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KAPITOLA 1: KONEČNÝ PRIJÍMATEĽ (OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ)

1.1 Identifikácia konečného prijímateľa (oprávneného žiadateľa)
Celý názov konečného prijímateľa (oprávneného žiadateľa):
Občianske združenie „Mikroregión Hurbanovo“
Sídlo:
Komárňanská 91, 94701 Hurbanovo
Registrovaný v zmysle zákona SR č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších
predpisov dňa: 19.12 2013
IČO: 42338352
Adresa banky: Slovenská sporiteľna a.s., Tomášikova 48, Bratislava 832 37
Číslo účtu: 5068977849/0900
IBAN: SK67 0900 0000 0050 6897 7849
SWIFT: GIBASKBX

Meno a priezvisko

Ing. Jozef Jobbágy

Adresa trvalého bydliska

Hlavná 15, 946 57 Svätý Peter

Adresa pre doručovanie (ak sa
Štatutárny
zástupca

Hlavná 15, 946 57 Svätý Peter

líši od trvalého bydliska)
Email kontakt

starosta@svatypeter.eu

Telefón

+421 35 7685 283

Fax

+421 35 7685 284

Mobil

0 907 819 026
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1.2 Základné údaje o území

Počet obyvateľov

19 538 obyvateľov

Rozloha

235,54 km²

Hustota obyvateľstva

51,14 obyv./ km²

Počet obcí

7

Z toho mestá (vymenovať)

Hurbanovo

Počet obyvateľov najväčšej obce

7 656

Administratívne zaradenie – okres/y

Komárno

Administratívne zaradenie – kraj/e

Nitriansky kraj

Počet obcí zaradených do pólov rastu

4

Počet obcí nezaradených do pólov rastu

3

% obyvateľstva na území žiadateľa žijúceho vo
vidieckych obciach na úrovni okresu
61 %
Poznámka: Pri žiadateľovi pokrývajúcom územie 2 a viac okresov sa
berie do úvahy údaj za okres s najväčšou rozlohou územia verejnosúkromného partnerstva (MAS).
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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 verejnosúkromného partnerstva z geografického, sektorového, inštitucionálneho, sociálneho
a ekonomického hľadiska (max. 30 riadkov).

Občianske združenie Mikroregión Hurbanovo sa formovalo postupne v priebehu
niekoľkých rokov. Samotný vznik združenia bol iniciovaný zo strany mesta Hurbanovo
a jeho predstaviteľov. Mesto Hurbanovo, ako jediné mesto a najväčšia územná jednotka
partnerstva začalo vyvíjať úsilie zjednotenia síl a zdrojov s cieľom ďalšieho spoločného
rozvoja.
K oficiálnemu vzniku občianskeho združenia Mikroregión Hurbanovo došlo 19.12.2013,
kde zakladajúcimi partnermi boli mesto Hurbanovo a obce Svätý Peter, Nesvady, Imeľ,
Bajč, Martovce, a Mudroňovo. Územie partnerstva predstavuje súvislý územný celok
skladajúci sa z uvedených miest a obcí, ktoré majú okrem spoločných charakteristík aj
spoločné ciele a záujmy.
Z geografického hľadiska predstavuje územie partnerstva ucelený územný celok
rozprestierajúci sa v Podunajskej nížine, v nitrianskom kraji, v okrese Komárno. Územie
predstavuje najteplejšiu časť Podunajskej nížiny charakteristickú úrodnou ornou pôdou.
Zo sektorového hľadiska môžeme do popredia postaviť prosperujúcu oblasť
poľnohospodárstva. Vďaka vysokej kvalite pôd sa územie zaraďuje medzi najúrodnejšie
a poľnohospodársky najviac využívané. Prirodzená vegetácia musela ustúpiť potrebám
človeka a okolie intravilánu tvorí hlavne orná pôda. Zo živočíšnych druhov sú tu hojne
zastúpené hlavne vtáky, kvôli ktorým na území mesta vzniklo viacero chránených území.
Z ekonomicko- soaciálneho hľadiska finančná stabilita ekonomiky závisí od vzájomného
pôsobenia situácie v rôznych oblastiach ekonomiky, ako vo finančnom sektore,
v nefinančnom sektore, sektore domácností alebo platobnom systéme. Hospodárska
aktivita diskutovaného územia je podložená v prvom rade poľnohospodárskou výrobou,
ktorá je podmienená úrodnými pôdami a priaznivými klimatickými podmienkami. Jej
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opodstatnenie je viditeľné aj v počte pracovných miest, ktoré vytvára pre miestne
obyvateľstvo. Vďaka štrukturálnym zmenám, ktoré výrazným spôsobom ovplyvnili našu
ekonomiku sa zmenila aj sociálna štruktúra ekonomicky aktívneho obyvateľstva, čo
spôsobilo

