obdobie, 
vykonávať monitoring priebehu vecného a finančného plnenia projektov za ročné obdobie a 
vyhodnotenie jednotlivých výziev. Predseda monitorovacieho výboru je povinný zúčastňovať 
sa zasadnutí výkonného výboru s hlasom poradným. Členovia monitorovacieho výboru musia 
pôsobiť v území MAS, ale nemusia byť členmi MAS. 

 
Plán a postup hodnotenia stratégie 

a) Hodnoty povinných monitorovacích ukazovateľov hodnotiacich výsledky projektov 
bude Monitorovací výbor MAS každý rok spracúvať do správu o monitoringu, ktorú 
spolu s vyhodnotením jednotlivých výziev predloží Výboru MAS 

b) Výbor MAS v spolupráci s Monitorovacím výborom MAS budú na základe 
uvedených hodnotení a ukazovateľov pre hodnotenie výsledkov a dopadu stratégie 
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každý rok vyhodnocovať, ako výstupy jednotlivých projektov prispievajú k naplneniu 
špecifických cieľov a následne k naplneniu strategického cieľa stratégia 

c) Výsledky monitoringu a hodnotenia stratégie budú spracované v Správe o činnosti 
MAS a budú prezentované na verejnom zasadnutí Zhromaždenia členov MAS 

d) Výsledky hodnotenia budú do stratégie zapracované v proces aktualizácie stratégie, 
ktorý sa môže vykonať iba 1-krát počas realizácie stratégie, a to najskôr po dvoch 
rokoch od podpisu Rámcovej zmluvy s PPA  

 

• Popíšte, postupy sebahodnotenia jednotlivých orgánov MAS (výkonný orgán, výberová 
komisia MAS a monitorovací výbor) a  činnosti MAS (max. 20 riadkov).  

 

Pri sebahodnotení orgánov a činnosti MAS sa budeme hodnotiť nasledovné oblasti: 
- výsledky činnosti orgánov a MAS vo vzťahu k realizácii stratégie 
- výsledky činnosti MAS vo vzťahu k verejnosti 
- výsledky činnosti orgánov vo vzťahu k členom MAS 
V procese sebahodnotenia budeme využívať nasledovné nástroje zberu informácií: 
- plány činnosti a Správy o činnosti MAS  
- dotazníkový prieskum orientovaný na verejnosť a predkladateľov projektov 
-dotazníkový prieskum orientovaný na členov MAS  
Sebahodnotenie pomocou uvedených nástrojov bude prebiehať v nasledovných krokoch: 
určenie zodpovedných/pracovnej skupiny – zber údajov – vyhodnotenie – spätná väzba 
a postup realizácie zmien. 
Pravidelná realizácia procesu sebahodnotenia bude využívaná ako prostriedok zlepšovania 
činnosti orgánov MAS. Výsledky sebahodnotenia budú zverejňované pre členov MAS i 
verejnosť a budú podkladom pre identifikovanie a realizáciu krokov na zlepšenie, prípadne 
odstránenie zistených nedostatkov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Záväzná osnova Integrovanej stratégie rozvoja územia 
z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013                                                                                                                                                                     
 

 

 113 

IMPLEMENTAČNÁ ČASŤ 
 
KAPITOLA 5: IMPLEMENTAČNÝ RÁMEC PRI IMPLEMNTÁCIÍ INTEGROVANEJ STRATÉGIÍ 

ROZVOJA ÚZEMIA 
 
 
5.1 Organizačná štruktúra a zdroje  
 
5.1.1 Organizačná štruktúra a zabezpečenie činnosti verejno-súkromného partnerstva 
(MAS) 

• Uveďte, štruktúru a organizáciu verejno-súkromného partnerstva (MAS). 

 

Verejno – súkromné partnerstvo MAS Csángó bude mať nasledovné orgány: 

 

⇒ najvyšší orgán  

⇒ výkonný orgán  

⇒ štatutárny orgán  

⇒ kontrolný orgán 

⇒ výberová komisia 

⇒ monitorovací výbor 

 

• Uveďte, úlohu a zodpovednosť jednotlivých subjektov a organizačných zložiek verejno-
súkromného partnerstva (MAS) pri realizácii Integrovanej stratégie rozvoja územia. 

 

Najvyšší orgán 

Najvyšším orgánom združenia je valné zhromaždenie a je tvorené zo všetkých členov 
združenia. 
 
Valné zhromaždenie vykonáva najmä nasledovné činnosti: 

- schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky, 
- schvaľuje plán činnosti a výročnú správu, 
- schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení, 
- volí a odvoláva členov výkonného orgánu a kontrolného orgánu, 
- schvaľuje prijatie nových členov, 
- schvaľuje ISRÚ a jej aktualizáciu, 
- rozhoduje o zániku združenia. 

 
Zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva výkonný orgán podľa potreby, najmenej jedenkrát 
do roka. Výkonný orgán zvolá valné zhromaždenie, ak o to požiada najmenej polovica členov 
združenia. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina 
všetkých členov. 
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Výkonný orgán 

Výkonným orgánom združenia je predsedníctvo, ktoré je za svoju činnosť zodpovedné 
valnému zhromaždeniu.  
 
Predsedníctvo má najmenej 3 členov, pričom počet členov musí byť nepárny. V prípade 
implementácie ISRÚ z PRV zloženie členov predsedníctva musí byť vyvážené 
a reprezentatívne – zástupcovia súkromného sektora vrátane občianskeho a neziskového 
musia byť zastúpení s min. 50 % všetkých rozhodujúcich hlasov a zástupcovia verejného 
sektora s max. 50 % všetkých rozhodujúcich hlasov. Funkčné obdobie predsedníctva je 
štvorročné.  
 
Predsedníctvo sa schádza najmenej dvakrát ročne. Jeho rokovania zvoláva a riadi predseda. 
Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. 
Predsedníctvo rozhoduje jednoduchou väčšinou prítomných členov. Na rokovaní je povinný 
zúčastňovať aj manažér MAS a predseda monitorovacieho výboru s hlasom poradným.  
 
Predsedníctvo vykonáva najmä nasledovné činnosti: 

- riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami najvyššieho orgánu, 
- volí spomedzi seba a odvoláva predsedu a podpredsedu združenia, 
- v prípade dlhodobej choroby alebo inej nedostupnosti predsedu poverí podpredsedu 

vykonávaním úloh týkajúceho sa predsedu, 
- zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie najvyššieho orgánu a pripravuje základné 

materiály na tieto rokovania, 
- zodpovedá za vypracovanie, aktualizáciu a implementáciu ISRÚ, 
- schvaľuje/odporúča, resp. neschvaľuje/neodporúča návrh ŽoNFP (projekty) na 

financovanie z PRV, 
- na zabezpečenie svojej činnosti zriadi svoju kanceláriu, 
- schvaľuje pracovný a organizačný poriadok kancelárie,  
- volí a odvoláva manažéra MAS, ktorí je vedúcim kancelárie, 
- zadáva úlohy pre manažéra a kontroluje jej splnenie,  
- zriadi výberovú komisiu MAS a monitorovací výbor, 
- volí a odvoláva členov výberovej komisie MAS 
- volí a odvoláva členov monitorovacieho výboru, 
- schvaľuje štatút výberovej komisie a monitorovacieho výboru, 
- prekladá kritéria k projektom na schválenie monitorovaciemu výboru, 
- pripraví a schvaľuje ďalšie dokumenty, ktoré sú potrebné pre činnosť združenia, 
- rozhoduje o ďalších spoluprácach a aktivitách združenia, ktoré sú dôležité z hľadiska 

jeho chodu a rozvoja, 
- v spolupráci s manažérom pripraví plán činnosti, výročnú správu, rozpočet a správu 

o hospodárení a predloží ich valnému zhromaždeniu na schválenie. 
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Štatutárny orgán 

Štatutárnym orgánom združenia je predseda, ktorý zastupuje združenie navonok. 
Predseda zvoláva a riadi zasadnutia predsedníctva. 
Podpisuje zmluvy a iné právne záväzné dokumenty v mene združenia. 
Každodenne spolupracuje s manažérom MAS. 
Predkladá Pôdohospodárskej platobnej agentúre (ďalej: PPA) schválený/odporúčaný, resp. 
neschválený/neodporúčaný návrh ŽoNFP (projektov) na financovanie  z PRV a ďalšie 
dokumenty, ktoré sú určené pre riadiaci orgán PRV (ďalej: RO) a PPA a ďalšie inštitúcie. 

 

Kontrolný orgán 

Kontrolným orgánom združenia je dozorná rada, ktorá za svoju činnosť zodpovedá valnému 
zhromaždeniu. 
 
Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom v iných orgánoch združenia. 
Dozorná rada má najmenej 3 členov, ktorí spomedzi seba volia predsedu. Schádza sa 
najmenej raz ročne. Jej rokovania zvoláva a riadi predseda. Dozorná rada je 
uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Rozhodnutia prijme väčšinou 
prítomných členov. 
 
Dozorná rada najmä: 

- kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje 
opatrenia na ich odstránenie, 

- kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov, 
- prekladá ročnú správu o svojej činnosti najvyššiemu orgánu.   

 

Výberová komisia 

Vykonáva svoju činnosť v prípade implementácie ISRÚ z PRV – hodnotí a vyberá ŽoNFP 
(projekty), a predkladá návrh ŽoNFP (projektov), ktoré schvaľuje/odporúča, resp. 
neschvaľuje/neodporúča na financovanie z PRV výkonnému orgánu.   
 
Výberová komisia má najmenej 7 členov a najviac 13 členov, pričom počet členov musí byť 
nepárny. Členov výberovej komisie vymenuje výkonný orgán. Schádza sa pravidelne a to 
podľa potreby.  Člen výberovej komisie nemusí pôsobiť (mať trvalé, prípadne prechodné 
bydlisko, sídlo alebo prevádzku) v území MAS. Člen výberovej komisie nemusí byť členom 
MAS. Člen výberovej komisie MAS nesmie byť členom výkonného orgánu. Ďalšie 
podmienky členstva vo výberovej sú uvedené v Usmernení pre administráciu programu 
Leader alebo v nariadení alebo v štatúte výberovej komisie a pod.. Na zasadnutí výberovej 
komisie MAS musia byť prítomní všetci členovia tak, aby bola dodržaná podmienka nariadení 
– zástupcovia  súkromného sektora vrátane občianskeho a neziskového musia byť zastúpení s 
min. 50 % všetkých rozhodujúcich hlasov a zástupcovia verejného sektora s max. 50 % 
všetkých rozhodujúcich hlasov.  
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Výberová komisia MAS  vykonáva najmä nasledovné činnosti: 
- volí spomedzi seba a odvoláva predsedu (zodpovednú osobu) za činnosť výberovej 

komisie MAS,  
- vykonáva administratívnu (okrem formálnej kontroly) a obsahovú kontrolu ŽoNFP 

v rámci výberu projektov,  
- vykonáva hodnotenie projektov od konečných prijímateľov – predkladateľov projektu 

a svoju činnosť vykonáva v zmysle svojho štatútu, 
- pripraví a predkladá návrh ŽoNFP (projektov), ktoré odporúča schváliť resp. 

neschváliť na financovanie z PRV výkonnému orgánu v zmysle svojho štatútu.  

 

Monitorovací výbor 

Monitorovací výbor je kontrolným orgánom a vykonáva svoju činnosť v prípade 
implementácie ISRÚ z PRV.   
 
Monitorovací výbor má najmenej 3 členov. Členov monitorovacieho výboru vymenuje 
výkonný orgán. Monitorovací výbor musí zasadať minimálne raz ročne, pričom na zasadnutia 
musia byť pozvaní zástupcovia RO, PPA a NSRV. Členovia monitorovacieho výboru musia 
pôsobiť (mať trvalé, prípadne prechodné bydlisko, sídlo alebo prevádzku) v území MAS, ale 
nemusia byť členmi MAS.  
 
Monitorovací výbor vykonáva najmä nasledovné činnosti: 

- volí spomedzi seba a odvoláva predsedu monitorovacieho výboru, ktorý je povinný 
zúčastňovať sa na zasadnutí výkonného orgánu s hlasom poradným, 

- vykonáva hodnotenie, monitoring a kontrolu realizácie projektov v rámci ISRÚ a 
pripravuje a vypracováva správy o implementácií ISRÚ v zmysle svojho štatútu. 

 

Kancelária MAS 

Kanceláriu zriadi výkonný orgán, ktorá zabezpečí spravovanie verejných prostriedkov 
a manažovanie činnosti MAS.  
 
Na čele kancelárie je manažér MAS menovaný výkonným orgánom. Manažér MAS je 
povinný zúčastňovať sa na zasadnutí výkonného orgánu s hlasom poradným.  
Kancelária pracuje na základe pracovného a organizačného poriadku schváleného výkonným 
orgánom. Administratívu a realizáciu úloh združenia zabezpečujú zamestnanci (pracovníci) 
MAS, resp. samostatne zárobkovo činné osoby alebo právnické osoby (firmy) 
prostredníctvom svojich zamestnancov, ktorí môžu byť členmi len najvyššieho orgánu.   
 
Kancelária MAS vykonáva najmä nasledovné činnosti: 

- Zabezpečuje každodennú prevádzku, administratívnu činnosť, účtovnú evidenciu a 
hospodárenie s finančnými prostriedkami a majetkom MAS, 

- Je zodpovedná za prípravu dokumentov pre všetky orgány združenia, 
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- V prípade implementácie ISRÚ z PRV vykonáva úlohy na základe pracovného 
a organizačného poriadku, 

- Vyhľadáva ďalšie vnútorné a vonkajšie zdroje na realizáciu ISRÚ a realizuje projekty 
v tomto zmysle.  

 

• Popíšte, spôsob delegovania zástupcov členov verejno-súkromného partnerstva (MAS) do 
orgánov, komisií, príp. pracovných skupín. 

 

Najvyšší orgán (valné zhromaždenie) 

- najvyšší orgán je tvorený zo všetkých členov združenia MAS Csángó 

- členovia najvyššieho orgánu sú právnické a fyzické osoby 

 

Výkonný orgán: 

- výkonný orgán združenia je predsedníctvo. Má najmenej 3 členov a funkčné obdobie 
predsedníctva je štvorročné.  

- zástupcovia súkromného sektora vrátane občianskeho a neziskového musia byť 
zastúpení s min. 50 % všetkých rozhodujúcich hlasov a zástupcovia verejného sektora s 
max. 50 % všetkých rozhodujúcich hlasov 

 

Kontrolný orgán: 

- kontrolným orgánom združenia je dozorná rada,  má najmenej 3 členov  

- schádza sa najmenej raz ročne a jej rokovania zvoláva a riadi predseda 

 

Výberová komisia: 

- výberová komisia má najmenej 7 členov a najviac 13 členov, pričom počet členov 
musí byť nepárny 

- zástupcovia  súkromného sektora vrátane občianskeho a neziskového musia byť 
zastúpení s min. 50 % všetkých rozhodujúcich hlasov a zástupcovia verejného sektora 
s max. 50 % všetkých rozhodujúcich hlasov 

 

Monitorovací výbor: 

- monitorovací výbor má najmenej 3 členov 

- členov monitorovacieho výboru vymenuje výkonný orgán. 
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• Popíšte, spôsob propagácie činnosti verejno-súkromného partnerstva (MAS). 

 

MAS bude o svojej činnosti informovať verejnosť nasledovnými spôsobmi: 

� prostredníctvom obecných rozhlasov 

� prostredníctvo webových stránok jednotlivých obcí mikroregiónu 

� prostredníctvom obecných a regionálnych novín 

� prostredníctvom úradných tabúľ obecných úradov 

� prostredníctvom propagačných materiálov, letákov 

� a najmä prostredníctvom webovej stránky mikroregiónu Csángó - na 
tomto portáli budú zverejňované všetky informácie z oblasti 
implementácie ISRÚ Csángó (zverejňovanie výziev, potrebné 
informácie k vypracovávaniu projektov, proces výberu projektov, 
proces realizácie projektov, ročné monitorovacie správy a pod.) 

 

MAS bude verejnosť informovanosť aj na verejných stretnutiach, pričom bude zdôrazňovať, 
že projekt je financovaný z PRV SR a to v súlade s podmienkami v ustanoveniach, ktoré sa 
týkajú informovania a propagácie podľa čl. 76 nariadenia Rady (ES) č.1698/2005 a prílohy VI 
vykonávacieho nariadenia Komisie (ES)č. 1974/2006. Miestnosti, kde sa budú konať 
stretnutia budú viditeľne označené, že projekt je financovaný z PRV SR.   

Činnosť verejno-súkromného partnerstva však budú propagovať aj jej jednotlivý členovia vo 
svojich individuálnych propagačných a informačných materiáloch ( podnikateľské subjekty, 
obecné úrady). 

 

• Uveďte, spôsob konzultácie s konečnými prijímateľmi – predkladateľmi projektov 
(poradenstvo a expertná pomoc).  

 

Jednou z činností kancelárie MAS bude zabezpečovať poradenstvo, konzultácie a externú 
a expertnú pomoc pre žiadateľov, a to osobne, telefonicky alebo elektronickou poštou. 
Potenciálny žiadatelia finančnej pomoci budú môcť využiť  bezplatné konzultačne služby 
manažéra kancelárie. Toto poradenstvo bude spočívať v kontrole správnosti ŽoNFP, v 
kontrole zoznamu príloh a iné. 

Osobné konzultácie budú prebiehať v kancelárii MAS,  prípadne na mieste realizácie 
pripravovaného/realizovaného projektu. 
Telefonické konzultácie budú poskytované v priestoroch kancelárie MAS. 
Konzultácie elektronickou poštou budú zasielané najneskôr do 7 dní od doručenej mailovej 
správy od predkladateľa projektu alebo ihneď po ukončení telefonickej konzultácie, ak o 
predkladateľ projektu požiada. 
Všetky formy konzultácií budú vedené na konzultačných hárkoch s uvedením mena 
predkladateľa projektu, témy, formy a dátumu konzultácie. 
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Pri každej výzve bude kancelária MAS zverejňovať výzvu na dostatočne viditeľnom mieste 
a voľne prístupnom mieste. Taktiež bude verejnosť informovaná o výzvach v obecných a 
regionálnych novinách, na internetovej stránke mikroregiónu Csángó, pomocou informačných 
plagátov umiestnených na vývesných tabuliach a pomocou letákov. 

 

• Vyplňte,  Prílohu č. 8 Personálna matica Integrovanej stratégie rozvoja územia. 

Viď prílohu č. 8 

 

5.2 Zdroje verejno-súkromného partnerstva (MAS) 
 
5.2.1 Ľudské zdroje 

  Vyplňte, v Prílohe č.8 Personálna matica tabuľku Kancelária MAS. 

Implementáciu ISRÚ Csángó budú zabezpečovať manažér, administratívny pracovník a 
účtovník (Viď prílohu č.8 - Personálna matica). Úlohy a kompetencie zamestnancov sú bližšie 
špecifikované v stanovách MAS Csángó (Príloha č. 10) a v organizačnom poriadku (Príloha 
č. 12). 

 
5.2.2 Materiálne zdroje  

• Uveďte, prevádzkové podmienky (budovy, kancelárie, dopravné prostriedky a pod), 
technické vybavenie (kancelárska a audiovizuálna technika), počítačové a programové 
vybavenie, ktoré má verejno-súkromné partnerstvo k dispozícii.  

                                                                                                                                                                        Tab. 62 

Materiálne zabezpečenie 
činnosti 

Popis situácie Vlastnícky vzťah 

V-vlastné, P-prenajaté, 
zvýhodnené služby - ZS 

Budovy, kancelárie Obecná budova (Kultúrno- 
spoločenské a informačné centrum) 

ZS 

Vybavenie budov, kancelárie Kancelária je vybavená 
kancelárskym nábytkom 

ZS 

Technika (vrátane počítačovej 
techniky) 

Základné vybavenie, ktoré má 
organizácia k dispozícii (počítač, 
tlačiareň) je súčasťou vybavenia 
miestnosti, v ktorej pôsobí  

ZS 

Pripojenie na Internet Áno ZS 

Dopravné prostriedky MAS Csángó nemá vlastné 
dopravné prostriedky 

- 

ZDROJ: MAS CSÁNGÓ 
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5.2.3 Finančné zdroje  

• Uveďte, iné finančné zdroje (okrem finančných prostriedkov opatrenia 4.3 Chod Miestnej 
akčnej skupiny), ktoré má verejno-súkromné partnerstvo (MAS) k dispozícií, alebo je 
schopné zabezpečiť pre potreby financovania prevádzky a administratívnej činnosti 
verejno-súkromného partnerstva (MAS).  

 

Okrem finančných prostriedkov opatrenia 4.3 bude chod MAS zabezpečovaný v prvom rade 
z členských príspevkov a ďalších doplnkových zdrojov ako: 

- dotácie zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ, rozpočtu obcí 
a vyšších územných celkov, alebo nadácií, 

- dary a príspevky od právnických a fyzických osôb 

- granty získané na realizáciu projektov 

- príjmy z publikačnej a propagačnej činnosti 

- výnosy z majetku a hospodárskej činnosti 

- pôžičky, úvery a príjmy z aktivít podporujúcich samofinancovanie 
združenia 

 
 
5.3 Príjem ŽoNFP (projektov) 

• Popíšte, postup pri vyhlásení výziev na implementáciu stratégie v súlade s Usmernením 
pre administráciu osi 4 Leader, kapitolou 8. Hodnotenie a výber projektov konečného 
prijímateľa – predkladateľa projektu v rámci implementácie stratégie.  

 

MAS zverejní časovo ohraničenú Výzvu na implementáciu stratégie. Časovo ohraničená 
Výzva na implementáciu stratégie sa začína výberovým kolom pre príjem ŽoNFP konečných 
prijímateľov – predkladateľov projektov termínom uvedeným vo Výzve na implementáciu 
stratégie a končí posledným dňom prijímania ŽoNFP uvedeným v rámci danej Výzvy na 
implementáciu stratégie. 

 

Postupy na výber ŽoNFP (projektov) konečných prijímateľov – predkladateľov projektov 
(vrátane kritérií na hodnotenie ŽoNFP (projektov)) a kritéria spôsobilosti, ktoré si stanoví 
MAS pre príslušné opatrenia osi 3 musia byť koncipované v súlade s nariadením Rady (ES) č. 
1698/2005, vykonávacím nariadením Komisie (ES) č. 1974/2006 a PRV a zároveň musia byť 
súčasťou stratégie predkladanej na schválenie RO. 
 
Zloženie členov výberovej komisie MAS musí byť v súlade s podmienkami Usmernenia, 
kapitoly 2. Miestna akčná skupina, bodu 2.2 Štruktúra MAS.  
Štatutárny orgán MAS, manažér MAS, členovia Výkonného orgánu a členovia Výberovej 
komisie musia podpísať „Vyhlásenie o zachovaní dôvernosti informácií“, „Vyhlásenie o 
nestrannosti“, „Vyhlásenie o zamedzení konfliktu záujmov“.  
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Vo vyhláseniach „Vyhlásenie o nestrannosti“, „Vyhlásenie o zamedzení konfliktu záujmov“ 
musí byť deklarované, že člen výberovej komisie MAS: 
- nie je konečným prijímateľom – predkladateľom projektu,  
- nie je s konečným prijímateľom – predkladateľom projektu v zamestnaneckom alebo 
inom obdobnom pomere (napr. dohoda o vykonaní práce, dohoda o poskytnutí služby, 
mandátna zmluva, príkazná zmluva a pod.), 
-  nie je štatutárnym orgánom  konečného prijímateľa – predkladateľa projektu, ani 
členom riadiacich orgánov, dozorných  orgánov a pod.,  
- nezúčastnil sa na vypracovaní ŽoNFP (projektu) ako konzultant, poradca alebo expert 
v zmysle priameho realizačného vzťahu k ŽoNFP (projektu), ktorý je založený  na 
zamestnaneckom alebo obchodno - právnom vzťahu a to na základe osobitnej zmluvy (napr. 
dohoda o vykonaní práce, dohoda o poskytnutí služby, mandátna zmluva, príkazná zmluva,  a 
pod.) s  konečným prijímateľom – predkladateľom projektu, 
- nie je blízkou osobou (§ 116 Občianskeho zákonníka) s konečným prijímateľom– 
predkladateľom projektu ani s ktorýmkoľvek uchádzačom  na dodávateľa tovarov, prác alebo 
služieb v rámci  predkladaných projektov.  
 
Vo vyhláseniach „Vyhlásenie o nestrannosti“, „Vyhlásenie o zamedzení konfliktu záujmov“ 
musí byť deklarované, že manažér MAS: 
- nie je konečným prijímateľom – predkladateľom projektu,  
- nie je štatutárnym orgánom  konečného prijímateľa – predkladateľa projektu, ani 
členom riadiacich orgánov, dozorných  orgánov a pod.,  
- nezúčastnil sa na vypracovaní ŽoNFP (projektu) ako konzultant, poradca alebo expert 
v zmysle priameho realizačného vzťahu k ŽoNFP (projektu), ktorý je založený  na 
zamestnaneckom alebo obchodno - právnom vzťahu a to na základe osobitnej zmluvy (napr. 
dohoda o vykonaní práce, dohoda o poskytnutí služby, mandátna zmluva, príkazná zmluva,  a 
pod.) s  konečným prijímateľom – predkladateľom projektu, 
- nie je blízkou osobou (§ 116 Občianskeho zákonníka) s ktorýmkoľvek uchádzačom  
na dodávateľa tovarov, prác alebo služieb v rámci  predkladaných projektov.  
 
Vo vyhláseniach „Vyhlásenie o nestrannosti“, „Vyhlásenie o zamedzení konfliktu záujmov“ 
musí byť deklarované, že člen Výkonného orgánu: 
- nie je blízkou osobou (§ 116 Občianskeho zákonníka) s ktorýmkoľvek uchádzačom  
na dodávateľa tovarov, prác alebo služieb v rámci  predkladaných projektov.  
 
Vo vyhláseniach „Vyhlásenie o nestrannosti“, „Vyhlásenie o zamedzení konfliktu záujmov“ 
musí byť deklarované, že štatutárny orgán MAS: 
- nezúčastnil sa na vypracovaní ŽoNFP (projektu) ako konzultant, poradca alebo expert 
v zmysle priameho realizačného vzťahu k ŽoNFP (projektu), ktorý je založený  na 
zamestnaneckom alebo obchodno - právnom vzťahu a to na základe osobitnej zmluvy (napr. 
dohoda o vykonaní práce, dohoda o poskytnutí služby, mandátna zmluva, príkazná zmluva,  a 
pod.) s  konečným prijímateľom – predkladateľom projektu, 
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- nie je blízkou osobou (§ 116 Občianskeho zákonníka) s ktorýmkoľvek uchádzačom  
na dodávateľa tovarov, prác alebo služieb v rámci  predkladaných projektov.  
 
Vo vyhláseniach musí byť uvedené číslo Výzvy na implementáciu stratégie a názov opatrenia, 
ktorých sa vyhlásenie týka. Vyhlásenia môžu byť spoločné pre všetky ŽoNFP (projekty) v 
rámci jednej Výzvy na implementáciu stratégie, alebo osobitne pre jednotlivé ŽoNFP 
(projekty) príslušnej Výzvy na implementáciu stratégie. 
  
Každý člen výberovej komisie MAS, ktorý je v akomkoľvek prepojení, alebo v inom vzťahu, 
ktorý by mohol ovplyvniť hodnotenie ŽoNFP (projektu) s konečným prijímateľom – 
predkladateľom projektu a/alebo s víťazom dodávateľa v zmysle podmienok Usmernenia, 
kapitola 14. Usmernenie postupu konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov)  pri 
obstarávaní  tovarov, stavebných prác a služieb  je povinný túto skutočnosť predpokladaného 
konfliktu záujmov oznámiť štatutárnemu orgánu MAS ihneď ako sa o nej  dozvie a v ďalšom 
procese, nesmie rozhodovať, ani tento proces nijakým spôsobom ovplyvňovať. V prípade 
zistenia takejto skutočnosti, musí byť člen výberovej komisie MAS nahradený iným členom, 
pričom musí byť dodržaná podmienka nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 a vykonávacieho 
nariadenia Komisie (ES) č. 1974/2006 – zástupcovia súkromného sektora vrátane 
občianskeho a neziskového musia byť zastúpení s min. 50% všetkých rozhodujúcich hlasov a 
zástupcovia verejného sektora s max. 50% všetkých rozhodujúcich hlasov.   
 
Člen výberovej komisie MAS nesmie byť členom výkonného orgánu.  Ak je súčasťou 
predkladanej  ŽoNFP (projektu),  cenová ponuka dodávateľa v zmysle podmienok 
Usmernenia, kapitola 14. Usmernenie postupu konečných prijímateľov (oprávnených 
žiadateľov)  pri obstarávaní  tovarov, stavebných prác a služieb, dodávateľ tejto cenovej 
ponuky resp. jeho štatutárny zástupca, zamestnanec, člen riadiacich orgánov, dozorných  
orgánov a pod. nesmie byť členom výberovej komisie.  
 
Každý člen Výkonného orgánu MAS  a manažér MAS, ktorý je v akomkoľvek prepojení, 
alebo vzťahu, ktorý by mohol ovplyvniť hodnotenie ŽoNFP (projektu) s  konečným 
prijímateľom – predkladateľom projektu a/alebo víťazom dodávateľa v zmysle podmienok 
Usmernenia, kapitola 14. Usmernenie postupu konečných prijímateľov (oprávnených 
žiadateľov)  pri obstarávaní  tovarov, stavebných prác a služieb je povinný túto skutočnosť 
predpokladaného konfliktu záujmov oznámiť  štatutárnemu orgánu MAS ihneď  ako sa o tom 
dozvie. Zároveň manažér MAS, člen Výkonného orgánu MAS, štatutárny orgán MAS nesmie 
byť v žiadnom prepojení, alebo vzťahu, ktorý by mohol ovplyvniť hodnotenie ŽoNFP 
(projektu) s konečným prijímateľom – predkladateľom projektu a/alebo s ktorýmkoľvek  
uchádzačom na  dodávateľa v zmysle podmienok Usmernenia, kapitola 14. Usmernenie 
postupu konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov)  pri obstarávaní  tovarov, 
stavebných prác a služieb. 
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1. MAS informuje verejnosť o  možnostiach predkladania ŽoNFP (projektov) v rámci 
implementácie stratégie. Výzva na implementáciu stratégie musí byť zverejnená na 
viditeľnom a voľne prístupnom mieste a na internetovej stránke príslušnej MAS. MAS je 
povinná Výzvy na implementáciu stratégie pre príslušné  opatrenia osi 3, ktoré sa budú 
implementovať prostredníctvom osi 4, uverejniť v zmysle Usmernenia, Príloha č. 18 Vzor 
výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja 
vidieka SR 2007 - 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia.  

 

Všetky náležitosti vo Výzve na implementáciu stratégie musia byť v súlade so schválenou 
Integrovanou stratégiou rozvoja územia, príp. dodatkami k stratégií. 

Podmienky poskytnutia podpory, určené vo výzve na implementáciu stratégie, musí konečný 
prijímateľ - predkladateľ projektu spĺňať počas celej doby platnosti a účinnosti zmluvy o 
poskytnutí NFP a nesmú sa meniť ani dodatkom k uzatvorenej zmluve o poskytnutí NFP. 

 

2. MAS musí zverejniť prvú Výzvu na implementáciu stratégie do 20-tich pracovných dní 
odo dňa podpísania  zmluvy s PPA a zabezpečiť príjem ŽoNFP (projektov) konečného 
prijímateľa – predkladateľa projektu do štyroch  mesiacov od dňa vyhlásenia Výzvy na 
implementáciu stratégie. Výzvy v rámci implementácie stratégie musia byť zverejnené 
minimálne jeden krát do roka s tým, že posledná výzva do 31. decembra 2012. V prípade 
nevyčerpania finančných prostriedkov pre jednotlivé výzvy, výzvy budú ešte aj v roku 
2013.  

3. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu predkladá ŽoNFP (projekt) v termíne 
uvedenom vo Výzve na implementáciu stratégie, ktorú vyhlasuje príslušná MAS.  

4. ŽoNFP (projekt) pre jednotlivé opatrenia osi 3, ktoré sa budú implementovať 
prostredníctvom osi 4 sa predkladajú na príslušnú MAS podľa realizácie projektu, a to 
osobne na predpísanom tlačive, ktoré bude zverejnené na internetovej stránke 
http//www.land.gov.sk alebo http//www.apa.sk spolu s prílohami v zmysle ŽoNFP.  

 
Náležitosti ŽoNFP (projektu), ktoré je povinný predložiť konečný prijímateľ – predkladateľ 
projektu:  

• Kompletne a čitateľne vyplnený formulár ŽoNFP (projekt) pre príslušné 
opatrenie osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 v tlačenej forme, podpísaný 
konečným prijímateľom – predkladateľom projektu, resp. jeho štatutárnym zástupcom 
a potvrdený pečiatkou (v prípade, ak je konečný prijímateľ – predkladateľ projektu 
povinný používať pečiatku).  

• Povinné prílohy k ŽoNFP (projektu) pre príslušné opatrenie osi 3 implementované 
prostredníctvom osi 4. Všetky rozhodnutia predkladané konečným prijímateľom – 
predkladateľom projektu v rámci príloh k ŽoNFP (projektu), vydávané v správnom 
konaní musia byť opatrené pečiatkou právoplatnosti. 
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• Čestné vyhlásenie konečného prijímateľa – predkladateľa projektu, resp. jeho 
štatutárneho zástupcu s úradne osvedčeným podpisom. Čestné vyhlásenie tvorí súčasť 
formuláru ŽoNFP (projektu).  

• Tabuľková časť ŽoNFP (projektu) pre príslušné opatrenie osi 3 v tlačenej a zároveň 
v elektronickej forme (vo formáte „Excel“). V Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika 
priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4 sú uvedené 
pokyny na vypracovanie Tabuľkovej časti projektu vo formáte Excel. 

 
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný k ŽoNFP (projektu) taktiež 
predložiť:  
a) v prípade stavebných investícií 
1. právoplatné stavebné povolenie v zmysle § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov v 
prípade investícií, pri ktorých sa vyžaduje stavebné povolenie (originál alebo úradne 
osvedčená fotokópia),alebo kópiu žiadosti o vydanie stavebného povolenia pričom 
právoplatné rozhodnutie o stavebnom povolení predloží na vyzvanie PPA pri podpise zmluvy 
(úradne osvedčená fotokópia),  
2. ohlásenie stavebnému úradu v zmysle § 57, zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších 
predpisov pri stavebných investíciách, prípadne určených technológiách (ak nie je potrebné 
stavebné povolenie), vrátane písomného oznámenia stavebného úradu, že nemá námietky voči 
predloženému stavebnému ohláseniu, spolu s jednoduchým situačným výkresom osvedčeným 
stavebným úradom a  rozpočtom. 
b) projektovú dokumentáciu s rozpočtom v prípade, ak si to charakter realizovaného 
projektu vyžaduje (napr. stavebné investície) – v zmysle formuláru ŽoNFP (projektu) (časť 
Povinné prílohy ŽoNFP (projektu) - 1x v tlačenej verzii (originál alebo úradne overená 
fotokópia). 
c) dokumentáciu súvisiacu s verejným obstarávaním v zmysle platnej legislatívy, ktorá 
upravuje verejné obstarávanie a podľa Usmernenia, kapitoly 14. Usmernenie postupu 
konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a 
služieb. Dokumentácia súvisiaca s obstarávaním  tovarov, stavebných prác a služieb musí byť 
v súlade s údajmi uvedenými v projektovej dokumentácií. Špecifikácia položiek v cenovej 
ponuke sa musí týkať len výdavkov, ktoré budú financované z PRV SR (konečný prijímateľ – 
predkladateľ projektu doloží cenovú ponuku + špecifikáciu položiek z víťaznej cenovej 
ponuky, ktoré budú financované z PRV SR).  
d) riadnu účtovnú závierku konečného prijímateľa - predkladateľa projektu za 
posledné uzatvorené účtovné obdobie, a daňové priznanie konečného prijímateľa – 
predkladateľa projektu k dani z príjmov, potvrdené daňovým úradom za posledný kalendárny 
rok v prípade, ak sa jedná o povinnú prílohu pre príslušné opatrenie. Konečný prijímateľ - 
predkladateľ projektu, ktorý požiadal o odklad daňového priznania, predkladá daňové 
priznanie potvrdené daňovým úradom za  predchádzajúci rok (fotokópia), pričom musí 
predložiť aj fotokópiu listu, ktorým žiadal daňový úrad o odklad. V prípade žiadosti o odklad 
daňového priznania je konečný prijímateľ – predkladateľ projektu povinný bez vyzvania 
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predložiť riadnu účtovnú závierku za posledné uzatvorené účtovné obdobie spolu s daňovým 
priznaním k dani z príjmov potvrdeným daňovým úradom na príslušnú MAS a to najneskôr 
do 5 pracovných dní odo dňa potvrdenia daňovým úradom. Koneční prijímatelia – 
predkladatelia projektu, ktorí začali podnikať v účtovnom období bezprostredne 
predchádzajúcom pred podaním ŽoNFP (projektu) na MAS, sú povinní predložiť riadnu 
účtovnú závierku ku dňu predloženia ŽoNFP (projektu) na MAS spolu s daňovým priznaním 
k dani z príjmov potvrdeným daňovým úradom. Riadna účtovná závierka je povinnou 
prílohou len v prípade, ak sa preukazuje splnenie viac ako 30% podielu tržieb z 
poľnohospodárskej činnosti.  
 
Upozornenie 
• Suma finančných prostriedkov z verejných zdrojov požadovaná konečným 
prijímateľom – predkladateľom projektu vo formulári ŽoNFP (projekte) v deň jej predloženia 
na MAS je konečná a nie je možné ju v rámci procesu spracovávania dodatočne zvyšovať. 
Neoprávnené výdavky NFP je konečný prijímateľ – predkladateľ projektu povinný z 
požadovanej sumy odčleniť. 
• Čestné vyhlásenie uvedené v ŽoNFP (projekte) musí byť úradne osvedčené 
Kompletná dokumentácia pre všetky opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 
bude predložená v šnurovacích spisových doskách P A4.  
• Koneční prijímatelia – predkladatelia projektu ŽoNFP (projekt) a prílohy nezväzujú 
do väzby. 
• Koneční prijímatelia – predkladatelia projektu môžu realizovať projekt aj pred 
uzatvorením Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Oprávnené výdavky v 
rámci jednotlivých opatrení osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 môžu vzniknúť od 
udelenia Štatútu Miestnej akčnej skupiny s výnimkou opatrenia 3.1 Diverzifikácia 
poľnohospodárskych činností, kde sú výdavky oprávnené najskôr dňom predloženia ŽoNFP 
(projektu) na príslušnú MAS a súboru opatrení 3.4 Obnova a rozvoj obcí, občianskej 
vybavenosti a služieb, kde sú oprávnené výdavky na obstarávanie podľa platnej legislatívy, 
ktorá upravuje verejné obstarávanie a Usmernenia, kapitola 14 Usmernenie  postupu  
konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov) pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a 
služieb a na vypracovanie projektovej dokumentácie potrebnej v rámci stavebného konania 
oprávnené od 1.1.2007. V prípade, že k uzatvoreniu Zmluvy o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku nedôjde, riziko znáša konečný prijímateľ- predkladateľ projektu. 

 

• Uveďte, spôsob zverejnenia výziev na implementáciu stratégie a informovania verejnosti. 

 

Výzva na predkladanie projektov v rámci implementácie stratégie bude zverejnená na 
viditeľnom a voľne prístupnom mieste a taktiež bude v rámci územia šírená rôznymi 
spôsobmi. MAS Csángó zverejní výzvu: 

- na web stránke partnerstva www.mrcsango.sk 

- na web stránkach jednotlivých obcí mikroregiónu 

- na úradných tabuliach v každej obci formou oznámenia 
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- v miestnych alebo regionálnych novinách 

- prostredníctvom obecného rozhlasu vo všetkých obciach mikroregiónu 

- elektronickou poštou na všetky kontakty z územia MAS 

- na verejných stretnutiach 

 

Okrem uvedených zdrojov informácií bude verejnosť informovaná tiež prostredníctvom 
informačných seminárov. Od vyhlásenia výzvy budú pracovníci MAS, v čase na to určenom, 
poskytovať predkladateľom projektov konzultácie (telefonicky, osobne alebo elektronickou 
poštou). 
 

• Popíšte, administratívny postup príjmu a registrácie (ŽoNFP) projektov v súlade 
s Usmernením pre administráciu osi 4 Leader, kapitolou 8. Hodnotenie a výber projektov 
konečného prijímateľa – predkladateľa projektu v rámci implementácie stratégie. 

 

ŽoNFP (projekt) sa podáva v termíne uvedenom vo výzve. Kancelária MAS prijíma ŽoNFP 
(projekty) počas trvania platnosti výzvy v dňoch pondelok – štvrtok od 8:00 do 15:00 , 
v piatok od 8:00 do 12:00 hod.  

  

1. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu predkladá ŽoNFP v termíne uvedenom vo 
Výzve na implementáciu stratégie, ktorú vyhlási MAS Csángó.  

 
2. ŽoNFP pre jednotlivé opatrenia osi 3, ktoré sa budú implementovať prostredníctvom 

osi 4 Leader sa predkladajú v kancelárii MAS  podľa realizácie projektu, na 
predpísanom tlačive, ktoré bude zverejnené na internetovej stránke mikroregiónu 
Csángó spolu s prílohami v zmysle ŽoNFP (predkladajú sa rovnaké prílohy tak ako sú 
definované v ŽoNFP pre jednotlivé opatrenia osi 3).  

 
3. ŽoNFP sa predkladá osobne v jednom vyhotovení, ktoré MAS následne predkladá na 

PPA.  MAS si z predložených ŽoNFP vyhotoví fotokópie, ktoré eviduje a uchováva za 
účelom kontroly a ďalšieho možnej dodatočnej potreby. MAS prijíma len kompletné 
ŽoNFP (projekty), ktoré obsahujú všetky požadované prílohy v zmysle Zoznamu 
povinných príloh k ŽoNFP (projektu) vrátane povinných a nepovinných príloh (ak si 
MAS v stratégií stanovila), ktoré boli predmetom kritérií na hodnotenie ŽoNFP 
(projektu) – výberové a hodnotiace kritéria, resp. prílohy na preukázanie kritérií 
spôsobilosti, ktoré si stanovila MAS pre opatrenia osi 3 (ak si MAS stanovila) v 
schválenej stratégií.  MAS vykoná kontrolu dokumentácie k verejnému obstarávaniu v 
zmysle podmienok Usmernenia, Príloha č. 17 Metodické usmernenie postupu 
konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov) pri obstarávaní tovarov, stavebných 
prác a služieb v rámci osi 4 Leader, bod 8.1. MAS vyplní v ŽoNFP (projekte) tabuľku 
– Povinné prílohy projektu. Manažér MAS pri prijímaní ŽoNFP (projektov) vykoná 
kontrolu formy predpísaných príloh (originál, fotokópia, úradne osvedčená fotokópia, 
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resp. elektronická verzia v zmysle povinných príloh k ŽoNFP. V prípade, ak ŽoNFP 
(projekt) bude nekompletná a/alebo forma predpísaných príloh nie je v zmysle 
povinných príloh k ŽoNFP (projektu), ako napr. iný názov prílohy a pod. nebude 
manažérom MAS prevzatá. Po prijatí kompletnej ŽoNFP (projektu) je MAS povinná 
dodržiavať postup prijímania ŽoNFP (projektov), ktorý je uvedený v Usmernení, 
Príloha č. 8 Pokyny pre MAS k prijímaniu žiadostí o NFP od konečného prijímateľa - 
predkladateľa projektu a k tvorbe kódu projektu. Manažér MAS vystaví Potvrdenie o 
prijatí ŽoNFP (projektu) v súlade s Usmernením, Príloha č 9. Potvrdenie o prijatí 
Žiadosti o nenávratný finančný príspevok a pridelení kódu projektu a zároveň vyplní v 
ŽoNFP (projekte) tabuľku – Prijatie ŽoNFP (projektu) na MAS.  

 
4. Po prijatí ŽoNFP manažér MAS Csángó vystaví Potvrdenie o prijatí ŽoNFP. Každá 

prijatá ŽoNFP bude zaregistrovaná a bude jej pridelené identifikačné číslo.  
 
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný postupovať v súlade s Príručkou, 
kapitolou 3. Prijímanie a administrácia ŽoNFP, bodom 3.1.2 Prijímanie ŽoNFP.  
 
Náležitosti ŽoNFP:  
a) Kompletne a čitateľne vyplnený formulár ŽoNFP v tlačenej forme, podpísaný žiadateľom, 
resp. jeho štatutárnym zástupcom a potvrdený pečiatkou (v prípade, ak je žiadateľ povinný 
používať pečiatku).  

b) Povinné prílohy k ŽoNFP pre príslušné opatrenie. Všetky rozhodnutia predkladané 
žiadateľom v rámci príloh k ŽoNFP, vydávané v správnom konaní musia byť opatrené 
pečiatkou právoplatnosti.  

c) Čestné vyhlásenie žiadateľa, resp. jeho štatutárneho zástupcu s úradne overeným podpisom.  

d) Tabuľková časť ŽoNFP pre príslušné opatrenie v tlačenej a zároveň v elektronickej forme 
(vo formáte „Excel“). V Príručke, v Prílohe č. 5 Pokyny na vypracovanie Tabuľkovej časti 
projektu vo formáte Excel sú uvedené pokyny na vypracovanie Tabuľkovej časti projektu.  
 

5. Dodržanie všetkých formálnych náležitostí ŽoNFP bude predmetom formálnej 
kontroly ŽoNFP. Formálnu kontrolu ŽoNFP vykonáva manažér MAS Csángó   
(vyplní v ŽoNFP (projekte) tabuľku – Formálna kontrola projektu). 

 
 

Formálna kontrola kompletnosti ŽoNFP (projektu) 

1.  Kompletnosť ŽoNFP (projektu) podľa zoznamu povinných príloh k ŽoNFP.  

2.  ŽoNFP bola predložená v stanovenom termíne podľa Výzvy. 

3.  
Povinné prílohy boli predložené predpísanou formou (originál, fotokópia, úradne 
osvedčená fotokópia resp. elektronická verzia a pod.) v zmysle ustanovení 
povinných príloh. 

4. 
Kontrola vyplnenia všetkých predpísaných údajov v ŽoNFP (projekte) - úplnosť 
žiadosti. 
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5. 
Podpísanie ŽoNFP a požadovaných príloh konečným prijímateľom – 
predkladateľom projektu 

 

6. V prípade, ak manažér MAS pri formálnej kontrole zistí, že ŽoNFP (projekt) neobsahuje 
formálne náležitosti obsahovej správnosti predložených povinných príloh, bude 
konečnému prijímateľovi – predkladateľovi projektu zaslaná výzva na doplnenie a to 
osobne alebo doporučene poštou (pri osobnom prevzatí  výzvy na doplnenie ŽoNFP 
(projektu) musí byť jej osobné prevzatie konečným prijímateľom – predkladateľom 
projektu potvrdené podpisom a pečiatkou, ak je konečný prijímateľ – predkladateľ 
projektu povinný ju používať, a to na rovnopise Výzvy na doplnenie ŽoNFP (projektu), 
ktorý sa zakladá k ŽoNFP (projektu)). Ak konečný prijímateľ – predkladateľ projektu 
nedoplní náležitosti ŽoNFP (projektu) do termínu stanoveného vo Výzve na doplnenie 
ŽoNFP (projektu), ŽoNFP (projekt) bude považovaná za nekompletnú a bude z ďalšieho 
spracovania vyradená. 

Výzvu na doplnenie ŽoNFP (projektu) (zasiela sa len jedenkrát a musia v nej byť 
uvedené všetky požadované údaje potrebné k doplneniu ŽoNFP (projektu)). 

Dokumenty doložené dodatočne na základe Výzvy na doplnenie ŽoNFP (projektu) je 
manažér MAS povinný doplniť do spisu ŽoNFP (projektu) s uvedením dátumu doloženia 
konečným prijímateľom – predkladateľom projektu a následným očíslovaním doložených 
dokumentov v ľavom hornom rohu.  

 
7. Pri formálnej kontrole manažér MAS Csángó vykonáva aj kontrolu:  

o oprávnenosti konečného prijímateľa – predkladateľa projektu pre príslušné 
opatrenie osi 3, v zmysle definícií, ktoré sú uvedené v Príručke, Usmernení, 
Prílohe č.6 Charakteristika priorít, osí a opatrení a v stratégií;  

o formy predpísaných príloh (originál, fotokópia, úradne osvedčená fotokópia, 
resp. elektronická verzia v zmysle povinných príloh k ŽoNFP);  

o kompletnosti ŽoNFP podľa Zoznamu povinných príloh k ŽoNFP;  

o súlad s Integrovanou stratégiou rozvoja územia MAS Csángó.  
 
 
8. Manažér MAS predloží zaregistrované ŽoNFP (projekty), ktoré nesplnili podmienky 

formálnej kontroly formou Návrhu na neschválenie  ŽoNFP (projektu) z dôvodu 
nesplnenia podmienok formálnej kontroly na schválenie Výberovej komisii MAS. Na 
základe tohto schválenia budú koneční prijímatelia – predkladatelia projektu, ktorí 
nesplnili podmienky formálnej kontroly a ani v  termíne určenom na doplnenie ŽoNFP 
(projektu), neodstránili zistené nedostatky z ďalšieho hodnotenia vylúčení. Návrh na 
neschválenie ŽoNFP (projektu) z dôvodu nesplnenia podmienok formálnej kontroly 
pre príslušné opatrenie osi 3 sa zakladá k ŽoNFP (projektu).  
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5.4 Výber ŽoNFP (projektov) 

• Popíšte, postupy na výber ŽoNFP (projektov) konečných prijímateľov – predkladateľov 
projektov (vrátane  kritérií na hodnotenie ŽoNFP (projektov), spôsob hlasovania pri 
rovnakom počte bodov) pre príslušné opatrenia osi 3 PRV, ktoré sa budú implementovať 
prostredníctvom osi 4 Leader.  

 

Hodnotenie a výber ŽoNFP (projektov) konečného prijímateľa – predkladateľa projektu 
v rámci implementácie stratégie bude v kompetencii MAS. Pre tento účel bude zriadená 
Výberová komisia MAS.  

 

o ŽoNFP (projektov) sa budú prijímať v termíne uvedenom vo Výzve.  

o ŽoNFP (projektov) musia byť vypracované podľa záväznej osnovy zverejnenej vo 
výzve a doložené potrebnými prílohami.  

o ŽoNFP (projektov)  vrátane požadovaných príloh predkladá konečný prijímateľ v 
tlačenej verzii osobne alebo doporučene poštou na adresu kancelárie MAS. 

o ŽoNFP (projektov) sa predkladá aj na CD nosiči.  

o ŽoNFP sa predkladá v jednom vyhotovení. MAS prijíma len kompletné ŽoNFP, ktoré 
obsahujú všetky požadované prílohy v zmysle Zoznamu povinných príloh k ŽoNFP. 
Po prijatí ŽoNFP manažér MAS vystaví Potvrdenie o prijatí ŽoNFP. Každá prijatá 
ŽoNFP bude zaregistrovaná a bude jej pridelené identifikačné číslo. 

 
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný postupovať v súlade s Príručkou, 
kapitolou 3. Prijímanie a administrácia ŽoNFP, bodom 3.1.2 Prijímanie ŽoNFP.   
 
Dodržanie všetkých formálnych náležitostí ŽoNFP bude predmetom formálnej kontroly   
ŽoNFP. Formálnu kontrolu ŽoNFP vykonáva manažér MAS. 
 
V prípade, ak manažér MAS pri formálnej kontrole zistí, že ŽoNFP bola podaná ako 
nekompletná a neobsahuje formálne náležitosti, bude konečnému prijímateľovi – 
predkladateľovi projektu zaslaná výzva na doplnenie a to osobne alebo doporučene poštou 
(pri osobnom prevzatí  Výzvy na doplnenie ŽoNFP musí byť jej osobné prevzatie konečným 
prijímateľom – predkladateľom projektu potvrdené podpisom a pečiatkou, ak je  konečný 
prijímateľ – predkladateľ projektu povinný ju používať, a to na rovnopise Výzvy na doplnenie 
ŽoNFP, ktorý sa zakladá do ŽoNFP). V rámci výzvy na doplnenie môžu byť koneční 
prijímatelia – predkladatelia projektu požiadaní o doplnenie chýbajúcich príloh, podpisov 
a pod. 

Pri formálnej kontrole manažér MAS vykonáva aj kontrolu: 

� oprávnenosti konečného prijímateľa – predkladateľa projektu pre 
príslušné opatrenie osi 3, v zmysle definícií, ktoré sú uvedené 
v Príručke, Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít, osí 
a opatrení a v stratégií; 
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� formy predpísaných príloh (originál, fotokópia, úradne osvedčená 
fotokópia, resp. elektronická verzia v zmysle povinných príloh k 
ŽoNFP); 

� kompletnosti ŽoNFP podľa Zoznamu povinných príloh k ŽoNFP; 

� súlad so stratégiou príslušnej MAS. 

Manažér MAS predloží zaregistrované ŽoNFP, ktoré nesplnili podmienky formálnej kontroly 
na schválenie Výberovej komisii MAS. Na základe tohto schválenia budú koneční 
prijímatelia – predkladatelia projektu, ktorí nesplnili podmienky formálnej kontroly a ani v  
termíne určenom na doplnenie ŽoNFP, neodstránili zistené nedostatky z ďalšieho hodnotenia 
vylúčení. MAS o tejto skutočnosti osobne alebo doporučene poštou informuje konečných 
prijímateľov – predkladateľov projektov (pri osobnom prevzatí musí byť osobné prevzatie 
konečným prijímateľom – predkladateľom projektu potvrdené podpisom a pečiatkou, ak je 
konečný prijímateľ – predkladateľ projektu povinný ju používať, a to na rovnopise). 
Výberová komisia MAS vykoná administratívnu kontrolu prijatých a zaregistrovaných 
ŽoNFP, ktoré splnili podmienky formálnej kontroly v súlade s Usmernením, kapitolou 2. 
Miestna akčná skupina, bodom 2.2 Štruktúra MAS, časť 2a) Výberová komisia MAS.   
Výberová komisia MAS zoradí ŽoNFP podľa výsledkov vyhodnotenia projektov (ŽoNFP) a 
predloží zoznam ŽoNFP, ktoré odporúča schváliť na financovanie z PRV Výkonnému orgánu 
na schválenie. 
 
Pri rovnakom počte bodov je rozhodujúci čas, teda dátum predloženia projektu do 
kancelárie MAS. 
 
Protokol o výbere projektov MAS (Usmernenie, Príloha č. 3 Protokol o výbere projektov 
MAS) spolu s požadovanými prílohami vrátane ŽoNFP, ktoré odporúča schváliť, budú 
odovzdané na Ústredie PPA, Sekciu projektových podpôr na zaregistrovanie a vykonanie 
administratívnej kontroly ŽoNFP do 30-tich pracovných dní od uzávierky termínu na 
predkladanie ŽoNFP v rámci Výzvy na implementáciu stratégie a to doporučene poštou. 
 
Koneční prijímatelia – predkladatelia projektu, ktorí nesplnili podmienky administratívnej 
kontroly vykonanej MAS, budú o tejto skutočnosti informovaní do 7 pracovných dní od 
ukončenia administratívnej kontroly vykonanej MAS osobne alebo doporučene poštou. 
 

Po ukončení procesu hodnotenia ŽoNFP (projektov) predloží MAS na PPA Protokol o výbere 
ŽoNFP (projektov) (Usmernenie, Príloha č. 3 Protokol o výbere Žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 (projektov) MAS) spolu 
s povinnými prílohami k Protokolu o výbere ŽoNFP (projektov) podpísaný štatutárnym 
orgánom MAS. Dokumenty doložené v Protokole o výbere ŽoNFP (projektov) musia byť 
originály. Vyššie uvedené dokumenty MAS predloží na Ústredie PPA, Sekciu projektových 
podpôr, Dobrovičová 12, 815 26 Bratislava a to doporučene poštou do 30-tich pracovných dní 
od uzávierky termínu na predkladanie ŽoNFP (projektov) v rámci Výzvy na implementáciu 
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stratégie. V prípade, ak MAS nepredloží niektorú z povinných príloh k Protokolu o výbere 
ŽoNFP (projektov) na PPA, proces administratívnej kontroly ŽoNFP (projektov) vykonávanej 
PPA sa pozastavuje do času predloženia dokumentov MAS a to na základe výzvy na 
doplnenie od PPA. 

 
Protokol o výbere projektov MAS musí byť podpísaný predsedom výberovej komisie 
MAS a štatutárom MAS.  
 

PPA pri administratívnej kontrole ŽoNFP (projektov) si vyhradzuje právo dodatočného 
vyžiadania ďalších informácií a dokladov (v záujme objasnenia nezrovnalostí a nejasností) od 
MAS ako aj od konečného prijímateľa – predkladateľa projektu v závislosti od charakteru 
ŽoNFP (projektu) – Výzva na doplnenie.  V prípade, ak si PPA  bude dodatočne vyžadovať 
ďalšie informácie a doklady (v záujme objasnenia nezrovnalostí a nejasností v rámci 
administratívnej kontroly ŽoNFP (projektov)) priamo od konečného prijímateľa – 
predkladateľa projektu je povinná: 

- písomne informovať príslušnú MAS (PPA uvedie aké informácie a doklady si 
vyžaduje), 

- dokumenty, ktoré predložil konečný prijímateľ – predkladateľ projektu na vyžiadanie  
PPA musia byť v kópií predložené aj na príslušnú MAS  a to zo strany PPA. 

PPA pri administratívnej kontrole ŽoNFP (projektov) nesmie meniť hodnotenie ŽoNFP 
(projektu) v súlade s kritériami na hodnotenie ŽoNFP (projektov), ktoré si stanovila MAS 
(výberové kritéria a bodovacie kritéria), ale v prípade nejasností je oprávnená si vyžiadať 
špecifikáciu posudzovania jednotlivých výberových a bodovacích kritérií.  

 

PPA oboznámi s výsledkami administratívnej kontroly ŽoNFP (projektov) príslušnú MAS do 
30  pracovných dní od ukončenia administratívnej kontroly vykonanej PPA a to nasledovne: 

- Rozhodnutie o schválení ŽoNFP (projektu): koneční prijímatelia – predkladatelia 
projektu s ktorými bude uzatvorená Zmluva; 

- Rozhodnutie o neschválení ŽoNFP (projektu): koneční prijímatelia – predkladatelia 
projektu, ktorí nesplnili podmienky formálnej kontroly MAS a/alebo administratívnej 
kontroly MAS, resp. PPA a/alebo kritéria na hodnotenie ŽoNFP (projektov) a/alebo 
z nedostatku finančných prostriedkov v rámci príslušného opatrenia osi 3 
implementované prostredníctvom osi 4 v rámci Výzvy na implementáciu stratégie .  

 

PPA je povinná informovať MAS okrem uzavretia zmluvy s konečným prijímateľom – 
predkladateľom projektu, aj o výške vyplatených finančných prostriedkov, o zmenách 
a dodatkoch k zmluve s konečným prijímateľom – predkladateľom projektu, o vykonaní 
kontroly na mieste, prípadne zástupcu MAS na takúto kontrolu prizvať. 
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V prípade, ak PPA v rámci administratívnej kontroly zistí pochybenie pri: 

a) súlade Výzvy na implementáciu stratégie a/alebo postupov pre výber projektov pre 
príslušne opatrenie osi 3 (proces výberu a hodnotenia kritérií ŽoNFP (projektov)) so 
schválenou  stratégiou, resp. dodatkom k stratégií,  

b) splnení podmienky zloženia členov Výberovej komisie MAS a výkonného orgánu 
MAS, ktorá musí odrážať podmienky  nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 
a vykonávacieho nariadenia Komisie (ES) č. 1974/2006 – zástupcovia súkromného 
sektora vrátane občianskeho a neziskového musia byť zastúpení s min. 50 % všetkých 
rozhodujúcich hlasov a zástupcovia verejného sektora s max. 50 % všetkých 
rozhodujúcich hlasov a to počas celého obdobia implementácie stratégie vrátane 
kontroly v rámci jednotlivých orgánov v organizačnej štruktúre MAS, ktoré sú 
uvedené v personálnej matici MAS (Záväzná osnova, Príloha č.8 Personálna matica a 
vo výberovej komisii MAS), nominovaná osoba do jednotlivých orgánov nesmie byť 
zástupcom dvoch a viac sektorov, 

c) vyhlásení o nestrannosti a  vyhlásení o zamedzení konfliktu záujmov členov výberovej 
komisie MAS a výkonného orgánu MAS, vyzve príslušnú MAS k náprave /výzva 
k náprave/.  

 

V prípade pochybenia v zmysle tohto  bodu, písm. a) a b) PPA vyzve príslušnú MAS 
k náprave /výzva k náprave/ -  zrušenie Výzvy na implementáciu stratégie pre príslušné 
opatrenie osi 3.  MAS je následné povinná písomne požiadať PPA o jej zrušenie. Súčasťou 
žiadosti o  zrušenie Výzvy na implementáciu stratégie je odôvodnenie tejto potreby. PPA 
zabezpečí ďalší postup v zmysle ustanovení § 36 ods. 5 až 7 zákona č. 528/2008 Z.z v znení 
neskorších predpisov. ŽoNFP (projekty) podané do termínu zrušenia Výzvy na 
implementáciu stratégie MAS vráti  konečnému prijímateľovi – predkladateľovi projektu, ak  
PPA nerozhodne inak.    

         
PPA zverejní prostredníctvom internetovej stránky NSRV v intervale štvrťročne stav 
kontrahovania podľa jednotlivých MAS (stav zazmluvnených finančných prostriedkov). 

 

Neschválenie ŽoNFP (projektu) konečného prijímateľa – predkladateľa projektu 
v rámci implementácie stratégie 

A. Návrh na neschválenie ŽoNFP (projektu) konečného prijímateľa – predkladateľa 
projektu predkladá MAS z nasledovných dôvodov: 

a) konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nie je oprávneným konečným prijímateľom – 
predkladateľom projektu pre príslušné opatrenie osi 3 implementované prostredníctvom 
osi 4 Leader; 

b) ŽoNFP (projekt) je nekompletná po formálnej a obsahovej a stránke (chýbajúce prílohy 
v zmysle povinných príloh k ŽoNFP (projektu), prílohy a doklady sú nekompletné, 
žiadosť nebola v stanovenom termíne doplnená na základe výzvy na doplnenie MAS, resp. 
doplnené doklady si aj po doplnení výzvy navzájom odporujú, alebo sú v rozpore so 
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všeobecnými právnymi predpismi);   

c) ŽoNFP (projekt) nespĺňa podmienky formálnej kontroly MAS pre príslušné opatrenie osi 
3 implementované prostredníctvom osi 4 Leader; 

d) ŽoNFP (projekt) nespĺňa minimálne kritériá spôsobilosti pre príslušné opatrenie osi 3 
uvedené v Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú 
implementované prostredníctvom osi 4 a/alebo kritéria spôsobilosti uvedené v Usmernení, 
kapitole 5. Opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia a/alebo 
kritéria spôsobilosti, ktoré si stanovila MAS pre jednotlivé opatrenia osi 3 v rámci 
implementácie stratégie; 

e) ŽoNFP (projekt) nespĺňa kritéria na hodnotenie ŽoNFP (projektov) stanovené MAS  vo 
Výzve na implementáciu stratégie; 

f)  nepostupoval pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb v súlade s platnou 
legislatívou, ktorá upravuje verejné obstarávanie 

g) konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nerealizoval obstarávanie tovarov, stavebných 
prác a služieb v súlade s Usmernením, uvedeným v kapitole 14. Usmernenie postupu 
konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov) pri obstarávaní tovarov, stavebných 
prác a služieb;  

h) spadá do kategórie neoprávnených projektov pre príslušné opatrenie osi 3 implementované 
prostredníctvom osi 4 Leader;  

i) z iných dôvodov (napr. ak sa v priebehu vyhodnotenia projektu zistí, že konečný 
prijímateľ – predkladateľ projektu uviedol nepravdivé, neúplné alebo mylné informácie); 

j) z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na realizáciu projektu pre príslušné  
opatrenie osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 Leader a to v rámci Výzvy na 
implementáciu stratégie; 

k) ŽoNFP (projekt) nedosahuje minimálnu hranicu oprávnených výdavkov, ktoré stanovila 
MAS v stratégií a vo Výzve na implementáciu stratégie. 

 

B.  ŽoNFP (projekt) bude neschválená v rámci administratívnej kontroly, ktorú 
vykonáva PPA z nasledovných dôvodov:  

a) konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nie je oprávneným konečným prijímateľom – 
predkladateľom projektu pre príslušné opatrenie osi 3 implementované prostredníctvom osi 
4 Leader;  



Záväzná osnova Integrovanej stratégie rozvoja územia 
z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013                                                                                                                                                                     
 

 

 134 

b)  ŽoNFP (projekt) je nekompletná po formálnej a obsahovej a stránke t.j. žiadosť nebola 
kompletná ani po kontrole vykonanej zo strany MAS - MAS pochybila pri výkone 
formálnej kontroly, žiadosť nebola  v stanovenom termíne doplnená na základe výzvy na 
doplnenie MAS alebo PPA, resp. doplnené doklady si aj po doplnení výzvy na objasnenie 
nezrovnalostí a nejasností navzájom odporujú, alebo sú v rozpore so všeobecnými 
právnymi predpismi);   

c)  ŽoNFP (projekt) nespĺňa podmienky formálnej kontroly MAS pre príslušné opatrenie osi 
3 implementované prostredníctvom osi 4 Leader; ŽoNFP (projekt) nespĺňa minimálne 
kritériá spôsobilosti pre príslušné opatrenie osi 3 uvedené v Usmernení, Prílohe č.6 
Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4 
a/alebo kritéria spôsobilosti uvedené v Usmernení, kapitole 5. Opatrenie 4.1 
Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia a/alebo kritéria spôsobilosti, ktoré si 
stanovila MAS pre jednotlivé opatrenia osi 3 v rámci implementácie stratégie; 

d) spadá do kategórie neoprávnených projektov pre príslušné opatrenie osi 3 implementované 
prostredníctvom osi 4 Leader;  

e) ŽoNFP (projekt) nespĺňa kritéria na hodnotenie ŽoNFP (projektov) stanovené MAS  vo 
Výzve na implementáciu stratégie; 

f) z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na realizáciu projektu pre príslušné opatrenie 
osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 a to v rámci Výzvy na implementáciu 
stratégie; 

g) konečný prijímateľ – predkladateľ projektu neakceptuje návrh predloženej zmluvy alebo 
nedodrží termín podpísania a zaslania zmluvy na PPA; 

h) konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nepostupoval pri obstarávaní tovarov, 
stavebných prác a služieb v súlade s platnou legislatívou, ktorá upravuje verejné 
obstarávanie; 

i) konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nerealizoval obstarávanie tovarov, stavebných 
prác a služieb v súlade s Usmernením, uvedeným v kapitole 14. Usmernenie postupu 
konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov) pri obstarávaní tovarov, stavebných 
prác a služieb;  

j) úmrtie/zánik žiadateľa (v tomto prípade sa oznámenie o vyradení nedoručuje, iba sa založí 
do spisu projektu); 

k) z iných dôvodov (napr. ak sa v priebehu vyhodnotenia projektu zistí, že konečný prijímateľ 
uviedol nepravdivé, neúplné alebo mylné informácie); 

l) ŽoNFP (projekt) nedosahuje minimálnu hranicu oprávnených výdavkov, ktoré si MAS 
stanovila v stratégií a vo Výzve na implementáciu stratégie; 

m) predloženie nepravdivého vyhlásenia o nestrannosti  a vyhlásenie o zamedzení konfliktu 
záujmov. V prípade, ak bude vyhlásenie o nestrannosti  a vyhlásenie o zamedzení konfliktu 
záujmov spoločné pre všetky ŽoNFP (projekty) v rámci jednej Výzvy na implementáciu 
stratégie - rozhodnutie o neschválení sa bude týkať všetkých ŽoNFP (projektov) v rámci 
príslušnej Výzvy na implementáciu stratégie. Ak bude  vyhlásenie o nestrannosti  a 
vyhlásenie o zamedzení konfliktu záujmov osobitne pre jednotlivé ŽoNFP (projekty) 
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v rámci jednej Výzvy na implementáciu stratégie - rozhodnutie o neschválení sa bude 
týkať len ŽoNFP (projektu), ktorého sa týka; 

n) nepredloženie vyhlásenia o nestrannosti  a vyhlásenia o zamedzení konfliktu záujmov 
každého člena Výberovej komisie MAS,  každého člena Výkonného orgánu, štatutárneho 
orgánu MAS a manažéra MAS;  

o) zistenie prepojenia alebo  vzťahov, ktoré by mohli ovplyvniť hodnotenie ŽoNFP (projektu) 
s konečným prijímateľom – predkladateľom projektu a/alebo s  ktorýmkoľvek, 
uchádzačom na  dodávateľa v zmysle podmienok Usmernenia, kapitola 14. Usmernenie 
postupu konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov)  pri obstarávaní  tovarov, 
stavebných prác a služieb zo strany manažéra MAS, člena Výkonného orgánu MAS, 
štatutárneho orgánu MAS a člena výberovej komisie MAS.  

 

• Popíšte, spôsob zostavenia výberovej komisie MAS a dôvody výberu jej členov. 

 

Členov výberovej komisie vymenuje výkonný orgán. Výkonný orgán na základe návrhov 
členov združenia a predložených profesijných životopisov volí na základe odbornosti pre 
danú Výzvu jednotlivých členov výberovej komisie. 

 

Zostavenie výberovej komisie rešpektuje a odráža podmienky nariadenia rady (ES)  č. 
1698/2005 a vykonávacie nariadenia Komisie (ES) č.1974/2006 – zástupcovia súkromného 
sektora vrátane občianskeho a neziskového, musia byť zastúpení s min. 50 % všetkých 
rozhodujúcich hlasov a zástupcovia verejného sektora s max. 50 % všetkých rozhodujúcich 
hlasov a to počas celého obdobia implementácie stratégie.  

 

Pre účely hodnotenia a výberu projektov konečného prijímateľa – predkladateľa projektu 
v rámci každej výzvy, MAS menuje vždy novú Výberovú komisiu MAS, ktorá sa môže 
skladať z rovnakých členov. 

 

Člen výberovej komisie nesmie hodnotiť projekt, ktorý predkladá ako konečný prijímateľ – 
predkladateľ projektu v rámci implementácie stratégie (resp. je štatutárnym zástupcom, 
zamestnancom, členom riadiacich orgánov a pod. v organizačnej štruktúre predkladaného 
projektu, alebo sa zúčastnil na jeho vypracovaní ako konzultant, poradca alebo expert ). V 
prípade zistenia takejto skutočnosti, musí byť člen výberovej komisie MAS nahradený iným 
členom. 

 

Pri výbere kandidátov do Výberovej komisie MAS sa bude prihliadať aj na obsahové 
zameranie výzvy, pri ktorom bude výhodou pôsobenie navrhnutého kandidáta v danej oblasti. 
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• Popíšte, spôsoby eliminácie konfliktu záujmu. 
 
Člen komisie je povinný zdržať sa akejkoľvek činnosti, ktorá by bola v rozpore s jeho 
činnosťou v komisii. Člen výberovej komisie MAS nesmie hodnotiť projekt, ktorý predkladá 
ako konečný prijímateľ – predkladateľ projektu v rámci implementácie stratégie (resp. je 
štatutárnym zástupcom, zamestnancom, členom riadiacich orgánov alebo sa zúčastnil na jeho 
vypracovaní ako konzultant alebo expert ). 

 
Každý člen výberovej komisie musí podpísať čestné prehlásenie, že nie je v konflikte 
záujmov tak, ako je to definované v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch 
a ostatných záväzných dokumentoch týkajúcich sa procesu schvaľovania žiadostí o  NFP, 
najmä v zmysle prílohy č.1  Uznesenia vlády č.141 zo 16. februára 2005 upravujúceho 
definíciu pravidla konfliktu záujmov. 
 
V prípade zistenia porušenia pravidla zákazu konfliktu záujmov zo strany  člena výberovej 
komisie MAS, bude tento nahradený iným členom. 
 
 
5.5 Kontrola činnosti verejno-súkromného partnerstva (MAS) 

• Popíšte, zabezpečenie kontroly činnosti zamestnancov3, orgánov a účtovníctva verejno-
súkromného partnerstva (MAS). 

 

Kontrolným orgánom združenia je dozorná rada, ktorá za svoju činnosť zodpovedá valnému 
zhromaždeniu. 
 
Úlohou Dozornej rady je najmä: 

- kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje 
opatrenia na ich odstránenie, 

- kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov, 
- prekladá ročnú správu o svojej činnosti najvyššiemu orgánu.   

 
Kontrola pracovníkov združenia (manažéra, administratívneho pracovníka a účtovníka) je 
uskutočňovaná predsedníctvom a kontrolným orgánom na základe pracovného 
a organizačného poriadku, ako aj na základe ročného plánu práce, ktorý predkladá manažér 
predsedníctvu. 
 
Monitorovací výbor je kontrolným orgánom a vykonáva svoju činnosť v prípade 
implementácie ISRÚ z PRV.   
 
Monitorovací výbor vykonáva najmä nasledovné činnosti: 

- volí spomedzi seba a odvoláva predsedu monitorovacieho výboru, ktorý je povinný 
zúčastňovať sa na zasadnutí výkonného orgánu s hlasom poradným, 
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- vykonáva hodnotenie, monitoring a kontrolu realizácie projektov v rámci ISRÚ a 
pripravuje a vypracováva správy o implementácií ISRÚ v zmysle svojho štatútu. 

 

• Popíšte, postupy uskutočňovania kontrol projektov konečných prijímateľov – 
predkladateľov projektov. 

 
MAS vykonáva administratívnu kontrolu ŽoNFP konečného prijímateľa – predkladateľa 
projektu, ako súčasť predbežnej finančnej kontroly, v rámci opatrenia 4.1 Implementácia 
Integrovaných stratégií rozvoja územia a opatrenia 4.3 Chod Miestnej akčnej skupiny (vo fáze 
pred zaslaním ŽoNFP na PPA), pričom sa kontroluje formálna a vecná správnosť v súlade 
s Usmernením, kapitolou 8. Hodnotenie a výber projektov konečného prijímateľa – 
predkladateľa projektu v rámci implementácie stratégie.   
 
PPA v súlade s § 9 a § 10 zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom 
audite v znení neskorších predpisov vykonáva predbežnú a priebežnú finančnú kontrolu. 
Kontroly na mieste, ktorú vykonáva PPA u konečného prijímateľa - predkladateľa projektu sa 
môže zúčastniť aj poverený zástupca MAS Csángó. 
 
Predmetom výkonu kontroly na mieste je najmä  

– overenie skutočného dodania tovarov, vykonania prác alebo poskytnutia služieb 
deklarovaných na faktúrach a iných relevantných účtovných dokladoch, ktoré 
predložila MAS, resp. konečný prijímateľ – predkladateľ projektu  ako súčasť 
ŽoNFP  

– overenie súladu realizácie projektu s Rámcovou zmluvou, resp. Zmluvou 
(harmonogramom prác, finančným plánom projektu a pod.), príp. overovanie 
ďalších podmienok uvedených v Rámcovej zmluve, resp. Zmluve podľa 
rozhodnutia RO/PPA 

– overenie, či MAS, resp. konečný prijímateľ – predkladateľ projektu predkladá 
prostredníctvom monitorovacích správ správne informácie ohľadom fyzického 
pokroku realizácie projektu 

– overenie, či sú v účtovnom systéme MAS, resp. konečného prijímateľa – 
predkladateľa projektu zaúčtované všetky skutočnosti, ktoré sa týkajú projektu 
žiadateľa a sú predmetom účtovníctva podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 
v znení neskorších predpisov 

– overenie prípadných príjmov z realizovaného projektu 
– overenie dodržiavania pravidiel publicity. 

 

• Uveďte, spôsoby zverejňovania výsledkov Integrovanej stratégie rozvoja územia 
a vyhodnocovanie. 

 
MAS informuje verejnosť o výsledku výberu v rámci každej výzvy. Výsledky budú 
zverejnené na viditeľnom a voľne prístupnom mieste.  
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Výsledky implementácie Integrovanej stratégie rozvoja územia (ISRÚ) budú priebežne 
zverejňované na internetovej stránke www.mrcsango.sk, v informačných a propagačných 
materiáloch MAS a v miestnych a regionálnych novinách a na informačných tabuliach po 
obciach. 
Výsledky stratégie budú vyhodnocované aj na zasadnutiach Zhromaždenia členov MAS. 
 
 
5.6 Zapojenie žien, mladých ľudí, poľnohospodárov a marginalizovaných skupín 
obyvateľstva 

• Popíšte, či dochádza a akým spôsobom k zapojeniu žien, mladých ľudí do 30 rokov 
a poľnohospodárov a marginalizovaných skupín do Integrovanej stratégie rozvoja územia, 
napr. ich zapojenie medzi členov, do orgánov verejno-súkromného partnerstva (MAS).  

 

Členkami MAS Csángó sú 2 ženy, čo tvorí 12% z celkového počtu členov. Regionálnu 
rozvojovú agentúru zastupuje Szabina Balogh Baranyay a ZO Csemadok Neded zastupuje 
Edita Izsáková. Mladí ľudia do 30 rokov v MAS Csángó nepôsobia. Poľnohospodári majú 
príležitosť zapojiť sa do implementácie Integrovanej stratégie prostredníctvom realizácie 
projektov.  

 

• Popíšte, či a akým spôsobom sú uvedené skupiny zvýhodnené v rámci  kritérií na 
hodnotenie ŽoNFP (projektov) konečných prijímateľov – predkladateľov projektov. 

 

Uvedené skupiny obyvateľov Csángó nie sú v rámci výberových kritérií na hodnotenie 
projektov konečných prijímateľov zvýhodňované. 
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KAPITOLA 6: SÚLAD INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA S OSTATNÝMI 

RELEVANTNÝMI STRATEGICKÝMI DOKUMENTMI  EURÓPSKEHO,  
NÁRODNÉHO, REGIONÁLNEHO A MIESTNEHO  VÝZNAMU 
 

• Uveďte, prepojenosť Integrovanej stratégie rozvoja územia s nasledovnými prioritami EÚ: 

- Horizontálne priority politík Európskej Únie (marginalizované Rómske komunity 
– zvýšiť zamestnanosť, úroveň vzdelania a kvalitu života, rovnosť príležitostí – 
pre všetkých, prevencia všetkých foriem diskriminácie, trvaloudržateľný rozvoj - 
environmentálny ekonomický a sociálny, trvalá udržateľnosť ekonomického rastu, 
informačná spoločnosť). 

- Horizontálne priority vidieckej politiky EÚ (rozvoj ľudského potenciálu – 
vzdelávanie, podnikanie, ženy, mládež, zvýšenie integrácie vidieka do 
informačnej spoločnosti, zlepšenie spravovania vidieka - prístup Leader ).  

 

 

Integrovaná stratégia rozvoja územia Csángó je v súlade horizontálnymi prioritami politík 
Európskej Únie a s horizontálnymi prioritami vidieckej politiky EÚ.  
 
A. Horizontálne priority politík Európskej Únie 
 
Marginalizované Rómske komunity: cieľom je najmä zvýšiť zamestnanosť, úroveň 
vzdelania a kvalitu života týchto skupín. Ako vyplýva z auditu zdrojov, najviac občanov 
rómskej národnosti žije v obciach Neded a Vlčany, ale v ďalších obciach mikroregiónu tiež 
žije rómske obyvateľstvo, aj keď nie v takej veľkej miere. ISRÚ sa svojimi aktivitami 
v oblasti vytvárania podmienok pre celoživotné vzdelávanie snaží podporovať rast úrovne 
vzdelania a tým aj zvyšovať zamestnanosť týchto marginalizovaných skupín. 
 
Rovnosť príležitostí: rovnosť príležitostí pre všetkých, prevencia všetkých foriem 
diskriminácie sú súčasťou kohéznej politiky Spoločenstva a PRV ju napĺňa predovšetkým 
opatreniami zameranými na skvalitňovanie života na vidieku prostredníctvom zlepšenia 
infraštruktúry obcí. Princíp rovnosti príležitostí znamená potieranie diskriminácie na základe 
pohlavia, rasy, etnického pôvodu, náboženského vyznania, viery, zdravotného postihnutia, 
veku, či sexuálnej orientácie. 
 
Trvaloudržateľný rozvoj: predstavuje najmä zachovanie a obnovu prírodného bohatstva, 
kultúrneho rázu a ekologickej stability krajiny a zvýšenie environmentálneho povedomia 
občanov a ich zapojovanie sa do rozhodovacieho procesu. Tieto princípy sú obsiahnuté aj 
v ISRÚ. 
 
Informačná spoločnosť: je zameraná najmä na informatizáciu, podporu prepojenia a 
informovanosti v riešenom území. Tento princíp sa uplatní aj v opatreniach ISRU (331 – 
Vzdelávanie a informovanie). 
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B. Horizontálne priority vidieckej politiky EÚ  

 

Horizontálne priority vidieckej politiky EÚ sú napĺňané jednotlivými aktivitami, ktoré sa 
snažia o zlepšenie pozície obyvateľstva žijúceho na vidieku a to podporou projektov, ktoré 
jednak zlepšia kvalitu života na vidieku, vytvoria možnosti zamestnať sa a využívať lokálne 
zdroje, zlepšia sa podmienky pre vzdelávanie a pre zvyšovanie informovanosti a celkovou 
implementáciou princípov Leader sa zabezpečí lepšia kvalita obyvateľov mikroregióna 
Csángó.  
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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. Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ), ktorý predložil Integrovanú 
stratégiu rozvoja územia v rámci I. Výzvy na predkladanie integrovaných stratégií 
rozvoja územia z PRV SR 2007 - 2013 a nebol úspešný vo výberovom kole, a bude 
predkladať Integrovanú stratégiu do II. Výzvy je povinný  v rámci prílohy č.2 Doklad 
o súhlase  všetkých obcí so zaradením do územia pôsobnosti verejno-súkromného 
partnerstva (MAS) a oboznámením sa s Integrovanou stratégiou rozvoja územia prijať 
nové uznesenie, že obec berie na vedomie oboznámenie sa s Integrovanou stratégiou 
rozvoja územia. Uznesenie potvrdzujúce súhlas obce so zaradením do územia verejno 
– súkromného partnerstva (MAS) pre II. Výzvu na predkladanie integrovaných 
stratégií rozvoja územia z PRV SR 2007 - 2013 nie je potrebné znova prijímať. 

• 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 (kópie) 

• 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.), (kópie) 

• 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.1 
SOCIO-EKONOMICKÁ CHARAKTERISTIKA 

 

Tab. č.1.: Vekové skupiny podľa pohlavia k 31.12. 2010 

Muži Počet % Ženy Počet % 

0 - 14 1059 15,20 0 - 14 974 13,14 

15 - 64 4798 68,85 15 - 64 4165 56,21 

65 a viac 1112 15,96 65 a viac 2271 30,65 

Zdroj: ŠÚ SR, 2010 

 

Tab. č. 2.: Pohyb obyvateľov  v absolútnych hodnotách  

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 CELKOM  

Celková zmena počtu 
obyvateľov 

37 16 55 183 1 17 309 

z toho ženy 7 15 36 107 -8 10 167 

Prirodzený  
+prírastok/-úbytok 

-52 -68 -72 -50 -69 -60 -371 

 z toho ženy -32 -21 -27 -18 -45 -31 -174 

+prírastok/-úbytok 
sťahovaním 

89 84 127 233 70 77 680 

 z toho ženy 39 36 63 125 37 41 341 

Zdroj: ŠÚ SR, 2010 
 
 
Tab. č. 3: Miera nezamestnanosti v percentách  

P. č. 

 

Názov obce 

 

Miera nezamestnanosti 

 

2008                                      2009                               2010 

1. Diakovce 6,81                       9,22                         10,42 

2. Tešedíkovo 6,81                       9,22                         10,42 

3. Žihárec 6,81                       9,22                         10,42 

4. Vlčany 6,81                       9,22                         10,42 

5. Neded 6,81                       9,22                         10,42 

   

   

Zdroj: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky 
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Tab. č. 4.: Podnikateľské subjekty v území  

FO   PO 
Počet podnikateľských subjektov v primárnom sektore 
  

26 
 

159 

 FO  PO Počet podnikateľských subjektov v sekundárnom sektore 
 48 19 

 FO  PO 
Počet podnikateľských subjektov v terciárnom sektore 
 

 
103 
 

58 

Prevládajúce odvetvia u podnikateľských subjektov(vymenovať) 
 

PS: poľnohospodárstvo 
SS: spracovanie dreva, 
stolárske práce, výrobky 
z dreva, stavebníctvo, 
murárske práce 
TS: pohostinné služby, 
potraviny mix, predajne 
mäsa, autodoprava 

 
Prevládajúce odvetvia zamestnanosti  v podnikateľských subjektoch (vymenovať) 
 
 

Poľnohospodárska 
výroba, Služby 

Zdroj: vlastný zber údajov, obecné úrady 
 
 
 
Tab. č. 5.: Zoznam obcí v pôsobnosti verejno–súkromného partnerstva (MAS) a počet obyvateľov  

P. č. Názov obce Kategória 4 Počet obyvateľov 

1. Diakovce KP 2300 

2. Tešedíkovo KP  3788 

3. Žihárec KP  1691 

4. Vlčany KP 3461 

5. Neded KP 3139 

Spolu   14379 

Zdroj: ŠÚ SR, 2010 
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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 
 

 
Potvrdenie pravdivosti štatutárom obce 

 

 
 
 

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 
 

Meno 
Dátum/podpis/pečiatka 

1. 

Diakovce 
 
 
 
 

Dátum: 29. 11. 2011 
Uznesenie č. 12/2011/C1 

Dátum: 29. 11. 2011 
Uznesenie č. 12/2011/B1 

Bc. László Hajdu 
 
 

2. 

Tešedíkovo 
 
 
 
 

Dátum: 13. 12. 2011 
Uznesenie č. 
146/OZ/2011 

Dátum: 13. 12. 2011 
Uznesenie č. 147/OZ/2011 

Gyula Borsányi 
 
 

3. 

Žihárec 
 
 
 
 

Dátum : 13. 12. 2011 
Uznesenie č. 92/2011 

Dátum: 13. 12. 2011 
Uznesenie č. 93/2011 

Alajos Baranyay 
 
 

4. 

Vlčany 
 
 
 
 

Dátum: 21. 12. 2011 
Uznesenie C/1 

Dátum: 21. 12. 2011 
Uznesenie D/1 

Ing. Július Iván 
 
 

5. 

Neded 
 
 
 
 

Dátum: 13. 12. 2011 
Uznesenie č. 13/OZ/2011 

Dátum: 13. 12. 2011 
Uznesenie č. 13/OZ/2011 

Ing. Štefan Jancsó 
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PRÍLOHA Č.3 
SÚHRNNÝ PREHĽAD INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA 

 
 

VÍZIA 
Obce mikroregiónu sa stanú príjemným sídlom pre život, uspokojujúce základné potreby a podmienky života. 
Mikroregión: 

- bude poskytovať dostatočné možnosti na rekreáciu, spoločenské, kultúrne  a športové 
aktivity 

- bude rozvíjať svoje služby v oblasti vidieckeho turizmu, cestovného ruchu v nadväznosti 
na poľnohospodárstvo, priemysel a služby pri zachovaní  zdravého životného prostredia 
v spojení s rastúcou znalostnou ekonomikou 

- bude rozvíjať záujmy malých a stredných podnikateľov o rozširovanie ich činnosti 
v obciach 

- bude poskytovať kvalitné životné prostredie nielen pre svojich občanov, ale aj pre 
návštevníkov a turistov. 

STRATEGICKÝ CIEĽ  

Zlepšenie kvality života obyvateľov, zvýšiť atraktívnosť a skvalitniť vidiecke prostredie pre obyvateľov 
i návštevníkov mikroregiónu a zachovať prírodné a kultúrne bohatstvo mikroregiónu do roku 2017.  

STRATEGICKÁ PRIORITA  1 
Obnova a rozvoj obcí 

STRATEGICKÁ PRIORITA  2 
Ochrana životného prostredia 

STRATEGICKÁ PRIORITA  3 
Základná infraštruktúra 

a podnikateľské prostredie 

 
     

ŠPECIFICKÝ CIEĽ  1.1 
Rekonštrukcia a výstavba budov 

občianskej a sociálnej 
infraštruktúry 

 
 
 
 
 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ  2.1 
Zavádzanie nových technológii na 

ochranu životného prostredia  

 ŠPECIFICKÝ CIEĽ  3.1 
Podpora malých a stredných 

podnikov 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.2 
Zlepšenie stavu technickej 

infraštruktúry 

 ŠPECIFICKÝ CIEĽ  2.2 
Zvýšiť environmentálnu 
uvedomelosť obyvateľstva 

 ŠPECIFICKÝ CIEĽ  3.2 
Prevencia kriminality 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.3 
Skvalitnenie a rozširovanie 

bytového fondu  

 ŠPECIFICKÝ CIEĽ  2.3 
Dobudovanie environmentálnej 

infraštruktúry 

 ŠPECIFICKÝ CIEĽ  3.3 
Modernizácia a zlepšenie 
ponuky služieb v obci 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ  1.4 
Podpora zlepšenia vzhľadu obcí 

 

    

     

 PRIORITA 1 
Obnova a rozvoj obcí 

  PRIORITA 2 
Ochrana životného prostredia 

  PRIORITA 3 
Základná infraštruktúra 

a podnikateľské prostredie 
ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.1 
OPATRENIE Č. 1.1.1 

Základné služby pre vidiecke 
obyvateľstvo 

 (PRV SR, Os 3, kód 321) 
 

OPATRENIE Č. 1.1.2  

 ŠPECIFICKÝ CIEĽ 2.1 
OPATRENIE Č. 2.1.1  

Podpora aktivít v oblasti 
separovaného zberu  

(OP ŽP, Os 4, operačný cieľ 4.1) 
OPATRENIE Č. 2.1.2  

Podpora aktivít na zhodnocovanie 

 ŠPECIFICKÝ CIEĽ 3.1 
OPATRENIE Č. 3.1.1 
Podpora a rozvoj 

infraštruktúry cestovného 
ruchu  

(ROP SR, Os 3, operačný 
cieľ 3.2) 
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Posilnenie kultúrneho potenciálu 
regiónov a rozvoja turizmu 
 (ROP SR, Os 4, kód 3.1) 

OPATENIE Č. 1.1.3  
Regenerácia sídiel 

 (ROP SR. Os 4, kód 4.1) 
OPATRENIE Č. 1.1.4 

Infraštruktúra sociálnych služieb, 
sociálnoprávnej ochrany a 

sociálnej kurately  
(ROP SR, Os 4, kód 2.1) 

odpadov  
(OP ŽP, Os 4, operačný cieľ 4.2) 

OPATRENIE Č. 2.1.3  
Nakladanie s nebezpečnými 

odpadmi 
(OP ŽP, Os 4, operačný cieľ 4.3) 

OPATRENIE Č. 2.1.4  
Riešenie problematiky 

environmentálnych záťaží vrátane 
ich odstraňovania  

(OP ŽP, Os 4, operačný cieľ 4.4) 
OPATRENIE Č. 2.1.5  

Uzatváranie a rekultivácia skládok 
odpadov 

(OP ŽP, Os 4, operačný cieľ 4.5) 
OPATRENIE Č. 2.1.6 

(Environmentálny fond – oblasť C- 
Rozvoj odpadového hospodárstva) 

OPATRENIE Č. 3.1.2 
Podpora podnikateľských 
aktivít v cestovnom ruchu 
(OP KaHR, Os 3, operačný 

cieľ 3.1) 
 
 

        

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.2 
OPATRENIE Č. 1.2.1  

OBNOVA A ROZVOJ OBCÍ  
(PRV SR, OS 3, KÓD 322) 

 ŠPECIFICKÝ CIEĽ 2.2 
Vlastné zdroje  

 

 ŠPECIFICKÝ CIEĽ 3.2 
OPATRENIE Č. 3.2.1 

ELEKTRONIZÁCIA VEREJNEJ 
SPRÁVY A ROZVOJ 

ELEKTRONICKÝCH SLUŽIEB 

NA MIESTNEJ A REGIONÁLNEJ 
ÚROVNI  

(OP IS, OS 1, OPERAČNÝ CIEĽ 
1.2) 
 
 
 

      

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.3 
OPATRENIE Č. 1.3.1 

 PROGRAM ROZVOJA BÝVANIA 
 

 ŠPECIFICKÝ CIEĽ 2.3 
OPATRENIE Č. 2.3.1 

OBNOVA A ROZVOJ OBCÍ  
(PRV SR, OS 3, KÓD 322) 
OPATRENIE Č. 2.3.2 

PREVENTÍVNE OPATRENIA NA 
OCHRANU PRED POVODŇAMI  

(OP ŽP. OS. 2, OPERAČNÝ CIEĽ 2.1) 
OPATRENIE Č. 2.3.3 

Environmentálny fond – oblasť B- 
ochrana a využívanie vôd 
OPATRENIE Č. 2.3.4  

ODVÁDZANIE A ČISTENIE 
KOMUNÁLNYCH ODPADOVÝCH VÔD 

(OP ŽP, OS 1, OPERAČNÝ CIEĽ 1.2)  
OPATRENIE Č. 2.3.5 

ENVIRONMENTÁLNY FOND- OBLASŤ 
B –OCHRANA A VYUŽÍVANIE VÔD 

 ŠPECIFICKÝ CIEĽ 3.3 
OPATRENIE Č. 3.3.1  

ROZVOJ A PODPORA TRVALO 
UDRŽATEĽNÉHO VYUŽÍVANIA 

INFRAŠTRUKTÚRY 

ŠIROKOPÁSMOVÉHO 

PRÍSTUPU  
(OP IS, OS 3, OPERAČNÝ CIEĽ 

3.1) 
 
 
 

      

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.4 
OPATRENIE Č. 1.4.1 

OBNOVA A ROZVOJ OBCÍ 
(PRV SR, OS 3, KÓD 322) 
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STRATEGICKÁ PRIORITA  4 
Rozvoj cestovného ruchu 

 STRATEGICKÁ PRIORITA  5 
Rozvoj hospodárstva a komunitný 

rozvoj 

   

ŠPECIFICKÝ CIEĽ  4.1 
Podpora rozvoja cestovného 

ruchu  

 
 
 
 
 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ  5.1 
Zlepšenie využitia možností pre 

poľnohospodársku výrobu  

  ŠPECIFICKÝ CIEĽ 5.2 
Zvyšovanie efektivity práce 
prostredníctvo ďalšieho 

vzdelávania 
 

  ŠPECIFICKÝ CIEĽ  5.3 
Zvyšovanie občianskej participácie 
a záujmu o veci verejné, zmena 

mentality obyvateľov  

   

 PRIORITA 4 
Rozvoj cestovného ruchu 

  PRIORITA 5 
Rozvoj hospodárstva a komunitný 

rozvoj 
ŠPECIFICKÝ CIEĽ 4.1  
OPATRENIE Č. 4.1.1 

Základné služby pre vidiecke 
obyvateľstvo  

(PRV SR, Os 3, kód 321) 
OPATRENIE Č. 4.1.2 
Obnova a rozvoj obcí  

(PRV SR, Os 3, kód 322) 

 ŠPECIFICKÝ CIEĽ 5.1 
OPATRENIE Č. 5.1.1 

ODBYTOVÉ ORGANIZÁCIE 

VÝROBCOV 
 (PRV SR, OS 1, KÓD 142) 

 

     

  ŠPECIFICKÝ CIEĽ 5.2 
OPATRENIE Č. 5.2.1 

VZDELÁVANIE A INFORMOVANIE 

(PRV SR, OS 3, KÓD 331)  
    

  ŠPECIFICKÝ CIEĽ 5.3 
OPATRENIE Č. 5.3.1  

Nehmotné kultúrne dedičstvo 
a kultúrno – osvetová činnosť  

(Ministerstvo kultúry SR, program 
7) 
 

 
OPATRENIE: Chod miestnej akčnej skupiny (kód PRV SR 431) 

 
OPATRENIE: Vykonávanie projektov spolupráce (kód PRV SR 421) 

Poznámka: Pri opatreniach osi 3, ktoré sa budú implementovať prostredníctvom osi 4 Leader je potrebné 
rozpísať presné názvy opatrení a jednotlivých činnosti, v rámci príslušného opatrenia osi 3, tak ako sú uvedené 
v Usmernení pre administráciu osi 4 Leader, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú 
implementované prostredníctvom osi 4. Jedno z opatrení bude venované opatreniu 4.3 Chod miestnej akčnej 
skupiny a v prípade, ak verejno-súkromné partnerstvo (MAS) predpokladá realizáciu projektov spolupráce, 
jedno z opatrení bude venované opatreniu 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce.  
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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 

Zlepšenie kvality života obyvateľov, zvýšiť atraktívnosť 
a skvalitniť vidiecke prostredie pre obyvateľov 
i návštevníkov mikroregiónu a zachovať prírodné 
a kultúrne bohatstvo mikroregiónu do roku 2017 

Priorita Integrovanej stratégie rozvoja 
územia  

Obnova a rozvoj obcí 

Špecifický cieľ Integrovanej stratégie 
rozvoja územia 

Zlepšiť základné služby a vzhľad obcí regiónu 

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

Podporované činnosti  

- výstavba, rekonštrukcia a modernizácia detských 
a športových ihrísk (vrátane krytých a zázemí týchto 
ihrísk), tržníc (vrátane krytých), autobusových zastávok 
a pod., (napr. obecných rozhlasov) 
- výstavba, 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. 
Typ podporených aktivít 
• rekonštrukcia a modernizácia miestnej 

infraštruktúry; 
• rekonštrukcia a modernizácia stavieb a objektov 

spoločenského významu; 
• investície do objektov podporujúcich voľno 

časové aktivity. 
 

Definícia konečných prijímateľov – 
predkladateľov projektu Obce Csángó 

Odôvodnenie 
 

V území sa nachádza veľa nevyužívaných obecných 
budov a objektov spoločenského významu či ihrísk v 
zlom technickom stave. Záujem o zlepšenie ich stavu 
potvrdzuje veľké množstvo projektových zámerov obcí, 
podnety občanov vyjadrené v prieskume potrieb i 
záujmové organizácie, ktoré v týchto podmienkach 
realizujú aktivity v prospech rozvoja obce. Cieľom tohto 
opatrenia je prostredníctvom zlepšenia stavu uvedených 
objektov vytvoriť podmienky pre spoločenské, kultúrne a 
športové aktivity, ktoré sú dôležitým prvkom 
začleňovania obyvateľov do života obce. So zlepšením 
stavu týchto objektov súvisí aj kvalita poskytovaných 
verejných služieb, a tým aj kvalita života ľudí v obciach. 

 
ODHAD POČTU KONEČNÝCH PRIJÍMATEĽOV - PREDKLADATEĽOV PROJEKTU 
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Podnikateľské subjekty 

nerelevantné 
 
Združenia  

nerelevantné 

 
Obce  

5 
 
Ostatní  

nerelevantné 

 
VÝŠKA A ROZSAH PODPORY  

 

Názov zdroja financovania  
Rozpočet 
v EUR 

Požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov PRV  2 150 000,00 

Výška financovania z vlastných zdrojov  0 

VÚC  90 000,00 
Ostatné verejné zdroje  

Iné verejné zdroje  0 

 Celkový rozpočet opatrenia  2 240 000,00  

 
OPRÁVNENOSŤ VÝDAVKOV  

 

Minimálna výška oprávnených výdavkov 
3 300 EUR 

 

Maximálna výška oprávnených výdavkov 100 000 EUR 

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) výdavky spojené s externým manažmentom 
projektov; 

6) vlastná práca (iba mzdy vrátane odvodov).   
 
Výška výdavkov uvedených v bode 3, 4 a 5 nesmie 
presiahnuť 8 % z celkových oprávnených výdavkov na 
projekt.  
 

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, výdavky na 
vypracovanie projektovej dokumentácie 
a výdavky spojené s externým manažmentom 
projektov  presahujúce 8 % z celkových 
oprávnených výdavkov na projekt;   

3) nákup použitého majetku;  
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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; 
16) výdavky súvisiace s preplatením personálnych 

výdavkov na pracovníkov (zamestnancov) 
v rámci externého manažmentu projektov a to 
v prípade, ak starosta obce, ktorá bola/je 
konečným prijímateľom/prijímateľom v projekte 
vystupuje zároveň ako priamo zainteresovaná 
osoba pri realizácií projektu 

 

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 

                                                 
1 Napr. v prípade rekonštrukcie a modernizácie obecných stavieb žiadateľ uvedené stavby ani ich časti nemôže 
prenajímať na podnikateľské účely.   
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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) 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) 
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Výberové kritéria  

P.č. Kritérium  

- 
- 
 

- - 

Bodovacie kritéria 

P. č. Kritérium Body 

1. Vidieckosť 

- projekt je umiestnený 
v obci s hustotou 
obyvateľstva na km2 
do 50: 5 bodov 

- 50-100:  3 body 

- 100-150:  1 bod 

2. Nezamestnanosť 

- ak sa projekt realizuje 
v obci, kde je vyššia 
nezamestnanosť ako 
v rámci okresu :5 bodov 
- ak sa projekt realizuje 
v obci s nižšou 
nezamestnanosťou ako 
je v rámci okresu:2 body 

3. 

Kompletnosť  a včasnosť predloženia ŽoNFP, požadovanej 
dokumentácie, vrátane verejného obstarávania, kvalita projektovej 
dokumentácie, podľa ktorej sa budú prvky projektu realizovať (prvky 
drobnej architektúry) 

0 – 10 

4. Rozpočet projektu – reálnosť, uskutočniteľnosť 0 – 15 

5. 
Súlad projektu s Integrovanou stratégiou rozvoja územia, PHSR obce, 
VÚC 0 – 5 

6. 
Kvalita projektu a súlad s prioritnými indikátormi – komplexnosť, 
prístup k internetu, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba; prístup 
verejnosti k výstupom projektu 

0 – 15 

7. Projekt rieši odstránenie havarijného stavu alebo živelnej pohromy 0 – 5 

8. Pri realizácii sa použije materiál z domácich zdrojov 0 – 5 

9. 
Prínos z hľadiska ochrany ŽP a starostlivosti o krajinu, s ohľadom na 
trvaloudržateľný rozvoj 0 – 5 

10. 
Zapojenie žien, mladých ľudí, poľnohospodárov, marginalizovaných 
skupín obyvateľstva 0 - 20 

11. 
Do realizácie sú zapojení miestni občania v rámci verejnoprospešných 
prác, aktivita prispieva k zvýšeniu účasti občanov na správe vecí 
verejných 

0 – 10 

 SPOLU 100 bodov 

Postup pri rovnakom počte bodov 
- väčší územný dopad 
- väčší dopad na ŽP 

 
POŽADOVANÉ PRÍLOHY 
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Povinné prílohy 

1. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok 
2. Tabuľková časť (financovanie projektu) 
3. Úradne overený doklad o pridelení IČO 
4. Úradne overený doklad o zvolení za starostu 
5. Zmluva o vedení účtu 
6. Čestné prehlásenie, že obec nemá podlžnosti voči 
štátu, že nie je v nútenej správe 
7. Výsledky stavebného konania (stavebné 
povolenie, stavebné rozhodnutie) 
8. V prípade, že projekt nevyžaduje stavebné 
konanie, je potrebné doložiť doklady o vlastníctve, resp.  
nájomné zmluvy pozemkov, objektov, kde sa bude daný 
projekt realizovať 
9. Výsledky verejného obstarávania – ak sú k 
dispozícii pri podaní žiadosti 
10. Čestné prehlásenie, že projekt je financovaný len z 
jedného štátneho finančného zdroja 
 

Nepovinné prílohy Nie sú 

 
PLÁN IMPLEMENTÁCIE 

 

Počet výziev 2 výzvy/rok  

Min. a max. doba realizácie projektov 
Minimálne: 3 mesiace 
Maximálne: 24 mesiacov 

MONITORING A HODNOTENIE OPATRENIA 

 

Dodatočné monitorovacie ukazovatele  

Úroveň 
Ukazovateľ 
(názov a merná 

jednotka) 

Východisko
vý 
stav 

Cieľová hodnota 
ukazovateľa 
do r. 2017 

Spôsob overovania 
a získavania údajov, 
frekvencia zberu 

Počet 
vybudovaných 
amfiteátrov 
v obciach 

 
 
0 
 
 
 

1 Záverečné správy projektov 

Počet 
vybudovaných 
detských ihrísk 

0 10 Záverečné správy projektov 

Počet 
vybudovaných 
obecných 
stavieb 

0 1 Záverečné správy projektov 

Počet 
zrekonštruovan
ých obecných 
stavieb 

24 5 Záverečné správy projektov 

Opatrenie: 
321 Základné 
služby  pre 

hospodárstvo 
a vidiecke 

obyvateľstvo 

Počet 
vybudovaných 
tržníc 

0 1 Záverečné správy projektov 
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Počet 
zrekonštruovan
ých obecných 
rozhlasov 

5 5 Záverečné správy projektov 

Počet 
vybudovaných 
športových 
centier 

0 1 Záverečné správy projektov 

Počet 
zrekonštruovan
ých budov 
a areálov 
športových 
ihrísk (vrátane 
tribúny) 

5 3 Záverečné správy projektov 
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Časť A: Opatrenia osi 3  

Strategický cieľ Integrovanej stratégie 
rozvoja územia 

Zlepšenie kvality života obyvateľov, zvýšiť atraktívnosť 
a skvalitniť vidiecke prostredie pre obyvateľov 
i návštevníkov mikroregiónu a zachovať prírodné 
a kultúrne bohatstvo mikroregiónu do roku 2017 

Priorita Integrovanej stratégie rozvoja 
územia  

Obnova a rozvoj obcí 

Špecifický cieľ Integrovanej stratégie 
rozvoja územia 

Zlepšiť základné služby a vzhľad obcí regiónu 

Názov opatrenia  PRV SR 2007 -2013  322 – 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 (upozornenie: finančné prostriedky 
na zlepšenie technického stavu verejného 
osvetlenia je možné získať i v rámci opatrenia 
2.2 Operačného programu 
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast), 
verejných priestranstiev a parkov.  

 
Typ podporených aktivít 

• výstavba, rekonštrukcia a modernizácia miestnej 
technickej infraštruktúry (dopravná 
infraštruktúra, vodohospodárska infraštruktúra a 
ďalšia technická infraštruktúra); 

• zlepšenie vzhľadu obcí (verejné priestranstvá, 
parky) 

 
Definícia konečných prijímateľov – 
predkladateľov projektu Obce Csángó 

Odôvodnenie 
 

 
V mikroregióne Csángó sa nachádza päť obcí, ktorým 
obecné rozpočty nedovoľujú vyčleňovať dostatočné 
finančné zdroje na realizáciu aktivít súvisiacich so 
zlepšením infraštruktúry, komunikačnej napojenosti, 
estetizáciou a revitalizáciu verejných priestranstiev a teda 
celkovým zlepšením stavu životného prostredia. 
Finančné prostriedky v danom opatrení napomôžu 
naplneniu vyššie uvedených problémov. Celkovým 
cieľom opatrenia je zlepšiť prístup do územia a zvýšiť 
konkurencieschopnosť jeho ekonomiky prostredníctvom 
rekonštrukcie a modernizácie dopravnej infraštruktúry. 
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ODHAD POČTU KONEČNÝCH PRIJÍMATEĽOV - PREDKLADATEĽOV PROJEKTU 

 
 
Podnikateľské subjekty 

nerelevantné 
 
Združenia  

nerelevantné 

 
Obce  

5 
 
Ostatní  

nerelevantné 

 
VÝŠKA A ROZSAH PODPORY  

 

Názov zdroja financovania  
Rozpočet 
v EUR 

Požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov PRV  1 065 000,00 

Výška financovania z vlastných zdrojov  0 

VÚC  35 000,00 
Ostatné verejné zdroje  

Iné verejné zdroje  0 

 Celkový rozpočet opatrenia  1 100 000,00 

 
OPRÁVNENOSŤ VÝDAVKOV  

 

Minimálna výška oprávnených výdavkov 
 

3 300 EUR 

Maximálna výška oprávnených výdavkov 70 000 EUR 

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) výdavky spojené s externým manažmentom 

projektov; 
6) vlastná práca (iba mzdy vrátane odvodov) 
 
Výška výdavkov uvedených v bode 3, 4 a 5 nesmie 
presiahnuť 8 % z celkových oprávnených výdavkov na 
projekt.   
 

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, výdavky na 
vypracovanie projektovej dokumentácie a 
výdavky spojené s externým manažmentom 
projektov  presahujúce 8 % z celkových 
oprávnených výdavkov na projekt;   
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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 súvisiace s preplatením personálnych 

výdavkov na pracovníkov (zamestnancov) 
v rámci externého manažmentu projektov a to 
v prípade, ak starosta obce, ktorá bola/je 
konečným prijímateľom/prijímateľom 
v projekte vystupuje zároveň ako priamo 
zainteresovaná osoba pri realizácií projektu 

 

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: 
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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 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) 
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Výberové kritéria  

P.č. Kritérium  

- 
- 
 

- - 

Bodovacie kritéria 

P. č. Kritérium Body 

1. Vidieckosť 

- projekt je umiestnený 
v obci s hustotou 
obyvateľstva na km2 do 
50 : 5 bodov 
- 50-100: 3 body 
- 100-150: 1 bod 

2. Nezamestnanosť 

- ak sa projekt realizuje 
v obci, kde je vyššia 
nezamestnanosť ako 
v rámci okresu: 5 bodov 
- ak sa projekt realizuje 
v obci s nižšou 
nezamestnanosťou ako 
je v rámci okresu: 2 
body 

3. 
Kompletnosť a včasnosť predloženia žiadosti, požadovanej 
dokumentácie, vrátane verejného obstarávania 

0 – 15 

4. 
Súlad projektu s Integrovanou stratégiou rozvoja územia (PHSR 
obce, VÚC) 

0 – 5 

5. Pri realizácii sa použije materiál z domácich zdrojov 0 – 5 

6. 
Územný dopad – počet m/km realizovaných chodníkov, veľkosť 
revitalizovanej plochy verejných priestranstiev a parkov 

0 - 10 

7. Rozpočet je reálny, navrhované náklady sú v primeranej výške 0 – 15 

8. 
Prínos z hľadiska ochrany ŽP a starostlivosti o krajinu, s ohľadom 
na trvaloudržateľný rozvoj 

0 – 5 

9. 
Kvalita projektovej dokumentácie, podľa ktorej sa budú prvky 
projektu realizovať (prvky drobnej architektúry) 

0 – 10 

10. 
Zapojenie žien, mladých ľudí, poľnohospodárov, 
marginalizovaných skupín obyvateľstva 

0 - 20 

11. 
Do realizácie sú zapojení miestni občania v rámci 
verejnoprospešných prác, aktivita prispieva k zvýšeniu účasti 
občanov na správe vecí verejných 

0 – 5 

 SPOLU 100 bodov 

Postup pri rovnakom počte bodov 

- väčší počet realizovaných km pri rovnakom rozpočte 
- väčšia plocha realizovaného priestoru pri rovnakom 
rozpočte 
- prínos z hľadiska ochrany životného prostredia 

 
POŽADOVANÉ PRÍLOHY 
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Povinné prílohy 

1) Žiadosť o nenávratný finančný príspevok 
2) Tabuľková časť (financovanie projektu) 
3) Úradne overený doklad o pridelení IČO 
4) Úradne overený doklad o zvolení za starostu 
5) Zmluva o vedení účtu 
6) Čestné prehlásenie, že obec nemá podlžnosti voči 

štátu, že nie je v nútenej správe 
7) Výsledky stavebného konania (stavebné 

povolenie, stavebné rozhodnutie) 
8) V prípade, že projekt nevyžaduje stavebné 

konanie, je potrebné doložiť doklady 
o vlastníctve, resp.  nájomné zmluvy pozemkov, 
objektov, kde sa bude daný projekt realizovať 

9) Výsledky verejného obstarávania – ak sú 
k dispozícii pri podaní žiadosti 

10) Čestné prehlásenie, že projekt je financovaný len 
z jedného štátneho finančného zdroja  

 

Nepovinné prílohy Nie sú 

 
PLÁN IMPLEMENTÁCIE 

 

Počet výziev 2 výzvy/rok 

Min. a max. doba realizácie projektov 
Minimálne: 3 mesiace 
Maximálne: 24 mesiacov 

MONITORING A HODNOTENIE OPATRENIA 

 

Dodatočné monitorovacie ukazovatele  

Úroveň 
Ukazovateľ 
(názov a merná 

jednotka) 

Východisko
vý 
stav 

Cieľová hodnota 
ukazovateľa 
do r. 2017 

Spôsob overovania 
a získavania údajov, 
frekvencia zberu 

Dĺžka 
vybudovaných 
a 
zrekonštruovan
ých miestnych 
ciest 
a chodníkov (v 
km) 

0 30 Záverečné správy projektov 

Počet 
dopravných 
značiek 
obecných 
komunikácií 

0 65 Záverečné správy projektov 

Opatrenie: 
322 – Obnova 
a rozvoj dedín 

 

Počet 
vybudovaných 
a zrekonštruova
ných verejných 
osvetlení v 
obciach 

5 2 Záverečné správy projektov 
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Rozloha 
revitalizovanýc
h verejných 
priestranstiev 
a parkov (v m2) 

0 15 000 Záverečné správy projektov 
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Časť A: Opatrenia osi 3  

Strategický cieľ Integrovanej stratégie 
rozvoja územia 

Zlepšenie kvality života obyvateľov, zvýšiť atraktívnosť 
a skvalitniť vidiecke prostredie pre obyvateľov 
i návštevníkov mikroregiónu a zachovať prírodné 
a kultúrne bohatstvo mikroregiónu do roku 2017 

Priorita Integrovanej stratégie rozvoja 
územia  

Ochrana životného prostredia 

Špecifický cieľ Integrovanej stratégie 
rozvoja územia 

Zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj a ochranu životného 
prostredia 

Názov opatrenia  PRV SR 2007 -2013  322 – 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 (upozornenie: finančné prostriedky 
na zlepšenie technického stavu verejného 
osvetlenia je možné získať i v rámci opatrenia 
2.2 Operačného programu 
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast), 
verejných priestranstiev a parkov.  

 
Typ podporených aktivít 

• výstavba, rekonštrukcia a modernizácia miestnej 
technickej infraštruktúry (dopravná 
infraštruktúra, vodohospodárska infraštruktúra a 
ďalšia technická infraštruktúra); 

• zlepšenie vzhľadu obcí (verejné priestranstvá, 
parky) 

 
Definícia konečných prijímateľov – 
predkladateľov projektu Obce Csángó 

Odôvodnenie 
 

Výrazne znížiť škody spôsobené povodňami 
realizáciou preventívnych opatrení na ochranu pred 
povodňami, obmedziť ľudskou činnosťou spôsobené 
nepriaznivé vplyvy na odtokové pomery 
v povodiach a zabezpečiť prirodzenú schopnosť 
akumulácie vody revitalizáciou povodí. Zmierňovať 
nepriaznivé následky povodí na ľudské zdravie, 
životné prostredie, kultúrne dedičstvo a na 
hospodársku činnosť. 

 
ODHAD POČTU KONEČNÝCH PRIJÍMATEĽOV - PREDKLADATEĽOV PROJEKTU 
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Podnikateľské subjekty 

nerelevantné 
 
Združenia  

nerelevantné 

 
Obce  

5 
 
Ostatní  

nerelevantné 

 
VÝŠKA A ROZSAH PODPORY  

 

Názov zdroja financovania  
Rozpočet 
v EUR 

Požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov PRV  240 000,00 

Výška financovania z vlastných zdrojov  0 

VÚC 10 000,00 
Ostatné verejné zdroje  

Iné verejné zdroje 0 

 Celkový rozpočet opatrenia  250 000,00 

 
OPRÁVNENOSŤ VÝDAVKOV  

 

Minimálna výška oprávnených výdavkov 
 

3 300 EUR 

Maximálna výška oprávnených výdavkov 70 000 EUR 

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) výdavky spojené s externým manažmentom 
projektov; 

6) vlastná práca (iba mzdy vrátane odvodov) 
 
Výška výdavkov uvedených v bode 3, 4 a 5 nesmie 
presiahnuť 8 % z celkových oprávnených výdavkov na 
projekt.   
 

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, výdavky na 
vypracovanie projektovej dokumentácie a 
výdavky spojené s externým manažmentom 
projektov  presahujúce 8 % z celkových 
oprávnených výdavkov na projekt;   

3) nákup použitého majetku;  
4) nákup dopravných prostriedkov a dopravných 
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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 súvisiace s preplatením personálnych 

výdavkov na pracovníkov (zamestnancov) 
v rámci externého manažmentu projektov a to 
v prípade, ak starosta obce, ktorá bola/je 
konečným prijímateľom/prijímateľom v projekte 
vystupuje zároveň ako priamo zainteresovaná 
osoba pri realizácií projektu 

 

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 
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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 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) 
 

Výberové kritéria  

P.č. Kritérium  

- 
- 
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- - 

Bodovacie kritéria 

P. č. Kritérium Body 

1. Vidieckosť 

- projekt je umiestnený 
v obci s hustotou 
obyvateľstva na km2 do 
50 : 5 bodov 
- 50-100: 3 body 
- 100-150: 1 bod 

2. Nezamestnanosť 

- ak sa projekt realizuje 
v obci, kde je vyššia 
nezamestnanosť ako 
v rámci okresu: 5 bodov 
- ak sa projekt realizuje 
v obci s nižšou 
nezamestnanosťou ako 
je v rámci okresu: 2 
body 

3. 
Kompletnosť a včasnosť predloženia žiadosti, požadovanej 
dokumentácie, vrátane verejného obstarávania 

0 – 15 

4. 
Súlad projektu s Integrovanou stratégiou rozvoja územia (PHSR 
obce, VÚC) 

0 – 5 

5. Pri realizácii sa použije materiál z domácich zdrojov 0 – 5 

6. 
Územný dopad – dĺžka vyčistených priekop na odvádzanie 
prebytočnej dažďovej vody  

0 - 10 

7. Rozpočet je reálny, navrhované náklady sú v primeranej výške 0 – 15 

8. 
Prínos z hľadiska ochrany ŽP a starostlivosti o krajinu, s ohľadom 
na trvaloudržateľný rozvoj 

0 – 5 

9. 
Kvalita projektovej dokumentácie, podľa ktorej sa budú prvky 
projektu realizovať (prvky drobnej architektúry) 

0 – 10 

10. 
Zapojenie žien, mladých ľudí, poľnohospodárov, 
marginalizovaných skupín obyvateľstva 

0 - 20 

11. 
Do realizácie sú zapojení miestni občania v rámci 
verejnoprospešných prác, aktivita prispieva k zvýšeniu účasti 
občanov na správe vecí verejných 

0 – 5 

 SPOLU 100 bodov 

Postup pri rovnakom počte bodov 
- väčší počet realizovaných km pri rovnakom rozpočte 
- prínos z hľadiska ochrany životného prostredia 

 
POŽADOVANÉ PRÍLOHY 
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Povinné prílohy 

1) Žiadosť o nenávratný finančný príspevok 
2) Tabuľková časť (financovanie projektu) 
3) Úradne overený doklad o pridelení IČO 
4) Úradne overený doklad o zvolení za starostu 
5) Zmluva o vedení účtu 
6) Čestné prehlásenie, že obec nemá podlžnosti voči 
štátu, že nie je v nútenej správe 

7) Výsledky stavebného konania (stavebné povolenie, 
stavebné rozhodnutie) 

8) V prípade, že projekt nevyžaduje stavebné konanie, je 
potrebné doložiť doklady o vlastníctve, resp.  nájomné 
zmluvy pozemkov, objektov, kde sa bude daný projekt 
realizovať 

9) Výsledky verejného obstarávania – ak sú k dispozícii 
pri podaní žiadosti 

10) Čestné prehlásenie, že projekt je financovaný len 
z jedného štátneho finančného zdroja  

 

Nepovinné prílohy Nie sú 

 
PLÁN IMPLEMENTÁCIE 

 

Počet výziev 2 výzvy/rok 

Min. a max. doba realizácie projektov 
Minimálne: 3 mesiace 
Maximálne: 24 mesiacov 

MONITORING A HODNOTENIE OPATRENIA 

 

Dodatočné monitorovacie ukazovatele  

Úroveň 
Ukazovateľ 
(názov a merná 

jednotka) 

Východisko
vý 
stav 

Cieľová hodnota 
ukazovateľa 
do r. 2017 

Spôsob overovania 
a získavania údajov, 
frekvencia zberu 

Opatrenie: 
322 – Obnova 
a rozvoj dedín 

Dĺžka 
vyčistených 
priekop (v km) 

0 135 Záverečné správy projektov 
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Časť A: Opatrenia osi 3  

Strategický cieľ Integrovanej stratégie 
rozvoja územia 

Zlepšenie kvality života obyvateľov, zvýšiť atraktívnosť 
a skvalitniť vidiecke prostredie pre obyvateľov 
i návštevníkov mikroregiónu a zachovať prírodné 
a kultúrne bohatstvo mikroregiónu do roku 2017 

Priorita Integrovanej stratégie rozvoja 
územia  

Rozvoj cestovného ruchu 

Špecifický cieľ Integrovanej stratégie 
rozvoja územia 

Podporiť rozvoj vidieckeho cestovného ruchu využitím 
a zhodnotením daností regiónu 

Názov opatrenia  PRV SR 2007 -2013  
321 – Základné služby pre hospodárstvo a 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); 

• výstavba, 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. 

Typ podporených aktivít 
• rekonštrukcia a modernizácia miestnej 

infraštruktúry; 
• rekonštrukcia a modernizácia stavieb a objektov 

spoločenského významu; 
• investície do objektov podporujúcich voľno 

časové aktivity. 
 

Definícia konečných prijímateľov – 
predkladateľov projektu Obce Csángó 

Odôvodnenie 
 

Audit zdrojov aj SWOT analýza poukazujú na vysoký 
kultúrny a prírodný potenciál pre rozvoj cestovného 
ruchu, ktorý nie je dostatočne využívaný. Cieľom 
opatrenia je zvýšiť ponuku doplnkových služieb v oblasti 
rozvoja cestovného ruchu, s dôrazom na využitie 
miestnych zdrojov, čo zároveň prispeje k zvýšeniu 
atraktivity regiónu pre súčasných a potenciálnych 
návštevníkov.  

 
ODHAD POČTU KONEČNÝCH PRIJÍMATEĽOV - PREDKLADATEĽOV PROJEKTU 

 
 
Podnikateľské subjekty 

nerelevantné 
 
Združenia  

nerelevantné 

 
Obce  

5 
 
Ostatní  

nerelevantné 
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VÝŠKA A ROZSAH PODPORY  

 

Názov zdroja financovania  
Rozpočet 
v EUR 

Požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov PRV  170 000,00 

Výška financovania z vlastných zdrojov  0 

VÚC  30 000,00 
Ostatné verejné zdroje  

Iné verejné zdroje  0 

 Celkový rozpočet opatrenia  200 000,00  

 
OPRÁVNENOSŤ VÝDAVKOV  

 

Minimálna výška oprávnených výdavkov 
3 300 EUR 

 

Maximálna výška oprávnených výdavkov 100 000 EUR 

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) výdavky spojené s externým 
manažmentom projektov; 

6) vlastná práca (iba mzdy vrátane odvodov).   
 

Výška výdavkov uvedených v bode 3, 4 a 5 nesmie 
presiahnuť 8 % z celkových oprávnených výdavkov na 
projekt.  
 

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, výdavky na 
vypracovanie projektovej dokumentácie 
a výdavky spojené s externým manažmentom 
projektov  presahujúce 8 % z celkových 
oprávnených výdavkov na projekt;   

3) nákup použitého majetku;  
4) nákup dopravných prostriedkov a dopravných 

zariadení; 
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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; 
16) výdavky súvisiace s preplatením personálnych 

výdavkov na pracovníkov (zamestnancov) 
v rámci externého manažmentu projektov a to 
v prípade, ak starosta obce, ktorá bola/je 
konečným prijímateľom/prijímateľom v projekte 
vystupuje zároveň ako priamo zainteresovaná 
osoba pri realizácií projektu 

 
 

Neoprávnené projekty 

1) projekty zamerané na vytváranie zisku2; 
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 

                                                 
2 Napr. v prípade rekonštrukcie a modernizácie obecných stavieb žiadateľ uvedené stavby ani ich časti nemôže 
prenajímať na podnikateľské účely.   
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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) 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) 
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Výberové kritéria  

P.č. Kritérium  

- 
- 
 

- - 

Bodovacie kritéria 

P. č. Kritérium Body 

1. Vidieckosť 

- projekt je umiestnený 
v obci s hustotou 
obyvateľstva na km2 
do 50: 5 bodov 

- 50-100:  3 body 

- 100-150:  1 bod 

2. Nezamestnanosť 

- ak sa projekt realizuje 
v obci, kde je vyššia 
nezamestnanosť ako 
v rámci okresu :5 bodov 
- ak sa projekt realizuje 
v obci s nižšou 
nezamestnanosťou ako 
je v rámci okresu:2 body 

3. 

Kompletnosť  a včasnosť predloženia ŽoNFP, požadovanej 
dokumentácie, vrátane verejného obstarávania, kvalita 
projektovej dokumentácie, podľa ktorej sa budú prvky projektu 
realizovať (prvky drobnej architektúry) 

0 – 10 

4. Rozpočet projektu – reálnosť, uskutočniteľnosť 0 – 15 

5. 
Súlad projektu s Integrovanou stratégiou rozvoja územia, PHSR 
obce, VÚC 

0 – 5 

6. 
Kvalita projektu a súlad s prioritnými indikátormi – komplexnosť, 
prístup k internetu, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba; prístup 
verejnosti k výstupom projektu 

0 – 15 

7. 
Projekt rieši odstránenie havarijného stavu alebo živelnej 
pohromy 

0 – 5 

8. Pri realizácii sa použije materiál z domácich zdrojov 0 – 5 

9. 
Prínos z hľadiska ochrany ŽP a starostlivosti o krajinu, s ohľadom 
na trvaloudržateľný rozvoj 

0 – 5 

10. 
Zapojenie žien, mladých ľudí, poľnohospodárov, 
marginalizovaných skupín obyvateľstva 

0 - 20 

11. 
Do realizácie sú zapojení miestni občania v rámci 
verejnoprospešných prác, aktivita prispieva k zvýšeniu účasti 
občanov na správe vecí verejných 

0 – 10 

 SPOLU 100 bodov 

Postup pri rovnakom počte bodov 
- väčší územný dopad 
- väčší dopad na ŽP 

 
POŽADOVANÉ PRÍLOHY 
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Povinné prílohy 

1) Žiadosť o nenávratný finančný príspevok 
2) Tabuľková časť (financovanie projektu) 
3) Úradne overený doklad o pridelení IČO 
4) Úradne overený doklad o zvolení za starostu 
5) Zmluva o vedení účtu 
6) Čestné prehlásenie, že obec nemá podlžnosti voči 

štátu, že nie je v nútenej správe 
7) Výsledky stavebného konania (stavebné 

povolenie, stavebné rozhodnutie) 
8) V prípade, že projekt nevyžaduje stavebné 

konanie, je potrebné doložiť doklady o 
vlastníctve, resp.  nájomné zmluvy pozemkov, 
objektov, kde sa bude daný projekt realizovať 

9) Výsledky verejného obstarávania – ak sú k 
dispozícii pri podaní žiadosti 

10) Čestné prehlásenie, že projekt je financovaný len z 
jedného štátneho finančného zdroja 

 

Nepovinné prílohy Nie sú 

 
PLÁN IMPLEMENTÁCIE 

 

Počet výziev 2 výzvy/rok 

Min. a max. doba realizácie projektov 
Minimálne: 3 mesiace 
Maximálne: 24 mesiacov 

MONITORING A HODNOTENIE OPATRENIA 

 

Dodatočné monitorovacie ukazovatele  

Úroveň 
Ukazovateľ 
(názov a merná 

jednotka) 

Východisko
vý 
stav 

Cieľová hodnota 
ukazovateľa 
do r. 2017 

Spôsob overovania 
a získavania údajov, 
frekvencia zberu 

Počet 
vybudovaných 
rekreačných 
zón 

0 1 Záverečné správy projektov Opatrenie: 
321 – Základné 

služby pre 
hospodárstvo 
a vidiecke 

obyvateľstvo 
 

Počet 
vybudovaných 
objektov 
spoločenského 
významu 

0 2 Záverečné správy projektov 
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Časť A: Opatrenia osi 3  

Strategický cieľ Integrovanej stratégie 
rozvoja územia 

Zlepšenie kvality života obyvateľov, zvýšiť atraktívnosť 
a skvalitniť vidiecke prostredie pre obyvateľov 
i návštevníkov mikroregiónu a zachovať prírodné 
a kultúrne bohatstvo mikroregiónu do roku 2017 

Priorita Integrovanej stratégie rozvoja 
územia  

Rozvoj cestovného ruchu 

Špecifický cieľ Integrovanej stratégie 
rozvoja územia 

Podporiť rozvoj vidieckeho cestovného ruchu využitím 
a zhodnotením daností regiónu 

Názov opatrenia  PRV SR 2007 -2013  322 – Obnova a rozvoj dedín 

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 (upozornenie: finančné prostriedky 
na zlepšenie technického stavu verejného 
osvetlenia je možné získať i v rámci opatrenia 
2.2 Operačného programu 
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast), 
verejných priestranstiev a parkov.  

 
Typ podporených aktivít 

• výstavba, rekonštrukcia a modernizácia miestnej 
technickej infraštruktúry (dopravná 
infraštruktúra, vodohospodárska infraštruktúra a 
ďalšia technická infraštruktúra); 

• zlepšenie vzhľadu obcí (verejné priestranstvá, 
parky). 

 
 

Definícia konečných prijímateľov – 
predkladateľov projektu Obce Csángó 

Odôvodnenie 
 

Audit zdrojov aj SWOT analýza poukazujú na vysoký 
kultúrny a prírodný potenciál pre rozvoj cestovného 
ruchu, ktorý nie je dostatočne využívaný. Cieľom 
opatrenia je zvýšiť ponuku doplnkových služieb v oblasti 
rozvoja cestovného ruchu, s dôrazom na využitie 
miestnych zdrojov, čo zároveň prispeje k zvýšeniu 
atraktivity regiónu pre súčasných a potenciálnych 
návštevníkov.  

 
ODHAD POČTU KONEČNÝCH PRIJÍMATEĽOV - PREDKLADATEĽOV PROJEKTU 

 
 
Podnikateľské subjekty 

nerelevantné 
 
Združenia  

nerelevantné 
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Obce  

5 
 
Ostatní  

nerelevantné 

 
VÝŠKA A ROZSAH PODPORY  

 

Názov zdroja financovania  
Rozpočet 
v EUR 

Požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov PRV  285 000,00 

Výška financovania z vlastných zdrojov  0 

VÚC  15 000,00 
Ostatné verejné zdroje  

Iné verejné zdroje  0 

 Celkový rozpočet opatrenia  300 000,00  

 
OPRÁVNENOSŤ VÝDAVKOV  

 

Minimálna výška oprávnených výdavkov 
3 300 EUR 

 

Maximálna výška oprávnených výdavkov 70 000 EUR 

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) výdavky spojené s externým manažmentom 
projektov; 

6) vlastná práca (iba mzdy vrátane odvodov)   
 
Výška výdavkov uvedených v bode 3, 4 a 5 nesmie 
presiahnuť 8 % z celkových oprávnených výdavkov na 
projekt.   
 
 

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, výdavky na 
vypracovanie projektovej dokumentácie a výdavky 
spojené s externým manažmentom projektov  
presahujúce 8 % z celkových oprávnených 
výdavkov na projekt;   

3) nákup použitého majetku;  
4) nákup dopravných prostriedkov a dopravných 

zariadení; 
5) výdavky na nákup nehnuteľností s výnimkou 
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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 súvisiace s preplatením personálnych 

výdavkov na pracovníkov (zamestnancov) v rámci 
externého manažmentu projektov a to v prípade, ak 
starosta obce, ktorá bola/je konečným 
prijímateľom/prijímateľom v projekte vystupuje 
zároveň ako priamo zainteresovaná osoba pri 
realizácií projektu 

 
 

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. 
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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 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) 
 

Výberové kritéria  

P.č. Kritérium  

- 
- 
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- - 

Bodovacie kritéria 

P. č. Kritérium Body 

1. Vidieckosť 

- projekt je umiestnený 
v obci s hustotou 
obyvateľstva na km2 do 
50 : 5 bodov 
- 50-100: 3 body 
- 100-150: 1 bod 

2. Nezamestnanosť 

- ak sa projekt realizuje 
v obci, kde je vyššia 
nezamestnanosť ako 
v rámci okresu: 5 bodov 
- ak sa projekt realizuje 
v obci s nižšou 
nezamestnanosťou ako 
je v rámci okresu: 2 
body 

3. 
Kompletnosť a včasnosť predloženia žiadosti, požadovanej 
dokumentácie, vrátane verejného obstarávania 

0 – 15 

4. 
Súlad projektu s Integrovanou stratégiou rozvoja územia (PHSR 
obce, VÚC) 

0 – 5 

5. Pri realizácii sa použije materiál z domácich zdrojov 0 – 5 

6. Územný dopad – počet m/km realizovaných cyklotrás 0 - 10 

7. Rozpočet je reálny, navrhované náklady sú v primeranej výške 0 – 15 

8. 
Prínos z hľadiska ochrany ŽP a starostlivosti o krajinu, s ohľadom 
na trvaloudržateľný rozvoj 

0 – 5 

9. 
Kvalita projektovej dokumentácie, podľa ktorej sa budú prvky 
projektu realizovať (prvky drobnej architektúry) 

0 – 10 

10. 
Zapojenie žien, mladých ľudí, poľnohospodárov, 
marginalizovaných skupín obyvateľstva 

0 - 20 

11. 
Do realizácie sú zapojení miestni občania v rámci 
verejnoprospešných prác, aktivita prispieva k zvýšeniu účasti 
občanov na správe vecí verejných 

0 – 5 

 SPOLU 100 bodov 

Postup pri rovnakom počte bodov 
- väčší počet realizovaných km pri rovnakom rozpočte 
- prínos z hľadiska ochrany životného prostredia 

 
POŽADOVANÉ PRÍLOHY 
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Povinné prílohy 

1. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok 
2. Tabuľková časť (financovanie projektu) 
3. Úradne overený doklad o pridelení IČO 
4. Úradne overený doklad o zvolení za starostu 
5. Zmluva o vedení účtu 
6. Čestné prehlásenie, že obec nemá podlžnosti voči 
štátu, že nie je v nútenej správe 
7. výsledky stavebného konania (stavebné povolenie, 
stavebné rozhodnutie) 
8. V prípade, že projekt nevyžaduje stavebné 
konanie, je potrebné doložiť doklady o vlastníctve, resp.  
nájomné zmluvy pozemkov, objektov, kde sa bude daný 
projekt realizovať 
9. Výsledky verejného obstarávania – ak sú k 
dispozícii pri podaní žiadosti 
10. Čestné prehlásenie, že projekt je financovaný len z 
jedného štátneho finančného zdroja 
 

Nepovinné prílohy Nie sú 

 
PLÁN IMPLEMENTÁCIE 

 

Počet výziev 2 výzvy/rok 

Min. a max. doba realizácie projektov 
Minimálne: 3 mesiace 
Maximálne: 24 mesiacov 

MONITORING A HODNOTENIE OPATRENIA 

 

Dodatočné monitorovacie ukazovatele  

Úroveň 
Ukazovateľ 
(názov a merná 

jednotka) 

Východiskový 
stav 

Cieľová hodnota 
ukazovateľa 
do r. 2017 

Spôsob overovania 
a získavania údajov, 
frekvencia zberu 

Opatrenie: 
322  – Obnova 
a rozvoj dedín 

 

Dĺžka 
vybudovanej 
cyklotrasy (v 
km) 

0 15 Záverečné správy projektov 
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Časť A: Opatrenia osi 3  

Strategický cieľ Integrovanej stratégie 
rozvoja územia 

Zlepšenie kvality života obyvateľov, zvýšiť atraktívnosť 
a skvalitniť vidiecke prostredie pre obyvateľov 
i návštevníkov mikroregiónu a zachovať prírodné 
a kultúrne bohatstvo mikroregiónu do roku 2017 

Priorita Integrovanej stratégie rozvoja 
územia  

Rozvoj hospodárstva a komunitný rozvoj 

Špecifický cieľ Integrovanej stratégie 
rozvoja územia 

Rozvoj hospodárskej sféry a zabezpečenie prospešného 
spolužitia obecnej komunity, zefektívnenie 
a dynamizovanie práce subjektov verejnej správy 

Názov opatrenia  PRV SR 2007 -2013  331 – Vzdelávanie a informovanie 
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Podporované činnosti  

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 Obce Csángó 
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Odôvodnenie 
 

Cieľom opatrenia je skvalitnenie a podporenie ľudského 
potenciálu ako základnú podmienku pre zlepšenie kvality 
života na vidieku. Tento cieľ sa bude napĺňať 
predovšetkým prostredníctvom poskytovania potrebných 
vedomostí, zručností a informácií. 

 
ODHAD POČTU KONEČNÝCH PRIJÍMATEĽOV - PREDKLADATEĽOV PROJEKTU 

 
 
Podnikateľské subjekty 

nerelevantné 
 
Združenia  

nerelevantné 

 
Obce  

5 
 
Ostatní  

nerelevantné 

 
VÝŠKA A ROZSAH PODPORY  

 

Názov zdroja financovania  
Rozpočet 
v EUR 

Požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov PRV  50 000,00 

Výška financovania z vlastných zdrojov  0 

VÚC  0 
Ostatné verejné zdroje  

Iné verejné zdroje  0 

 Celkový rozpočet opatrenia  50 000,00  

 
OPRÁVNENOSŤ VÝDAVKOV  

 

Minimálna výška oprávnených výdavkov 
 

3 000 EUR 

Maximálna výška oprávnených výdavkov 15 000 EUR 

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 
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• 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 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 organizátora3 (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. 

                                                 
3 Pre jednoznačnosť a transparentnosť preplácania vynaložených výdavkov spresňujeme zoznam propagačných 
materiálov a propagačných predmetov, ktoré možno považovať za oprávnené:  

o propagačné materiály (tlačené, DVD a CD nosiče)   
o propagačné predmety (PE taška, konferenčný folder, zložka s klopou – obal na písomnosti, 

blok, pero, ceruzka, USB kľúč a diár). 
Za oprávnené výdavky sa uznávajú  len výdavky na taxatívne vymenované propagačné predmety a materiály,  
označené logom PRV SR 2007 – 2013 a ostatné znaky správnej publicity v zmysle nariadenia Komisie (ES) 
1974/2006.  Výdavky na ostatné propagačné materiály a predmety sa považujú za neoprávnené výdavky, pretože 
priamo nesúvisia s predmetným vzdelávacím a informačným projektom. 
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• 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 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 
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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 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 udelením Štatútu 
Miestnej akčnej skupiny (výdavky, dodacie listy a 
preberacie protokoly pred udelením Štatútu 
Miestnej akčnej skupiny); 

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) 
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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) 

 
 

KRITÉRIA SPÔSOBILOSTI A SPÔSOB PREUKÁZANIA ICH SPLNENIA 
 

Oprávnenosť projektov na financovanie z Programu rozvoja vidieka SR 2007 -2013 (ďalej len 
„PRV“), je podmienená splnením všetkých nasledovných kritérií spôsobilosti, stanovených pre toto 
opatrenie, kritérií spôsobilosti, ktoré sú uvedené v Usmernení pre administráciu osi 4 Leader (ďalej 
len „Usmernenie“), kapitole 5. Opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia 
a kritérií spôsobilosti, ktoré si stanovila MAS. 

1) Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu s právnou subjektivitou a oficiálne 
zaregistrovaným sídlom na území Slovenska Preukazuje sa pri ŽoNFP (projekte). 

2) Projekt sa musí realizovať pre subjekty, ktoré sú konečnými prijímateľmi nefinančnej 
pomoci. Preukazuje sa pri ŽoP. 

3) 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.  

4) Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí deklarovať, že pre každý vybraný 
projekt sa použil iba jeden zdroj financovania z EÚ alebo z národných zdrojov. 
Preukazuje sa formou čestného vyhlásenia pri ŽoNFP (projekte). 

5) 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). Preukazuje 
sa pri ŽoP. 

6) Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí predložiť poslednú ŽoP najneskôr do 
3 rokov od podpísania Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. 

Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu môže požadovať poplatky od účastníkov maximálne do 
výšky DPH v prípade, že ide o konečných prijímateľov – predkladateľov projektu, pre ktorých je 
DPH neoprávneným výdavkom na aktivity, ktoré sú oprávnené. Pokiaľ ide o konečných 
prijímateľov – predkladateľov projektu, 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. 
 
POSTUPY PRE VÝBER ŽONFP ( PROJEKTOV) KONEČNÉHO PRIJÍMATEĽA – PREDKLADATEĽA PROJEKTU PRE 

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

Výberové kritéria  

P.č. Kritérium  

- 
- 
 

- - 

Bodovacie kritéria 

P. č. Kritérium Body 
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1. Rôznorodosť foriem informačných aktivít v rámci jedného projektu 

-viac ako tri druhy 
informačných aktivít: 5 
bodov 
- menej ako tri druhy 
informačných aktivít: 3 
body 

2. Inovatívnosť foriem vzdelávacích aktivít 0 – 15 

3. Využitie informačno – komunikačných technológií 0 - 10 

4. Obsahová náplň a zameranie vzdelávacích aktivít 0 – 15 

5. Vytvorenie pracovných miest 0 – 15 

6. Počet beneficientov 0 – 10 

7. Územný dopad 

-ak sa projekt týka 
celého územia OZ 
Csángó: 10 bodov 
-ak časti územia :5 
bodov 
-ak jednej obce: 2 body 

8. 
Zapojenie žien, mladých ľudí, poľnohospodárov, marginalizovaných 
skupín obyvateľstva 0 - 20 

 SPOLU 100 bodov 

Postup pri rovnakom počte bodov 
-väčší počet nepriamych beneficientov – účastníkov 
vzdelávacích aktivít 
-väčší územný dopad 

 
POŽADOVANÉ PRÍLOHY 
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Povinné prílohy 

1) Žiadosť o nenávratný finančný príspevok 
2) Tabuľkovú časť projektu  
3) Doklad (fotokópia) o oprávnenosti vykonávať vzdelávaciu činnosť a o 

právnej subjektivite žiadateľa (predložiť jednu z možností): 
4) doklad o registrácii žiadateľa (napr. občianske združenia); 
5) zriaďovacia listina žiadateľa (napr. príspevkové a rozpočtové organizácie); 
6) Stanovy (profesijné komory). 
7) Oznámenie o schválení obsahového námetu vzdelávacej a informačnej 

aktivity – udelený Ministerstvom pôdohospodárstva SR – týka sa foriem 
informačných aktivít uvedených v Príručke, časť Rozsah a činnosti(body 1. 
a 2.) 

8) Opis vzdelávacej a informačnej aktivity – fotokópia dokumentácie, ktorá 
bola predložená na Ministerstvo pôdohospodárstva SR za účelom získania 
oznámenia v zmysle predchádzajúcich bodov. 

9) Zmluva o vedení bankového účtu žiadateľa (fotokópia) alebo 
potvrdenie banky o vedení bankového účtu žiadateľa vrátane uvedenia čísla 
bankového účtu (fotokópia). 

10) Doklady súvisiace s obstarávaním zákaziek na dodanie tovarov a/alebo 
poskytnutím služieb 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:  

a) víťazná cenová ponuka (originál alebo úradne osvedčená fotokópia);  
b) doklad, ktorý oprávňuje vybraného dodávateľa dodávať tovar, alebo 

poskytovať službu (fotokópiu), s výnimkou dodávateľov zapísaných v 
zozname podnikateľov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie (v tom 
prípade predloží doklad o zápise v zozname podnikateľov – originál alebo 
úradne osvedčenú            fotokópiu);  

c) záznam z vyhodnotenia ponúk so zdôvodnením výberu víťaznej cenovej 
ponuky (fotokópia);  

d)  čestné vyhlásenie vybraného dodávateľa, že nie je v likvidácii, neprebieha 
voči nemu konkurzné konanie (originál alebo úradne osvedčená                          
fotokópia); 

e) zmluva o dodávke tovarov a/alebo poskytnutí služieb uzatvorená s 
dodávateľom (fotokópia); 

f) preukaz o odbornej spôsobilosti odborne spôsobilej osoby pre verejné 
obstarávanie (fotokópia);  

g) potvrdenie odborne spôsobilej osoby pre verejné obstarávanie s úradne 
osvedčeným podpisom o tom, že verejné obstarávanie zákaziek na dodanie 
tovarov a/alebo poskytnutie služieb, ktoré sú predmetom projektu bolo 
vykonané v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s 
uvedením metódy verejného obstarávania a citovaním §, podľa ktorého 
žiadateľovi vyplynula povinnosť obstarávať (originál alebo úradne 
osvedčená fotokópia). 

 
V prípade, ak predpokladaná hodnota oprávnených výdavkov na dodanie 
tovarov a/alebo poskytnutie služieb je rovnaká alebo vyššia ako 10 000 EUR   
tri kompletné cenové  ponuky od rôznych dodávateľov – pozri Príručku, 
kapitolu 3. Príjem a administrácia ŽoNFP, bod 3.2 Usmernenie postupu 
žiadateľov pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb (originály alebo 
úradne osvedčené fotokópie, okrem prípadov uvedených nižšie), z ktorých musí 
každá obsahovať:  

– cenovú ponuku potvrdenú dodávateľom vrátane rozpočtu členeného podľa 
položiek;  

– doklad, ktorý oprávňuje dodávateľa dodávať tovar a/alebo poskytovať 
službu (fotokópia); 

– čestné vyhlásenie dodávateľa, že nie je v likvidácii a neprebieha voči 
nemu konkurzné konanie;  

– záznam z vyhodnotenia ponúk so zdôvodnením výberu víťaznej cenovej 
ponuky;  

– zmluva o dodávke tovarov a/alebo poskytnutí služieb uzatvorená 
s dodávateľom (fotokópia). 
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Povinné prílohy 

V prípade, ak je predpokladaná hodnota oprávnených výdavkov nižšia ako 
10 000 EUR:  
kompletnú cenovú ponuku vybraného dodávateľa – pozri Príručku, kapitolu 
3. Príjem a administrácia ŽoNFP, bod 3.2 Usmernenie postupu žiadateľov pri 
obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb (originál alebo úradne osvedčená 
fotokópia), ktorá musí obsahovať:  

– cenovú ponuku potvrdenú dodávateľom; 
– doklad, ktorý oprávňuje dodávateľa dodávať tovar a/alebo poskytovať 

službu (fotokópia); 
– čestné vyhlásenie dodávateľa, že nie je v likvidáciia neprebieha voči nemu 

konkuryné konanie 
– zmluvu s dodávateľom vrátane ceny dodávky (fotokópia) 

 
Doklady súvisiace s obstaraním zákaziek na dodanie tovarov a/alebo 
poskytnutím služieb v prípade, že žiadateľ 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 a podpísal zmluvu 
s dodávateľom v čase pred 1. januárom 2007, s výnimkou opatrenia 3.1. 
Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam, kde výdavky sú 
oprávnené až od dátumu podania žiadosti o poskytnutie NFP. 

- zmluva o dodávke tovarov a/alebo poskytnutí služieb uzatvorená 
s dodávateľom vrátane ceny dodávky (fotokópia) 

- rozpočet členený podľa položiek v prípade, ak nie je súčasťou 
zmluvy (fotokópia), 

doklad, ktorý oprávňoval dodávateľa dodávať tovar a/alebo poskytovať službu 
v čase dodávky príslušného tovaru a/alebo služieb (fotokópia, v prípade výpisu 
z Obchodného a Živnostenského registra postačuje výpis získaný z internetu).  
 

 

Nepovinné prílohy Nie sú 

 
PLÁN IMPLEMENTÁCIE 

 

Počet výziev 2 výzvy/rok 

Min. a max. doba realizácie projektov 
Minimálne: 3 mesiace 
Maximálne: 24 mesiacov 

MONITORING A HODNOTENIE OPATRENIA 

 

Dodatočné monitorovacie ukazovatele  

Úroveň 
Ukazovateľ 
(názov a merná 

jednotka) 

Východiskový 
stav 

Cieľová hodnota 
ukazovateľa 
do r. 2017 

Spôsob overovania 
a získavania údajov, 
frekvencia zberu 

Počet 
účastníkov 
informačných 
a vzdelávacích 
akcií 

0 50 
Monitoring zrealizovaných 
akcií, po skončení akcie Opatrenie: 

331  – 
Vzdelávanie a 
informovanie 

 
Počet 
informačných 
a vzdelávacích 
akcií 

0 5 
Monitoring zrealizovaných 
akcií, po skončení akcie 
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Časť B: Opatrenia osi 4  

Strategický cieľ Integrovanej 
stratégie rozvoja územia 

Zlepšenie kvality života obyvateľov, zvýšiť atraktívnosť 
a skvalitniť vidiecke prostredie pre obyvateľov i návštevníkov 
mikroregiónu a zachovať prírodné a kultúrne bohatstvo 
mikroregiónu do roku 2017 

Priorita Integrovanej stratégie 
rozvoja územia  

Partnerstvo a spolupráca 

Špecifický cieľ Integrovanej 
stratégie rozvoja územia 

Zabezpečiť koordináciu medzi subjektmi na území regiónu 
a posliniť spoluprácu na regionálnej, národnej i medzinárodnej 
úrovni 

Názov opatrenia  PRV SR 2007 -
2013 

421 VYKONÁVANIE PROJEKTOV SPOLUPRÁCE 

Podporované činnosti  

• spoločný marketing Leaderovských skupín 
v rôznych regiónoch so zameraním napr.: na miestne 
špeciality, miestne produkty, remeselné výrobky, 
vytvorenie siete prevádzkovateľov a výrobcov miestnych 
produktov, vytvorenie regionálnej značky produktov, 
služieb a pod.; 

• ochrana spoločného kultúrneho bohatstva, ako napr.: 
rekonštrukcia objektov spoločenského významu 
(pamätníky, hroby, pamätné tabule,  izby), zriadenie a 
výstavba miestnych múzeí, zriadenie izieb ľudových 
tradícií a izieb významných osobnosti (vrátane vnútorného 
vybavenia okrem výstavných exponátov), výstavba  
vyhliadkovej veže, výstavba a rekonštrukcia náučných 
a turistických chodníkov, inštalovanie a výroba náučných, 
informačných a historických tabúľ,  revitalizácia, resp. 
obnova historických parkov a záhrad a pod.; 

• budovanie kapacít: výmena skúseností, prenos 
praktických skúseností pri rozvoji vidieka (napr. spoločné 
publikácie, prípadové štúdie, návody osvedčených 
postupov, výskumy, s cieľom výmeny skúseností a 
prenosu praktických skúseností, ktoré musia viesť 
k prijatiu spoločných metodík a pracovných metód alebo k 
rozvinutiu spoločnej alebo koordinovanej činnosti, 
twinningové podujatia – výmenné programy pre 
zamestnancov a manažment MAS, spoločná alebo 
koordinovaná práca) a pod.; 

• prevádzková činnosť a administratívna činnosť 
súvisiaca s prípravou a realizáciou projektu spolupráce. 
 

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: 2 
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Projekt nadnárodnej spolupráce   / počet: 1 

 
A1. PROJEKT NÁRODNEJ SPOLUPRÁCE 

 

1. 

Prioritne na spoločný marketing 
Leaderovských skupín v rôznych regiónoch 
so zameraním napr.: na ochranu spoločného 
kultúrneho bohatstva, ako napr.: 
rekonštrukcia objektov spoločenského 
významu (pamätníky, hroby, pamätné 
tabule, izby), zriadenie a výstavba miestnych 
múzeí, zriadenie izieb ľudových tradícií a 
izieb významných osobnosti (vrátane 
vnútorného vybavenia okrem výstavných 
exponátov), výstavba a rekonštrukcia 
náučných a turistických chodníkov, 
inštalovanie a výroba náučných, 
informačných a historických tabúľ, 
revitalizácia a pod. a činnosti zamerané aj na 
budovanie kapacít. 

Zameranie  projektu spolupráce 

2. 

Prioritne na spoločný marketing 
Leaderovských skupín v rôznych regiónoch 
so zameraním napr.: na ochranu spoločného 
kultúrneho bohatstva, ako napr.: 
rekonštrukcia objektov spoločenského 
významu (pamätníky, hroby, pamätné 
tabule, izby), zriadenie a výstavba miestnych 
múzeí, zriadenie izieb ľudových tradícií a 
izieb významných osobnosti (vrátane 
vnútorného vybavenia okrem výstavných 
exponátov), výstavba a rekonštrukcia 
náučných a turistických chodníkov, 
inštalovanie a výroba náučných, 
informačných a historických tabúľ, 
revitalizácia a pod. a činnosti zamerané aj na 
budovanie kapacít. 

1. 1 Predpokladaný počet partnerov 
projektu spolupráce 2. 1 

1. 2013-2014 Predpokladaný termín realizácie  
projektu spolupráce 2. 2016-2017 

Ostatné 
verejné zdroje  

Názov zdroja financovania 
  

 Projekt 

Požadovaná výška 
finančného 
príspevku 

z verejných zdrojov 
PRV  

VÚC 
Iné 

verejné 
zdroje 

1. 0 1 500,00 0  
a) Príprava projektov spolupráce   

2. 0 1 500,00 0  

1. 35 000,00 6 500,00 0  
b) Realizácia projektov spolupráce   

2. 35 000,00 6 500,00 0  
 

B1. PROJEKT NADNÁRODNEJ SPOLUPRÁCE 
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1. 

Prioritne na spoločný marketing 
Leaderovských skupín v rôznych regiónoch 
so zameraním napr.: na ochranu spoločného 
kultúrneho bohatstva, ako napr.: 
rekonštrukcia objektov spoločenského 
významu (pamätníky, hroby, pamätné 
tabule, izby), zriadenie a výstavba miestnych 
múzeí, zriadenie izieb ľudových tradícií a 
izieb významných osobnosti (vrátane 
vnútorného vybavenia okrem výstavných 
exponátov), výstavba a rekonštrukcia 
náučných a turistických chodníkov, 
inštalovanie a výroba náučných, 
informačných a historických tabúľ, 
revitalizácia a pod. a činnosti zamerané aj na 
budovanie kapacít. 

Zameranie projektu spolupráce 

2.  

1. 1 Predpokladaný počet partnerov 
projektu spolupráce 2.  

1. 2014-2015 Predpokladaný termín realizácie  
projektu spolupráce 2.  

Ostatné 
verejné zdroje  

Názov zdroja financovania 
  

 Projekt 

Požadovaná výška 
finančného 
príspevku 

z verejných zdrojov 
PRV  

VÚC 
Iné 

verejné 
zdroje 

1. 0 1 500,00 0  
a) Príprava projektov spolupráce   

2.    

1. 35 000,00 6 500,00 0  
b) Realizácia projektov spolupráce   

2.     
 

VÝŠKA A ROZSAH PODPORY OPATRENIA  
 

Ostatné 
verejné zdroje  

Názov zdroja financovania 
 

Projekt 

Požadovaná výška 
finančného 
príspevku 

z verejných zdrojov 
PRV 

VÚC 
Iné 

verejné 
zdroje 

Príprava projektov spolupráce  A1+B1  0  4 500,00 0  

Realizácia projektov spolupráce  A1+B1  105 000,00  19 500,00  0 

Celkový rozpočet opatrenia  A1+B1  105 000,00  24 000,00  0 

MONITORING A HODNOTENIE OPATRENIA 

 

Dodatočné monitorovacie ukazovatele  

Úroveň 
Ukazovateľ 

(názov a merná 
jednotka) 

Východiskový 
stav 

Cieľová hodnota 
ukazovateľa 
do r. 2017 

Spôsob overovania 
a získavania údajov, 
frekvencia zberu 
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počet 
podporených 
projektov 
spolupráce 
 

0 3 
Monitoring zrealizovaných 
akcií, po skončení akcie 

Vykonávanie 
projektov 

počet 
spolupracujúc
ich MAS 
 

0 3 
Monitoring zrealizovaných 
akcií, po skončení akcie 
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Časť B: Opatrenia osi 4  

Strategický cieľ Integrovanej stratégie 
rozvoja územia 

Zlepšenie kvality života obyvateľov, zvýšiť atraktívnosť 
a skvalitniť vidiecke prostredie pre obyvateľov 
i návštevníkov mikroregiónu a zachovať prírodné 
a kultúrne bohatstvo mikroregiónu do roku 2017 

Priorita Integrovanej stratégie rozvoja 
územia  

Partnerstvo a spolupráca 

Špecifický cieľ Integrovanej stratégie 
rozvoja územia 

Zabezpečiť koordináciu medzi subjektmi na území regiónu 
a posilniť spoluprácu na regionálnej, národnej 
i medzinárodnej úrovni 

Názov opatrenia  PRV SR 2007 -2013 431 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 

 

Ostatné verejné zdroje 
Názov zdroja financovania 

 

Požadovaná výška finančného 
príspevku z verejných zdrojov 

PRV VÚC 
Iné verejné 

zdroje 

% 
z oprávnených 

výdavkov 
 

Prevádzka a administratívna 
činnosť 

285 600,00  2 400,00 0  80 

Budovanie zručností 
a schopností MAS 

 71 400,00  600,00 0  20 
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Celkový rozpočet opatrenia   357 000,00  3 000,00 0  X 

% oprávnených výdavkov  
spolu 

X X X 100 

 
OPRÁVNENOSŤ VÝDAVKOV  

 

Prevádzka a administratívna činnosť 285 600  EUR 
Maximálna výška oprávnených výdavkov 

Budovanie zručností a schopností MAS    71 400 EUR 

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 zahŕňajú mzdu a/alebo odmenu 
pre manažéra MAS a účtovníka v rozsahu 
maximálne 6 násobku minimálnej mzdy/mesačne 
a pre  administratívneho pracovníka MAS v rozsahu 
maximálne 4 násobku minimálnej mzdy/mesačne. 

-   Oprávnené sú nasledovné výdavky podľa formy 
pracovného pomeru (interný zamestnanci, externí 
zamestnanci a služby pracovného charakteru 
zabezpečené dodávateľsky)4: 

Celková cena práce – hrubá mzda vrátane 
zákonom stanovených odvodov  zamestnávateľa 
a zamestnanca, dane. 

Odmena - (práca mimo pracovného pomeru) 
podľa pracovného pomeru v zmysle Zákona č. 
311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších 
predpisov, Zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného 
zákonníka. 

Alikvótna časť mzdy – pre osoby, ktoré nepracujú 
na  plný pracovný čas. 

Nárokovateľné príplatky – práca nadčas, počas 
štátnych sviatkov, a víkendov kedy zamestnanec 
vykonával činnosti spojené s prevádzkou 
a administratívou MAS pre interných 
zamestnancov v trvalom pracovnom pomere podľa 
zákona č. 311/2001 Zákonníka práce v znení 
neskorších predpisov. 

Zákonné sociálne výdavky zamestnávateľa 
(podľa formy pracovného pomeru) na manažéra 
MAS, administratívneho pracovníka a účtovníka, 
ako napr. nákup stravovacích poukážok pre 

                                                 
4 Pracovný pomer pracovníkov MAS môže byť napr.: plný, príp. čiastkový (presný – ½, ¼ ) úväzok – interní zamestnanci 

v trvalom pracovnom pomere podľa zákona č. 311/2001 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, externí 
zamestnanci vykonávajúci činnosť na základe dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti v zmysle Zákona č. 
311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, alebo prostredníctvom služieb pracovného charakteru 
zabezpečené dodávateľsky na základe mandátnej zmluvy  v zmysle Zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka, 
dobrovoľník.   
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interných zamestnancov v trvalom pracovnom 
pomere podľa zákona č. 311/2001 Zákonníka práce 
v znení neskorších predpisov. 

Nakoľko na základe iných ako pracovnoprávnych vzťahov 
(vzťah na základe Obchodného zákonníka, ako napr.: 
mandátna zmluva) ide o poskytovanie služieb je nutné 
postupovať podľa pravidiel o verejnom obstarávaní.  

V prípade, ak sa osoba nepodieľa na činnostiach spojených 
s prevádzkou a administratívou MAS 100 % jeho 
skutočného pracovného času, je výška oprávnených 
výdavkov vypočítaná pomerne v závislosti od skutočného 
využitia pre účely na činnostiach spojených s prevádzkou 
a administratívou MAS v danom období, tzn. od počtu 
odpracovaných hodín pre účely na činnostiach spojených 
s prevádzkou a administratívou MAS k celkovému počtu 
hodín odpracovaných zamestnancom v danom období. 
Pokiaľ osoba pracuje menej ako 100 % jej skutočného 
pracovného času na činnostiach spojených s prevádzkou 
a administratívou MAS, výpočet musí byť založený na 
hodinovej sadzbe odvodenej zo skutočnej sadzby mzdy 
rozdelenej celkovým počtom hodín odpracovaných danou 
osobou. Hodinová sadzba sa potom vynásobí počtom hodín 
skutočne odpracovaných na činnostiach spojených 
s prevádzkou a administratívou MAS. Nie je prípustné, aby 
jedna osoba bola platená za vykonávanie činností na viac 
ako jeden plný úväzok v rovnakom čase a z viacerých 
projektov , ako napr.: manažér MAS administratívny 
pracovník, ktorí sa podieľajú na realizácii projektu 
spolupráce a zároveň vykonávajú činnosti na základe 
pracovno-právneho pomeru uvedeného v Usmernení 
kapitole 2. Miestna akčná skupina a kapitole 6. Opatrenie 
4.2 Vykonávanie projektov spolupráce.  

-  personálne výdavky (odmeny) súvisiace s výkonom 
funkcie členom výberovej komisie MAS zahŕňajú 
personálne výdavky v rozsahu maximálne 2 násobku 
minimálnej mzdy za kalendárny rok (zúčtovanie 
k 31. 12. v roku) (preukazuje sa prezenčnými 
listinami a  pozvánkou na zasadnutie Výberovej 
komisie MAS).   

Neoprávnené sú nasledovné výdavky: prémie, 
odmeny (s výnimkou odmien v zmysle Zákona č. 
311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších 
predpisov, Zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného 
zákonníka v znení neskorších predpisov) alebo 
podiely na zisku.  

         Preukazuje sa pri ŽoP:  

- podľa charakteru pracovného pomeru: pracovná 
zmluva, dohoda o vykonaní práce, dohoda 

                                                                                                                                                         
5 Výdavky vynaložené na zabezpečovanie verejného obstarávania prostredníctvom osoby spôsobilej pre verejné obstarávanie 
nebudú zo strany PPA v prípade obstarávania zákaziek s nízkymi hodnotami (§102) uznané ako oprávnené výdavky. 
6 MAS nesmie organizovať, napr.: školenia, semináre, konferencie, workshopy a pod. zamerané na rozširovanie vedomostí 
a zručností pri vykonávaní stratégie mimo SR. 
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o pracovnej činnosti, mandátna zmluva, príp. 
dodatky (zmluvy a dohody musia obsahovať aj 
popis činností, na ktorých sa zamestnanec 
v rámci svojej práce podieľa, odmenu/ plat, počet 
odpracovaných hodín); 

-  výkaz o odpracovaných hodinách (pozri 
Usmernenie, Príloha č.16. Výkaz 
o odpracovaných hodinách). V prípade, ak sa 
uzatvára zmluva na vedenie účtovníctva 
s právnickou osobou výkaz o odpracovaných 
hodinách sa nepredkladá;  

- výpočet mzdy (odmeny – práca mimo 
pracovného pomeru);  

- bankový výpis ako doklad o úhrade (miezd, 
odvodov, daní a pod.); 

- a iné podľa povahy výdavku. 

- poštovné a telekomunikačné poplatky, poplatky za 
internet, zriadenie internetového pripojenia, výdavky 
na vodu, plyn, elektrickú energiu, nájom 
kancelárskych priestorov vrátane upratovania 
a čistenia, overenie podpisov s výnimkou 
výdavkov súvisiacich zo zriadením záložného 
práva, výdavky na poistenie obstaraného 
majetku v zmysle Usmernenia, kapitola 13. 
Ochrana majetku nadobudnutého a/alebo 
zhodnoteného z prostriedkov EÚ a štátneho 
rozpočtu, písm. A, kancelárske potreby (napr.: 
papier, toner, šanóny, písacie potreby, zakladače 
a pod.), bežné kancelárske kopírovanie sú 
oprávnenými výdavkami za predpokladu, že sa 
zakladajú na skutočných výdavkoch, týkajúcich sa 
chodu MAS a sú riadne preukázateľné; 

- nákup PC, notebooka, klávesnice, myši k PC, 
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, vybavenia a 
príslušenstva, ako napr.: koberec, poličky a pod. 
v maximálnej výške 5% výdavkov na prevádzku 
a administratívnu činnosť MAS; 

- výdavky spojené s vypracovaním stratégie vrátane 
poradenských a konzultačných služieb na jej 
vypracovanie (výdavok vznikol po 1. januári 2007) 
nie však staršie ako registráciou občianskeho 
združenia registračným orgánom - Ministerstvom 
vnútra SR; 

- výdavky súvisiace s vytvorením a administráciou 
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internetovej stránky v maximálnej výške 3% 
výdavkov na prevádzku a administratívnu 
činnosť MAS; 
 

- aktualizácia stratégie v maximálnej výške 6 638 
EUR  (štúdie, analýzy, dotknutého územia, zber 
informácií pre monitoring a hodnotenie). V rámci 
aktualizácie stratégie kapitola 1. Konečný 
prijímateľ (oprávnený žiadateľ), kapitola 2. 
Prehľad zdrojov územia, kapitola 3. Analýzy 
a kapitola 4. Zostavenie strategického rámca, 
bod 4.1. musia zostať zachované t.j. nemôžu sa 
zmeniť (výnimka sa uplatňuje v prípade, ak 
MAS vykonáva zmeny v zmysle Usmernenia, 
kapitola 12. Vykonávanie zmien, bod 2. Zmeny 
so súhlasom PPA, písm. a).  

- vedenie zložiek projektov a uchovávanie dokladov; 

- výdavky na verejné obstarávanie v maximálnej 
výške 2% výdavkov na prevádzku a administratívnu 
činnosť MAS5; 

- výdavky vynaložené v hotovosti v max.výške 265 
EUR/mesiac; 

- výdavky na občerstvenie súvisiace so zasadnutiami 
výberovej komisie, monitorovacieho výboru, 
najvyššieho orgánu, výkonného orgánu a v rámci 
chodu MAS, preukazuje sa prezenčnými listinami 
a pozvánkou (podľa povahy) na vyššie uvedené 
zasadnutia; 

-  cestovné náhrady (cestovné, stravné a ubytovanie). 

Cestovné náhrady (ubytovanie, cestovné – vrátane 
cestovného poistenia, stravné) upravuje zákon č. 
283/2002 Z. z. o cestovných náhradách alebo osobitné 
predpisy. Pri  právnych vzťahoch ako napr.: dohoda 
o vykonaní práce a dohoda o pracovnej činnosti v zmysle 
Zákona č. 311/2001 Z. z., alebo služby pracovného 
charakteru zabezpečené dodávateľsky na základe 
mandátnej zmluvy  v zmysle Zákona č. 513/1991 Z.z. musí 
byť poskytovanie cestovných náhrad (cestovné, stravné 
a ubytovanie) písomne dohodnuté v zmluve, resp. dohode 
nad rámec dohodnutej odmeny (cestovné náhrady budú 
preplatené na základe predložených dokladov, ktoré sú 
uvedené v časti „Preukazuje sa pri ŽoP“ v rámci  bodu 7. 
Opatrenie 4.3 Chod miestnej akčnej skupiny). 

Cestovné náhrady sú oprávnenými výdavkami pre 
zamestnancov MAS, výkonný orgán, štatutárny orgán, 
členov výberovej komisie MAS a pre členov 
monitorovacieho výboru. V rámci interných výdavkov 
cestovné náhrady sú oprávnené pri cestách zamestnancov 
MAS, manažmentu MAS a členov MAS z miesta 
pravidelného pracoviska alebo bydliska na miesto konania 
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vzdelávacieho projektu a späť. 

V rámci externých výdavkov cestovné náhrady sú 
oprávnené pre lektorov, tlmočníkov, prekladateľov a 
účastníkov vzdelávacej aktivity z miesta bydliska 
na miesto konania vzdelávacej aktivity a späť.  

Výdavok cestovné v súvislosti s dochádzkou do 
zamestnania nie je oprávneným výdavkom.  

Ak zamestnanec pri pracovnej ceste použije motorové 
vozidlo iné 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 400 EUR /mesiac/MAS. 

Pri použití súkromného automobilu je možné uplatniť 
aj postup prepočítania cestovných náhrad pomocou 
platných cenníkov autobusovej dopravy v prípade, že 
to interné smernice MAS dovoľujú. 
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 
400 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. 

V prípade, že výdavky na stravné nie sú uplatnené podľa 
zákona č. 283/2002 Z. z. výdavky na stravu nesmú 
prekročiť maximálne stanovenú čiastku 30 
EUR/deň/osobu. 

Výdavky na ubytovanie nesmú prekročiť maximálne 
stanovenú čiastku 165 EUR /deň/osobu. 

Pri použití taxíka sú oprávnené skutočné výdavky. 

Pri použití autobusu objednaného na prepravu účastníkov 
akcie (školenia, konferencie, exkurzia, seminár a pod.)sú 
oprávnené skutočné výdavky (doklad preukazujúci 
úhradu). 

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

Preukazuje sa pri ŽoP:  

- výdavky na ubytovanie: cestovný príkaz podpísaný 
zamestnávateľom a zamestnancom spolu 
s príslušnými prílohami, ktoré sa týkajú výdavkov 
súvisiacich s pracovnou cestou v prípade, že 
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pracovníci majú uzatvorené dohody o pracovnej 
činnosti, prípade dohody o vykonaní práce na 
základe Zákona č. 311/2001 Z. z., ak sa uplatňuje, 
faktúra  s príslušnými prílohami (rozpis výdavkov na 
cestovné, ubytovanie a stravné s priloženými 
kópiami dokladov z reštaurácií, hotelov a pod.), 
ktoré sa týkajú výdavkov súvisiacich s pracovnou 
cestou v prípade, uzatvorenej mandátnej zmluvy 
podľa Zákona 513/1998 Z. z.,  

- výdavky na stravné: výpočet sadzieb stravného;  

- výdavky za použitie inej formy dopravy ako je 
motorové vozidlo: cestovný príkaz podpísaný 
zamestnávateľom a zamestnancom, ak sa uplatňuje, 
čitateľná fotokópia cestovných dokladov (lístok na 
vlak, autobus, letenka a pod.) alebo faktúra, doklad o 
realizácii platby - bankový výpis alebo 
príjmový/výdavkový doklad, vyúčtovanie pracovnej 
cesty (kalkulácia celkových výdavkov súvisiacich 
z pracovnou cestou); 

- pri použití autobusu objednaného na prepravu 
účastníkov akcie (školenia, konferencie, exkurzia, 
seminár a pod.): skutočné výdavky - doklad 
preukazujúci úhradu; 

- výdavky za použitie motorového vozidla: cestovný 
príkaz podpísaný zamestnávateľom 
a zamestnancom), pokladničný blok o nákupe 
pohonných hmôt alebo doklad preukazujúci cenu 
PHM (napr.: z internetovej stránky 
www.natankuj.sk), vyúčtovanie pracovnej cesty 
(kalkulácia celkových výdavkov súvisiacich 
z pracovnou cestou), výdavky za parkovné; 

- pri každej pracovnej ceste (podľa povahy) tuzemskej 
alebo zahraničnej musí byť predložená pozvánka, 
program a správa z cesty; 

- a iné podľa povahy výdavku. 

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 (informačné a propagačné materiály, ako 
napr.: tlač, návrhy, grafická úprava, odborná úprava, 
výroba, kopírovanie, väzba, výroba infotabúľ, stojanov, 
distribúcia formulárov, metodík, informačných 
a propagačných materiálov, CD nosiče, multimediálne 
DVD,  PR aktivity a pod.); 

b) výdavky vynaložené v hotovosti v max.výške 265 
EUR/mesiac; 

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

-  školenia, semináre, konferencie, workshopy 
(vrátane účastníckych poplatkov, vložného a pod.);  

- cestovné, stravné a ubytovanie (cestovné náhrady) 
pre zamestnancov MAS, manažment MAS a členov 
MAS sa poskytuje v súlade s Usmernením kapitolou 
7. Chod miestnej akčnej skupiny, časť oprávnené 
výdavky, bod 1. Výdavky súvisiace s  prevádzkou 
a administratívnou činnosťou MAS, časť -  cestovné 
náhrady. ,  

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. 

 

c) externé výdavky6 súvisiace so vzdelávacou aktivitou 
(školenia, semináre, konferencie, workshopy) 
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 
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o konaní sa stretnutia; 

- cestovné, stravné a ubytovanie (cestovné náhrady) 
pre lektorov, tlmočníkov a prekladateľov, cestovné, 
stravné pre účastníkov vzdelávacej aktivity sa 
poskytuje v súlade s Usmernením kapitolou 7. Chod 
miestnej akčnej skupiny, časť oprávnené výdavky, 
bod 1. Výdavky súvisiace s prevádzkou 
a administratívnou činnosťou MAS, časť – cestovné 
náhrady. 

 

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. 
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Neoprávnené výdavky 

1) investície do školiacich programov a kurzov, ktoré 
sú súčasťou bežných programov školenia 
a vzdelávania na úrovni stredných škôl a vyššie; 

2) 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;  

3) nákup použitého DHM a DNM; 

4) nákup nákladných a osobných  vozidiel; 

5) refundovateľné, refundované alebo inak preplatené 
dane, clá a dovozné prirážky, 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) poradenské a konzultačné služby s výnimkou 
výdavkov spojených s vypracovaním stratégie; 

8) výdavky na vypracovanie územno-plánovacej 
dokumentácie; 

9) výdavky vynaložené na zabezpečovanie verejného 
obstarávania prostredníctvom osoby spôsobilej pre 
verejné obstarávanie, v prípade obstarávania 
zákaziek s nízkymi hodnotami (§102); 

10) stavebné a rekonštrukčné výdavky súvisiace 
s kancelárskymi priestormi v rámci chodu MAS;  

11) výdavok cestovné v súvislosti s dochádzkou do 
zamestnania;   

12) 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); 

13) technické prehliadky a servisné práce súvisiace 
s údržbou motorového vozidla; 

14) poistné motorových vozidiel; 

15) bankové poplatky, úroky z úveru, finančné pokuty, 
súdne výdavky, výdavky spojené so zriadením 
záložného práva. 

16) vzdelávacie aktivity, ktoré sú organizované v rámci 
existujúceho školského systému na úrovni stredných, 
vyšších a vysokých škôl, (vrátane špecializačného a 
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kvalifikačného štúdia), jazykové kurzy. 
Obmedzenie výdavkov 
Prevádzkové výdavky MAS v rámci tohto opatrenia sú 
oprávnené na podporu v rámci limitu 20% celkových 
verejných výdavkov na stratégiu maximálne však 417 336 
EUR počas celého programovacieho obdobia. 
Z tohto objemu: 
80% prevádzka a administratívna činnosť MAS, 
maximálne však 333 868 EUR; 
20% budovanie zručností a schopností MAS vrátane 
výdavkov podľa článku 59 písm. a) až d) nariadenia Rady 
(ES) č. 1698/2005, maximálne však 83 467 EUR. 
 

MONITORING A HODNOTENIE OPATRENIA 

 

Dodatočné monitorovacie ukazovatele  

Úroveň Ukazovateľ 
názov a merná jednotka 

Východiskový 
stav 

Cieľová 
hodnota 

ukazovateľa 
do r. 2017 

Spôsob overovania 
a získavania údajov, 
frekvencia zberu 

počet podporených 
aktivít 
 

0 1 
Záznamy MAS po 
podpísaní s PPA 

Chod Miestnej 
akčnej skupiny 

počet účastníkov, 
ktorí úspešne 
dokončili 
tréningovú aktivitu 

0 30 
Záznamy MAS po 

podpísaní zmluvy s PPA 

 
 
 Informácie k vyplneniu  
 

Príloha č. 4 Opatrenia osi 3 a osi 4 Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, 
implementované prostredníctvom osi 4 Leader zahŕňa popis opatrenia osi 3 a osi 4, ktoré sa 
bude implementovať prostredníctvom osi 4 Leader. Formulár Opatrenia osi 3 a osi 4 
Programu rozvoja vidieka 2007 – 2013, implementované prostredníctvom osi 4 Leader bude 
vyplnený samostatne pre každé vybrané opatrenie  osi 3 a osi 4 Programu rozvoja vidieka SR 
2007 – 2013, ktoré sa bude implementovať prostredníctvom osi 4 Leader. Jedno z opatrení 
bude venované opatreniu 4.3 Chod miestnej akčnej skupiny.  

 

Časť A: Opatrenia osi 3 

Strategický cieľ Integrovanej stratégie rozvoja územia 

Uveďte, strategický cieľ Integrovanej stratégie rozvoja územia, pod ktoré príslušné opatrenie 
spadá.  

Priorita Integrovanej stratégie rozvoja územia 

Uveďte, prioritu Integrovanej stratégie rozvoja územia. 

Špecifický cieľ Integrovanej stratégie rozvoja územia 

Uveďte, špecifický cieľ Integrovanej stratégie rozvoja územia, prostredníctvom ktorého sa 
napĺňa strategický cieľ opatrenia. 
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Názov opatrenia PRV 

Uveďte, presný názov opatrenia osi 3 v súlade s Usmernením pre administráciu osi 4 Leader, 
Prílohou č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované 
prostredníctvom osi 4.   

Podporované činnosti  

Uveďte, podporované činnosti v rámci príslušného opatrenia osi 3 v súlade s cieľmi 
a činnosťami definovanými v Usmernení pre administráciu osi 4 Leader, Prílohe č.6 
Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4.  

Definícia konečných prijímateľov – predkladateľov projektu 

Uveďte, konečných prijímateľov - predkladateľov projektu, ktorí sa môžu uchádzať 
o nenávratný finančný príspevok v rámci príslušného opatrenia osi 3 v súlade s Programom 
rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 a Usmernením pre administráciu osi 4 Leader, Prílohou č.6 
Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4. 

Odôvodnenie  

Zdôvodnite, prečo je dané opatrenie osi 3 pre územie verejno–súkromného partnerstva (MAS) 
dôležité, aký bude prínos realizácie projektov v rámci príslušného opatrenia pre územie. 

  

VÝŠKA A ROZSAH PODPORY  

Požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov PRV  

Uveďte, požadovanú výšku finančného príspevku z verejných zdrojov (zdroje EPFRV + SR) 
v EUR v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia pre 
príslušné opatrenie osi 3. 

Výška financovania z vlastných zdrojov   

Uveďte, výšku financovania z vlastných zdrojov  v EUR, 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. 

Ostatné verejné zdroje  

Uveďte, v prípade ak verejno - súkromné partnerstvo (MAS) použije finančné zdroje z VÚC a 
iné verejné zdroje, ako napr.: granty, programy a pod. na financovanie neoprávnených 
výdavkov  PRV SR 2007 – 2013 (neoprávnené výdavky PRV SR 2007 -2013 v rámci 
príslušného opatrenia osi 3 sú uvedené v Usmernení,  Prílohe č. 6 Charakteristika priorít 
a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4). Finančné zdroje z VÚC a 
iné verejné zdroje je potrebné doložiť zmluvou alebo záväzným vyhlásením s uvedeným 
výšky spolufinancovania, resp. výpis z uznesenia.  

 

Celkový rozpočet opatrenia  

Uveďte, celkový rozpočet pre príslušné opatrenie osi 3 v rámci implementácie Integrovanej 
stratégie rozvoja územia.  

 

 

OPRÁVNENOSŤ VÝDAVKOV 

Minimálna výška oprávnených výdavkov  
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Uveďte, minimálnu výšku finančných prostriedkov na jeden projekt v rámci príslušného 
opatrenia osi 3 v súlade s podmienkami Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader, kapitole 
1. Všeobecné podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku pre opatrenia osi 4 
Leader, časti A k).   

Maximálna výška oprávnených výdavkov  

Uveďte maximálnu výšku finančných prostriedkov na jeden projekt v rámci príslušného 
opatrenia osi 3 v súlade s podmienkami Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader, kapitole 
1. Všeobecné podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku pre opatrenia osi 4 
Leader časti A k).   

Oprávnené výdavky  

Uveďte, oprávnené výdavky v súlade s príslušným opatrením  osi 3 podľa Usmernenia pre 
administráciu osi 4 Leader, Prílohou č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú 
implementované prostredníctvom osi 4.  

Neoprávnené výdavky 

Uveďte, neoprávnené výdavky v súlade s príslušným opatrením  osi 3 podľa Usmernenia pre 
administráciu osi 4 Leader, Prílohou č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú 
implementované prostredníctvom osi 4. 

Neoprávnené projekty 

Uveďte, neoprávnené projekty pre príslušné opatrenie osi 3 v súlade s Usmernením pre 
administráciu osi 4 Leader, Prílohou č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú 
implementované prostredníctvom osi 4.  

Kritéria spôsobilosti a spôsob ich preukázania  

Uveďte: 

- minimálne kritéria spôsobilosti a spôsob ich preukázania definované pre príslušné 
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. kritéria spôsobilosti v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovaných 
stratégií rozvoja územia definované  v Usmernení pre administráciu osi 4 Leader, 
kapitole 5. Opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia 
vrátane spôsobu ich preukázania,  

- a ďalšie kritéria spôsobilosti vrátane spôsobu ich preukázania, ktoré si stanovila 
MAS.   

Postupy pre výber ŽoNFP (projektov) konečného prijímateľa – predkladateľa projektu 
pre príslušné opatrenie osi 3 PRV (Kritéria na hodnotenie ŽoNFP (projektov)) 

Výberové kritéria   

Verejno–súkromné partnerstvo (MAS) uvedie niektorú  z možností, podľa toho akým 
spôsobom bude výberová komisia MAS hodnotiť ŽoNFP (projekty) predkladané v rámci 
príslušného opatrenia osi 3: 
- buď len výberové kritéria.,  
- buď len bodovacie kritéria. V prípade bodovacích kritérií je potrebné uviesť kritérium – 

počet bodov, príp. škálu bodov, 
- kombináciu výberových kritérií a bodovacích kritérií.  

Postup pri rovnakom počte bodov  

Uveďte, ako sa bude postupovať pri rovnakom počte bodov jednotlivých projektov v rámci 
príslušného opatrenia. 
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POŽADOVANÉ PRÍLOHY 

Povinné prílohy  

Uveďte, povinné prílohy k ŽoNFP (projektu), ktoré je konečný prijímateľ – predkladateľ 
projektu povinný  doložiť pre príslušné opatrenia osi 3 v súlade s podmienkami uvedenými 
v ŽoNFP (projekte) pre príslušné opatrenie osi 3, Usmernení pre administráciu osi 4 Leader, 
kapitole 5. Opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia, Prílohe č.6 
Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4. 
Zároveň uveďte ďalšie povinné prílohy, ak si MAS stanovila.   

Nepovinné prílohy 

Uveďte, nepovinné prílohy, ak si stanoví MAS v rámci hodnotenia  ŽoNFP (projektov).  

 
PLÁN IMPLEMENTÁCIE 

Počet výziev   

Uveďte, predpokladaný počet výziev pre dané opatrenie (počet, mesiac, rok). 

Max. doba realizácie projektov  

Uveďte, maximálnu dobu trvania realizácie projektov v rámci daného opatrenia. 

 

MONITORING A HODNOTENIE OPATRENIA 

Vyplňte rovnaké údaje pre príslušné opatrenie osi 3, tak ako ste ich uviedli v kapitole 4. 
Zostavenie strategického rámca, bode 4.4 Monitorovací a hodnotiaci rámec (tabuľka: 
Dodatočné monitorovacie ukazovatele).   

 

Časť B. Chod miestnej akčnej skupiny 

Strategický cieľ Integrovanej stratégie rozvoja územia  

Uveďte, strategický cieľ Integrovanej stratégie rozvoja územia, pod ktorý príslušné opatrenie 
spadá.  

Priorita Integrovanej stratégie rozvoja územia  

Uveďte, prioritu Integrovanej stratégie rozvoja územia. 

Špecifický cieľ Integrovanej stratégie rozvoja územia  

Uveďte, špecifický cieľ Integrovanej stratégie rozvoja územia, prostredníctvom ktorého sa 
napĺňa strategický cieľ opatrenia.  

Názov opatrenia PRV 

Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ) nevyplňuje.  

Podporované činnosti 

Uveďte, podporované činnosti v rámci príslušného opatrenia s cieľmi a činnosťami 
definovanými v Usmernení pre administráciu osi 4 Leader, kapitole č. 7 Opatrenie Chod 
miestnej akčnej skupiny. 

Definícia konečných prijímateľa (oprávneného žiadateľa)   

Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ) nevyplňuje.  

 

VÝŠKA A ROZSAH PODPORY  

Požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov PRV  
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Uveďte, požadovanú výšku finančného príspevku z verejných zdrojov (zdroje EPFRV + SR) 
 v EUR v rámci opatrenia 4.3 Chod miestnej akčnej skupiny a to pre prevádzku 
a administratívnu činnosť a budovanie zručností a schopností MAS.   

Ostatné verejné zdroje  

Uveďte, v prípade ak verejno - súkromné partnerstvo (MAS) použije finančné zdroje z VÚC a 
iné verejné zdroje, ako napr.: granty, programy a pod. na financovanie neoprávnených 
výdavkov  PRV SR 2007 – 2013 (neoprávnené výdavky PRV SR 2007 -2013 v rámci 
opatrenia 4.3 Chod miestnej akčnej skupiny  sú uvedené v Usmernení,   kapitole 7. Opatrenie 
4.3 Chod miestnej akčnej skupiny). Finančné zdroje z VÚC a iné verejné zdroje je potrebné 
doložiť zmluvou alebo záväzným vyhlásením s uvedeným výšky spolufinancovania, resp. 
výpis z uznesenia. 

Celkový rozpočet opatrenia  

Uveďte, celkový rozpočet  pre príslušné opatrenie  v súlade s podmienkami definovanými 
v Usmernení pre administráciu osi 4 Leader, kapitole č. 7 Opatrenie Chod miestnej akčnej 
skupiny. 

 

OPRÁVNENOSŤ VÝDAVKOV 

Maximálna výška oprávnených výdavkov  

Uveďte, maximálnu výšku finančných prostriedkov v rámci prevádzky a administratívnej 
činnosť a budovania  zručností a schopností MAS v súlade s podmienkami Usmernenia pre 
administráciu osi 4 Leader, kapitole 7. Opatrenie 4.3 Chod miestnej akčnej skupiny.  

Oprávnené výdavky  

Uveďte, oprávnené výdavky v súlade v súlade s podmienkami Usmernenia pre administráciu 
osi 4 Leader, kapitole 7. Opatrenie 4.3 Chod miestnej akčnej skupiny. 

Neoprávnené výdavky 

Uveďte, neoprávnené výdavky v súlade s podmienkami Usmernenia pre administráciu osi 4 
Leader, kapitole 7. Opatrenie 4.3 Chod miestnej akčnej skupiny. 

 

MONITORING A HODNOTENIE OPATRENIA 

Uveďte, dodatočné monitorovacie indikátory pre príslušné opatrenie v súlade s podmienkami 
uvedenými v Usmernení pre administráciu osi 4 Leader, kapitole 11. Monitoring  a v záväznej 
osnove v bode 4.4 monitorovací a hodnotiaci rámec. 

 

Časť B. Vykonávanie projektov spolupráce 

Strategický cieľ Integrovanej stratégie rozvoja územia 

Uveďte, strategický cieľ Integrovanej stratégie rozvoja územia, pod ktorý príslušné opatrenie 
spadá.  

Priorita Integrovanej stratégie rozvoja územia 

Uveďte, prioritu Integrovanej stratégie rozvoja územia. 

Špecifický cieľ Integrovanej stratégie rozvoja územia 

Uveďte, špecifický cieľ Integrovanej stratégie rozvoja územia, prostredníctvom ktorého sa 
napĺňa strategický cieľ opatrenia.  

Názov opatrenia  

Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ) nevyplňuje.  
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Definícia konečných prijímateľa (oprávneného žiadateľa)   

Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ) nevyplňuje.  

Typ a počet projektov spolupráce 

Uveďte, typy a počet projektov spolupráce, ktoré budete realizovať v rámci príslušného 
opatrenia. 

 

PROJEKT NÁRODNEJ A NADNÁRODNEJ SPOLUPRÁCE  

Zameranie projektu spolupráce 
Uveďte, zameranie jednotlivých typov projektov spolupráce. 

Predpokladaný počet partnerov projektu spolupráce 

Uveďte, pre jednotlivé typy projektov národnej spolupráce predpokladaný počet partnerov 
projektu spolupráce. 

Predpokladaný termín realizácie  projektu spolupráce 

Uveďte, pre jednotlivé typy projektov národnej spolupráce predpokladaný termín realizácie 
(mesiac/rok). 

Požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov PRV  

Uveďte, požadovanú výšku finančného príspevku z verejných zdrojov (zdroje EPFRV + SR) 
 v EUR pre jednotlivé typy projektov národnej spolupráce a to v rámci prípravy projektov 
spolupráce a realizácie projektov spolupráce. Výdavky v rámci prípravy projektov národnej 
spolupráce sú oprávnené do výšky 10% z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu 
projektu národnej spolupráce. Výdavky v rámci prípravy projektov nadnárodnej spolupráce sú 
oprávnené do výšky 10% z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu projektu 
nadnárodnej spolupráce. 

 
Ostatné verejné zdroje  
Uveďte, v prípade ak verejno - súkromné partnerstvo (MAS) použije finančné zdroje z VÚC a 
iné verejné zdroje, ako napr.: granty, programy a pod. na financovanie neoprávnených 
výdavkov  PRV SR 2007 – 2013 (neoprávnené výdavky PRV SR 2007 -2013 v rámci 
opatrenia 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce  sú uvedené v Usmernení,  kapitole 6. 
Opatrenie Vykonávanie projektov spolupráce). Finančné zdroje z VÚC a iné verejné zdroje je 
potrebné doložiť zmluvou alebo záväzným vyhlásením s uvedeným výšky spolufinancovania, 
resp. výpis z uznesenia. 

 

VÝŠKA A ROZSAH PODPORY 

Požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov PRV  

Uveďte, požadovanú výšku finančného príspevku z verejných zdrojov (zdroje EPFRV + SR) 
 v EUR pre projektov národnej spolupráce a projekty nadnárodnej spolupráce a to v rámci 
prípravy a aj  realizácie projektov spolupráce.  

Ostatné verejné zdroje  

Uveďte, v prípade ak verejno - súkromné partnerstvo (MAS) použije finančné zdroje z VÚC a 
iné verejné zdroje, ako napr.: granty, programy a pod. na financovanie neoprávnených 
výdavkov  PRV SR 2007 – 2013 (neoprávnené výdavky PRV SR 2007 -2013 v rámci 
opatrenia 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce  sú uvedené v Usmernení,  kapitole 6. 
Opatrenie Vykonávanie projektov spolupráce). Finančné zdroje z VÚC a iné verejné zdroje je 
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potrebné doložiť zmluvou alebo záväzným vyhlásením s uvedeným výšky spolufinancovania, 
resp. výpis z uznesenia. 
 
MONITORING A HODNOTENIE OPATRENIA 

Uveďte, dodatočné monitorovacie indikátory pre príslušné opatrenie v súlade s podmienkami 
uvedenými v Usmernení pre administráciu osi 4 Leader, kapitole 11. Monitoring  a v záväznej 
osnove v bode 4.4 monitorovací a hodnotiaci rámec. 
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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) 

Intenzita pomoci Ostatné verejné zdroje5 

Opatrenie PRV 
Požadovaná výška 

finančného príspevku 
z verejných zdrojov 

PRV6 

Výška financovania z 
vlastných zdrojov 7 

VÚC 
Iné verejné 

zdroje 

Obnova a rozvoj obcí - 321 Základné služby pre vidiecke 
obyvateľstvo 

2 150 000,00 0  90 000,00  0  

Obnova a rozvoj obcí – 322 Obnova a rozvoj obcí 1 065 000,00 0  35 000,00  0  

Ochrana životného prostredia – 322 Obnova a rozvoj obcí 240 000,00 0 10 000,00    0 

Rozvoj cestovného ruchu - 321 Základné služby pre vidiecke 
obyvateľstvo 

170 000,00 0  30 000,00  0  

 Rozvoj cestovného ruchu - 322 Obnova a rozvoj obcí 285 000,00 0  15 000,00  0  

 Rozvoj hospodárstva a komunitný rozvoj – 331 Vzdelávanie a 
informovanie 

50 000,00  0  0  0  

          

 
 

CELKOVÝ ROZPOČET  OPATRENIA 4.1 IMPLEMENTÁCIA INTEGROVANÝCH STRATÉGIÍ ROZVOJA ÚZEMIA EUR 

Celková požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov PRV pre opatrenia osi 38 3 960 000,00 

VÚC  180 000,00 
Ostatné verejné zdroje  

Iné verejné zdroje 0  

 Celkový rozpočet opatrenia  4 140 000,00 
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B/ FINANČNÝ PLÁN OPATRENIA 4.2 VYKONÁVANIE PROJEKTOV SPOLUPRÁCE 
 

FINANČNÝ PLÁN OPATRENIA 4.2 VYKONÁVANIE PROJEKTOV SPOLUPRÁCE V (EUR) 

Ostatné 
verejné zdroje9 

Typ projektu spolupráce 

Požadovaná výška 
finančného 
príspevku 

z verejných zdrojov 
PRV 

VÚC 
Iné verejné 

zdroje 

Príprava projektov národnej spolupráce   0  3 000,00  0  
Projekty národnej spolupráce 

Realizácia projektov národnej spolupráce   70 000,00  13 000,00  0  

Príprava projektov nadnárodnej spolupráce   0   1 500,00  0  
Projekty nadnárodnej spolupráce 

Realizácia projektov nadnárodnej spolupráce   35 000,00  6 500,00  0  

 
 
 

CELKOVÝ ROZPOČET  OPATRENIA 4.2 VYKONÁVANIE PROJEKTOV SPOLUPRÁCE EUR 

Celková požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov PRV10 105 000,00 

VÚC  24 000,00 
Ostatné verejné zdroje  

Iné verejné zdroje  0 

 Celkový rozpočet opatrenia   129 000,00 
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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 PRV13 357 000,00 

VÚC  3 000,00 
Ostatné verejné zdroje  

Iné verejné zdroje  0 

 Celkový rozpočet opatrenia   360 000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Ostatné verejné zdroje12 
Názov zdroja financovania 

 
Požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov 

PRV 11 
VÚC 

Iné verejné 
zdroje 

% 
z oprávnených 

výdavkov 
 

Prevádzka a administratívna činnosť 285 600,00 2 400,00  0 80 

Budovanie zručností a schopností MAS  71 400,00  600,00  0 20 

Rozpočet opatrenia   357 000,00  3 000,00  0 X 

% oprávnených výdavkov  spolu X X X 100 
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PRÍLOHA Č.6 
ZOZNAM ČLENOV VEREJNO – SÚKROMNÉHO PARTNERSTVA (MAS) 

 
NÁZOV VEREJNO – SÚKROMNÉHO PARTNERSTVA (MAS): MAS CSÁNGÓ 
 
CELKOVÝ POČET ČLENOV VEREJNO – SÚKROMNÉHO PARTNERSTVA (MAS): 17 
subjekty zastupujúce verejný sektor (v %): 29,4%                                           
subjekty zastupujúce súkromný sektor vrátane občianskeho sektora (v %): 70,6%   
 

 
 

P. č.    

Názov subjektu/ 
Meno, priezvisko 

a titul14 

 
FO/PO15 

 
Sídlo/adresa16 

IČO/DÁTUM NARODENIA
17 

Sektor  
V/S18 

Zástupca subjektu pre verejno-
súkromné partnerstvo (MAS)19  

1. Obec Diakovce PO 
Hlavná 118, 
 925 81  Diakovce 

IČO 00305898 V Bc. László Hajdu 

2. Obec Tešedíkovo PO 
Žiharecká 860, 925 82  
Tešedíkovo 

IČO 00306215 V Gyula Borsányi 

3. Obec Žihárec PO 
Žihárec 599,  
925 83  Žihárec 

IČO 00306347 V Alajos Baranyay 

4. Obec Vlčany PO 
Hlavná 944,  
925 84  Vlčany 

IČO 00306312 V Ing. Július Iván 

5. Obec Neded PO 
Hlavná 844,  
925 85  Neded 

IČO 00306100 V Ing. Štefan Jancsó 

6. 
Mikroregión Csángó – 
Csángó Kistérség 

PO Diakovská cesta 22, 927 01 Šaľa IČO 37857876  S Ing. Attila Takács 

7. 
Regionálna rozvojová 
agentúra Šaľa 

PO Žihárec 85, 925 83  Žihárec IČO 37857517 S Szabina Balogh Baranyay 

8. 
Občianske združenie Pro 
Traditione Zsigárd  

PO Žihárec 633, 925 83  Žihárec IČO 37853261 S Alajos Baranyay 

9. 

Občianske združenie 
„TELEKTÓ“ – Združenie 
rybárov a ochrancov 
prírody 

PO 
Žihárecká 763, 925 82  
Tešedíkovo 

IČO 42047013 S Zsolt Herencsár 

10. 
Občianske združenie 
WAG pri ZŠ s VJM v 

PO Školská 485, 925 81  Diakovce IČO 37969871 S Bc. László Hajdu 
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Diakovciach 

11. 
Občianske združenie 
FORCAS 

PO Vlčany 458, 925 84  Vlčany IČO 42121604 S Zoltán Csiffáry 

 
12. 

ZO Csemadok Neded PO Vlčany 1546, 925 84  Vlčany IČO 00177717063 S Edita Izsáková 

13. Mgr. Zsolt Baranyay FO Žihárec 801, 925 83  Žihárec nar. 03. 07. 1978 S Mgr. Zsolt Baranyay 

14. TBIO s.r.o. PO Diakovce 702, 925 81  Diakovce IČO 36278114 S Juraj Tok 

15. ŠK Tešedíkovo PO 
Tešedíkovo 860, 925 82 
Tešedíkovo 

IČO 37853996 S Ing. Gabriel Jurás 

16. Ing. Karol Csizmadia FO Vlčany 1125, 925 84  Vlčany IČO 37517821 S Ing. Karol Csizmadia 

17. Ladislav Morvai FO Neded 816, 925 85  Neded nar. 25. 08. 1972  S Ladislav Morvai 
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PRÍLOHA Č.7 
PREHĽAD O USKUTOČNENÝCH STRETNUTIACH A PODUJATIACH 

 
 
NÁZOV VEREJNO – SÚKROMNÉHO PARTNERSTVA (MAS): MAS CSÁNGÓ 
 
Prehľad o uskutočnených stretnutiach a podujatiach k budovaniu verejno – súkromného partnerstva (MAS)  
 

Počet účastníkov21 
P. č.    

 
Dátum 

 

 
Miesto konania 

 

 
Forma stretnutia20 

 V S O Spolu  

1. 21.11.2011 Žihárec Verejné stretnutie 5 - 1 6 

2. 28.11.2011 Žihárec Verejné stretnutie 5 1 12 18 

3. 
 
 

      

4. 
 
 

      

5. 
 
 

      

6. 
 
 

      

7. 
 
 

      

8. 
 
 

      

Poznámka.: k prehľadu sa priložia zápisy a prezenčné listiny 
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NÁZOV VEREJNO – SÚKROMNÉHO PARTNERSTVA (MAS): MAS CSÁNGÓ 
 
Prehľad o uskutočnených stretnutiach a podujatiach k spracovaniu SWOT analýzy  
  

Počet účastníkov21  
P. č.    

 
Dátum 

 

 
Miesto konania 

 

 
Forma stretnutia20 

 V S O Spolu 

1. 
01.03.2011 – 
30.04.2011 
 

Diakovce, Tešedíkovo, Žihárec, 
Vlčany, Neded 

Dotazníkový prieskum - - - 80 

2. 
03.05.2011 
 

Obecné stretnutie v Diakovciach Verejné stretnutie 2 4 10 16 

3. 
05.05.2011 
 

Obecné stretnutie v Tešedíkove Verejné stretnutie 1 3 10 14 

4. 
10.05.2011 
 

Obecné stretnutie v Žihárci Verejné stretnutie 1 4 7 12 

5. 
12.05.2011 
 

Obecné stretnutie vo Vlčanoch Verejné stretnutie 1 - 16 17 

6. 
17.05.2011 
 

Obecné stretnutie v Nedede Verejné stretnutie 1 - 15 16 

Poznámka.: k prehľadu sa priložia zápisy a prezenčné listiny  
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NÁZOV VEREJNO – SÚKROMNÉHO PARTNERSTVA (MAS): MAS CSÁNGÓ 
 
Prehľad o uskutočnených stretnutiach a podujatiach k spracovaniu problémovej analýzy  
  

Počet účastníkov21 
P. č.    

 
Dátum 

 

 
Miesto konania 

 
Forma stretnutia20 

V S O Spolu 

1. 
03.05.2011 
 

Obecné stretnutie v Diakovciach Verejné stretnutie 2 4 10 16 

2. 
05.05.2011 
 

Obecné stretnutie v Tešedíkove Verejné stretnutie 1 3 10 14 

3. 
10.05.2011 
 

Obecné stretnutie v Žihárci Verejné stretnutie 1 4 7 12 

4. 
12.05.2011 
 

Obecné stretnutie vo Vlčanoch Verejné stretnutie 1 - 16 17 

5. 
17.05.2011 
 

Obecné stretnutie v Nedede Verejné stretnutie 1 - 15 16 

6. 
14.11.2011 
 

Mikroregionálne stretnutie v Nedede Odborné verejné stretnutie 5 2 8 15 

7. 
16.01.2012 
 

Mikroregionálne stretnutie  Žihárci Odborné verejné stretnutie 8 - 10 18 

Poznámka.: k prehľadu sa priložia zápisy a prezenčné listiny  
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PRÍLOHA Č.8 
PERSONÁLNA MATICA 

NAJVYŠŠÍ ORGÁN           
 

 Názov   MAS Csángó 

Subjekty zastupujúce verejný 
sektor (v %) 

 29,4 % 

Subjekty zastupujúce súkromný 
sektor vrátane občianskeho 
sektora (v %) 

 70,6 % 

NAJVYŠŠÍ 

ORGÁN  

Celkový počet členov najvyššieho  
orgánu  

 17 

P. č. 
Názov subjektu/  

Meno, priezvisko a titul14 
FO/PO15 Sídlo/adresa16  

IČO/ DÁTUM 

NARODENIA17 
Sektor 
V/S18 

Zástupca subjektu pre 
verejno-súkromné 
partnerstvo (MAS)19 

Zodpovednosť a úlohy v 
orgáne 22 

1.  Obec Diakovce PO 
Hlavná 118, 
 925 81  Diakovce 

IČO 
00305898 

V Bc. László Hajdu Člen výkonnej rady 

2.  Obec Tešedíkovo PO 
Žiharecká 860, 925 82  
Tešedíkovo 

IČO 
00306215 

V Gyula Borsányi 
Predseda kontrolného 
orgánu 

3.  Obec Žihárec PO 
Žihárec 599,  
925 83  Žihárec 

IČO 
00306347 

V  Alajos Baranyay  Podpredseda 

4.  Obec Vlčany PO 
Hlavná 944,  
925 84  Vlčany 

IČO 
00306312 

V Ing. Július Iván  Predseda 

5.  Obec Neded PO 
Hlavná 844,  
925 85  Neded 

IČO 
00306100 

V Ing. Štefan Jancsó  Člen 

6. 
 Mikroregión Csángó – Csángó 
Kistérség 

PO 
Diakovská cesta 22, 927 
01 Šaľa 

IČO 
37857876 

S Ing. Attila Takács  Člen 

7. 
 Regionálna rozvojová agentúra 
Šaľa 

PO 
Žihárec 85, 925 83  
Žihárec 

IČO 
37857517 

S 
Szabina Balogh 
Baranyay 

 Člen 

8. 
 Občianske združenie Pro 
Traditione Zsigárd 

PO 
Žihárec 633, 925 83  
Žihárec 

IČO 
37853261 

S Alajos Baranyay  Člen 

9. 
 Občianske združenie 
„TELEKTÓ“ – Združenie 
rybárov a ochrancov prírody 

PO 
Žihárecká 763, 925 82  
Tešedíkovo 

IČO 
42047013 

S Zsolt Herencsár  Člen 
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10. 
Občianske združenie WAG pri 
ZŠ s VJM v Diakovciach 

PO 
Školská 485, 925 81  
Diakovce 

IČO 
37969871 

S Bc. László Hajdu Člen 

11. Občianske združenie FORCAS PO 
Vlčany 458, 925 84  
Vlčany 

IČO 
42121604 

S Zoltán Csiffáry Člen kontrolného orgánu 

12. ZO Csemadok Neded PO 
Vlčany 1546, 925 84  
Vlčany 

IČO 
00177717063 

S Edita Izsáková Člen 

13. Mgr. Zsolt Baranyay FO 
Žihárec 801, 925 83  
Žihárec 

nar. 03. 07. 
1978 

S Mgr. Zsolt Baranyay Člen kontrolného orgánu 

14. TBIO s.r.o. PO 
Diakovce 702, 925 81  
Diakovce 

IČO 
36278114 

S Juraj Tok Člen 

15. ŠK Tešedíkovo PO 
Tešedíkovo 860, 925 82 
Tešedíkovo 

IČO 
37853996 

S Ing. Gabriel Jurás Člen výkonnej rady 

16. Ing. Karol Csizmadia FO 
Vlčany 1125, 925 84  
Vlčany 

IČO 
37517821 

S Ing. Karol Csizmadia Člen 

17. Ladislav Morvai FO 
 Neded 816, 925 85  
Neded 

nar. 25. 08. 
1972 

S Ladislav Morvai Člen výkonnej rady  
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VÝKONNÝ ORGÁN 
 
 

 Názov   MAS Csángó 

Subjekty zastupujúce verejný 
sektor (v %) 

40 % 

Subjekty zastupujúce súkromný 
sektor vrátane občianskeho 
sektora (v %) 

60 % 

VÝKONNÝ 

ORGÁN  

Celkový počet členov výkonného 
orgánu  

 5 

P. č. Meno, priezvisko a titul FO/PO15 Sídlo/adresa16 
IČO/DÁTUM 

NARODENIA17 
Sektor 
V/S18 

Názov subjektu14 Oblasť pôsobenia23 

1.  Ing. Július Iván PO 
Hlavná 944,  
925 84  Vlčany 

IČO 
00306312 

V  Obec Vlčany  Verejná 

2.  Alajos Baranyay PO 
Žihárec 599,  
925 83  Žihárec 

IČO 
00306347 

V Obec  Žihárec  Verejná 

3.  Ing. Gabriel Jurás PO 
Tešedíkovo 860, 925 82 
Tešedíkovo 

IČO 
37853996 

S  ŠK Tešedíkovo  Športová 

4.  Bc. László Hajdu PO 
Školská 485, 925 81  
Diakovce 

IČO 
37969871 

S 
Občianske združenie 
WAG pri ZŠ s VJM v 
Diakovciach 

 Občianske združenie 

5.  Ladislav Morvai FO 
Neded 816, 925 85  
Neded 

nar. 25. 08. 
1972 

S  Ladislav Morvai  Ekonomická 
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NÁZOV VEREJNO – SÚKROMNÉHO PARTNERSTVA (MAS): CSÁNGÓ 
 
KANCELÁRIA MAS: V BUDOVE KULTÚRNO – SPOLOČENSKÉHO A INFORMAČNÉHO CENTRA, ŽIHÁREC 
 
Celkový počet členov kancelárie MAS: 3 
 

Pracovná pozícia Vzdelanie, prax a skúsenosti 
 

Pracovná náplň a zodpovednosť 24 
 

 
manažér MAS 

� Požaduje sa minimálne úplné stredné vzdelanie 
s maturitou  

� Skúsenosti s riadením projektov  
� Skúsenosti s riadením organizácie 
� Min. 2 ročné skúsenosti s prípravou 

a realizáciou projektov 
� Počítačové znalosti (MS Office, internet) 
� Organizačné a komunikačné schopnosti 

Mandátna zmluva na základe Zákona č. 513/1991 Z.z. 
Obchodného zákonníka 

� vykonáva formálnu kontrolu prijatých ŽoNFP od 
konečných prijímateľov – predkladateľov projektu, 
registruje ŽoNFP, poskytuje informácie konečným 
prijímateľom – predkladateľom projektu, zabezpečuje 
zber informácií pre monitoring a hodnotenie a ďalšie 
administratívne činnosti MAS 

 
administratívny pracovník 

� Požaduje sa minimálne úplné stredné vzdelanie 
s maturitou 

� Min. 2 ročné skúsenosti v oblasti administratívy 
� Počítačové znalosti (MS Office, internet) 
� Organizačné a komunikačné schopnosti 

 

Mandátna zmluva na základe Zákona č. 513/1991 Z.z. 
Obchodného zákonníka 

� - zabezpečuje každodennú prevádzku a administratívnu 
činnosť MAS, vedie evidenciu a predpísanú archiváciu, 
pripravuje podkladové materiály na zasadnutia 
jednotlivých orgánov 

 
účtovník  

� Ekonomické vzdelanie (min. stredoškolské 
vzdelanie) 

� Min. 2 ročné skúsenosti v účtovníctve 
� Počítačové znalosti (MS Office, internet) 

 

Mandátna zmluva na základe Zákona č. 513/1991 Z.z. 
Obchodného zákonníka 

� zabezpečuje účtovnú evidenciu a hospodárenie s 
finančnými prostriedkami a majetkom MAS a nesie 
zodpovednosť za správnosť účtovnej evidencie 
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PRÍLOHA Č. 10 
STANOVY 
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PRÍLOHA Č. 11 
SCHÉMA ORGANIZAČNEJ ŠTRUKTÚRY 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Valné zhromaždenie 
17 členov 

Predseda 
Ing. Július Iván 

 
Predseda zvoláva a riadi zasadnutia predsedníctva. Podpisuje 
zmluvy a iné právne záväzné dokumenty v mene združenia. 
Každodenne spolupracuje s manažérom MAS. Predkladá PPA  
schválený, resp. neschválený návrh ŽoNFP na financovanie  z PRV 
a ďalšie dokumenty, ktoré sú určené pre riadiaci orgán PRV a PPA 
a ďalšie inštitúcie. 

Predsedníctvo 
5 členov 

Ing. Július Iván 
Alajos Baranyay 
Ing. Gabriel Jurás 
Bc. László Hajdu 
Ladislav Morvai 

Predsedníctvo sa schádza najmenej dvakrát ročne. Jeho rokovania zvoláva a riadi predseda. Na rokovaní je povinný zúčastňovať aj manažér MAS a predseda monitorovacieho výboru s hlasom 
poradným.  
Predsedníctvo vykonáva najmä nasledovné činnosti: 

- riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami najvyššieho orgánu, 
- volí spomedzi seba a odvoláva predsedu a podpredsedu združenia, 
- v prípade dlhodobej choroby alebo inej nedostupnosti predsedu poverí podpredsedu vykonávaním úloh týkajúceho sa predsedu, 
- zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie najvyššieho orgánu a pripravuje základné materiály na tieto rokovania, 
- zodpovedá za vypracovanie, aktualizáciu a implementáciu ISRÚ, 
- schvaľuje, resp. neschvaľuje návrh ŽoNFP  na financovanie z PRV, 
- schvaľuje pracovný a organizačný poriadok kancelárie,  
- zadáva úlohy pre manažéra a kontroluje jej splnenie,  
- zriadi výberovú komisiu MAS a monitorovací výbor, 
- volí a odvoláva členov výberovej komisie MAS a monitorovacieho výboru, manažéra MAS, ktorí je vedúcim kancelárie 
- schvaľuje štatút výberovej komisie a monitorovacieho výboru, 
- prekladá kritéria k projektom na schválenie monitorovaciemu výboru, 
- pripraví a schvaľuje ďalšie dokumenty, ktoré sú potrebné pre činnosť združenia, 
- v spolupráci s manažérom pripraví plán činnosti, výročnú správu, rozpočet a správu o hospodárení a predloží ich valnému zhromaždeniu na schválenie. 

Kontrolný orgán 
3 členovia: Borsányi Gyula, Mgr. Zsolt Baranyay, Zoltán Csiffáry 

Kontrolným orgánom združenia je dozorná rada, ktorá za svoju činnosť zodpovedá 
valnému zhromaždeniu. Dozorná rada má najmenej 3 členov, ktorí spomedzi seba 
volia predsedu. Schádza sa najmenej raz ročne. Jej rokovania zvoláva a riadi 
predseda. Dozorná rada najmä: 

- kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje orgány na nedostatky a 
navrhuje opatrenia na ich odstránenie, 

- kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov, 
- prekladá ročnú správu o svojej činnosti najvyššiemu orgánu.   
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Kancelária MAS 
 

Na čele kancelárie je manažér MAS menovaný výkonným 
orgánom. Manažér MAS je povinný zúčastňovať sa na 
zasadnutí výkonného orgánu s hlasom poradným.  
Kancelária pracuje na základe pracovného a organizačného 
poriadku schváleného výkonným orgánom. Administratívu a 
realizáciu úloh združenia zabezpečujú zamestnanci - 
účtovník, administratívny pracovník.   
Kancelária MAS vykonáva najmä nasledovné činnosti: 
- Zabezpečuje každodennú prevádzku, administratívnu 
činnosť, účtovnú evidenciu a hospodárenie s finančnými 
prostriedkami a majetkom MAS, 
- Je zodpovedná za prípravu dokumentov pre všetky orgány 
združenia, 
- V prípade implementácie ISRÚ z PRV vykonáva úlohy na 
základe pracovného a organizačného poriadku. 

Výberová komisia 
 

Vykonáva svoju činnosť v prípade implementácie ISRÚ z PRV – 
hodnotí a vyberá ŽoNFP, a predkladá návrh ŽoNFP, ktoré 
schvaľuje, resp. neschvaľuje na financovanie z PRV výkonnému 
orgánu.   
Výberová komisia MAS  vykonáva najmä nasledovné činnosti: 
- volí spomedzi seba a odvoláva predsedu (zodpovednú osobu) 
za činnosť výberovej komisie MAS,  
- vykonáva administratívnu (okrem formálnej kontroly) a 
obsahovú kontrolu ŽoNFP v rámci výberu projektov,  
- vykonáva hodnotenie projektov od konečných prijímateľov – 
predkladateľov projektu a svoju činnosť vykonáva v zmysle 
svojho štatútu, 
- pripraví a predkladá návrh ŽoNFP (projektov), ktoré 
odporúča schváliť resp. neschváliť na financovanie z PRV 
výkonnému orgánu v zmysle svojho štatútu 

Monitorovací výbor 
 

Monitorovací výbor je kontrolným orgánom a 
vykonáva svoju činnosť v prípade implementácie 
ISRÚ z PRV.   
Monitorovací výbor vykonáva najmä nasledovné 
činnosti: 
- volí spomedzi seba a odvoláva predsedu 
monitorovacieho výboru, ktorý je povinný 
zúčastňovať sa na zasadnutí výkonného orgánu 
s hlasom poradným, 
- vykonáva hodnotenie, monitoring a kontrolu 
realizácie projektov v rámci ISRÚ a pripravuje 
a vypracováva správy o implementácií ISRÚ 
v zmysle svojho štatútu. 

 

Manažér MAS 
 

Účtovník MAS 

Administratívny pracovník 

Potenciálny žiadatelia  
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PRÍLOHA Č. 12 
ORGANIZAČNÝ PORIADOK 
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PRÍLOHA Č. 13 
VÝPIS Z REGISTRA TRESTOV ŠTATUTÁRNEHO ZÁSTUPCU MAS 
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Vysvetlivky 
 
1 V prípade ak členom verejno – súkromného partnerstva (MAS) je obec s počtom obyvateľov nad 20 000, jej počet obyvateľov sa do 
celkového počtu obyvateľov verejno – súkromného partnerstva (MAS) nezapočítava. Údaje budú prevzaté z Integrovanej stratégie rozvoja 
územia, Prílohy č. 1 Socio – ekonomická charakteristika, tab. č. 6.: Zoznam obcí v pôsobnosti verejno – súkromného partnerstva (MAS) 
a počet obyvateľov.  
2 Doložte mapu územia verejno – súkromného partnerstva (MAS), ktorá musí zobrazovať hranice územia verejno – súkromného partnerstva 
(MAS), obce, ktoré spadajú do územia pôsobnosti a mapu územia verejno – súkromného partnerstva (MAS) s okolím (hranice krajov, do 
ktorej územia spadá alebo s nimi susedí) ako Prílohu č. 9. 
3 Pracovníci MAS. 
4 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). 

5 V prípade ak verejno – súkromné partnerstvo (MAS) použije finančné zdroje z VÚC a iné verejné zdroje, ako napr.: granty, programy a pod. 
na       financovanie neoprávnených výdavkov PRV SR 2007 – 2013, uveďte ostatné verejné zdroje. Finančné zdroje z VÚC a iné verejné 
zdroje je potrebné doložiť zmluvou alebo záväzným vyhlásením s uvedeným výšky spolufinancovania, resp. výpis z uznesenia.  
6 Uveďte požadovanú výšku finančného príspevku z verejných zdrojov (zdroje EPFRV + SR) pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované 
prostredníctvom osi 4. 
7 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.  
8 Uveďte požadovanú výšku finančného príspevku z verejných zdrojov (EPFRV + SR) pre opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných 
stratégií rozvoja územia. 
9 V prípade ak verejno – súkromné partnerstvo (MAS) použije finančné zdroje z VÚC a iné verejné zdroje, ako napr.: granty, programy a pod. 
na financovanie neoprávnených výdavkov PRV SR 2007 – 2013, uveďte ostatné verejné zdroje. Finančné zdroje z VÚC a iné verejné zdroje 
je potrebné doložiť zmluvou alebo záväzným vyhlásením s uvedeným výšky spolufinancovania, resp. výpis z uznesenia.  
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10 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). 
11 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. 
12 V prípade ak verejno – súkromné partnerstvo (MAS) použije finančné zdroje z VÚC a iné verejné zdroje, ako napr.: granty, programy 
a pod. na financovanie neoprávnených výdavkov PRV SR 2007 – 2013, uveďte ostatné verejné zdroje. Finančné zdroje z VÚC a iné verejné 
zdroje je potrebné doložiť zmluvou alebo záväzným vyhlásením s uvedeným výšky spolufinancovania, resp. výpis z uznesenia.  
13 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.   
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 dátum narodenia. 
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 Uvedie sa forma stretnutia, ako napr.: anketa, dotazník, spoločenské aktivity, verejné stretnutie, individuálne rokovanie a pod.  
21 Vyplní sa počet účastníkov za jednotlivé sektory: V – verejný sektor, S – súkromný, podnikateľský sektor, O – občiansky, mimovládny  
sektor, občania a celkový počet účastníkov.  
22 Pri 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. 
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23 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.  
24 Uvedie sa forma pracovného pomeru. Pracovný pomer pracovníkov MAS môže byť napr.: plný, príp. čiastkový (presný – ½, ¼) úväzok  - 
interní zamestnanci v trvalom pracovnom pomere podľa zákona č. 311/2001 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, externí 
zamestnanci vykonávajúci činnosť na základe dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti v zmysle Zákona č. 311/2001 Z. z. 
Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, alebo prostredníctvom služieb pracovného charakteru zabezpečené dodávateľsky na základe 
mandátnej zmluvy podľa Zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka, príp. dobrovoľník.   
                                                 
 
   
 