zníženie

počtu

samostatne

hospodáriacich

roľníkov

a družstevných

poľnohospodárov a zároveň zvýšenie počtu podnikateľov. V rámci ekonomiky regiónu
zohrávajú dôležitú úlohu okrem poľnohospodárstva aj spracovateľský a elektrotechnický
priemysel. Tvorba pracovných miest je vo všeobecnosti v rámci regiónu nízka. K
zvýšeniu tejto hladiny prispieva niekoľko významných väčších spoločností, ktoré
zamestnávajú obyvateľstvo miest a obcí regiónu (napríklad FERPLAST Slovakia, s.r.o.,
Eldur Slovakia, k.s. alebo BCF EUROPE, s.r.o.)



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.

Vznik verejno- súkromného partnerstva je pre región veľmi významným krokom, ktorý
poskytuje možnosť pre rozvoj členských miest a obcí, a tak pomôže zabezpečiť zvýšenie
kvality života jej obyvateľov. Samotné formovanie partnerstva vzniklo z iniciatívy obcí
Nesvady, Bajč, Mudroňovo, Imeľ, Martovce a Svätý Peter a mesta Hurbanovo.
Spoločnými silami začali zapájať do procesu ostatnú verejnosť, obyvateľov, ako aj
súkromný sektor. Pravidelnými stretnutiami popredných predstaviteľov sa vypracovala
informačná základňa týkajúca sa tejto problematiky a spôsob poskytovania informácií.
Širokej verejnosti, s hlavným zameraním na občanov, boli informácie poskytované
prostredníctvom menších informačných kampaní. Informačné kampane sa z dôvodu
úspory nákladov realizovali vždy súbežne s inými miestnymi udalosťami, ako napríklad
obecné dni, miestne obecné slávnosti alebo kultúrne a spoločenské podujatia organizované
obcou alebo mestom. Realizovali sa vo forme kratších prednášok, ktoré boli vedené
kompetentnými osobami (starosta/ starostka, zástupca/ zástupkyňa starostu poprípade iný
zamestnanec mestského/ obecného úradu so znalosťou v danej oblasti) a založené na báze
dobrovoľnej účasti.

Výsledkom takého

spôsobu poskytovania

informácií

bolo

oboznámenie verejnosti o existencii takejto možnosti spolupráce, o potencionálnych
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alternatívach spoločného rozvoja a výsledkoch, ktoré sa spoločnými silami dajú
dosiahnuť.
Informovanie záujmových združení a predstaviteľov súkromného sektora prebiehalo
rozposielaním informačných letákov. Letáky mali zabezpečiť poskytnutie základných
informácií o vzniku verejno- súkromného partnerstva, jeho činnosti, spôsobe realizácie
spolupráce, povinnostiach, právach, možnostiach členov a načrtnutím príležitostí, ktoré
prinesie samotný vznik Miestnej akčnej skupiny. Keďže ide o celistvé územie, v rámci
ktorého sú poprepájané rôznymi vzťahmi nielen samotné obce, ale aj jednotlivé subjekty
súkromného sektora, je spolupráca medzi nimi do istej miery vybudovaná, čo môže
uľahčiť vznik partnerstva. Informačné letáky boli subjektom súkromnej sféry rozposielané
každou obcou zvlášť a na vlastné náklady.
Ďalšou etapou masového informovania bolo rozdávanie dotazníkov. Dotazníky mali
okrem prvotného cieľa poskytnutia informácií, aj získať relevantné údaje odzrkadľujúce
mienku verejnosti. Dotazník obsahoval dôkladne zostavené otázky, ktorými sa mali získať
na jednej strane pohľady, názory a pocity obyvateľstva v súvislosti so vznikom verejnosúkromného partnerstva. Na druhej strane sa mali získať informácie o názoroch
obyvateľov na situáciu v obci/ v meste, ich spokojnosť s vybavenosťou, postrehy,
sťažnosti, poprípade nápady na obnovu resp. zmenu.
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Dotazník (dotazník použitý ako prostriedok informovania a dopytovania verejnosti)
Kód dotazníka

DOTAZNÍK

MAS- Miestná akčná skupina je verejno- súkromným partnerstvom, ktoré
predstavuje spojenie verejného, súkromného, občianskeho a neziskového sektoru.

Ich

cieľom je zavádzanie princípov v záujme miestnej komunity smerujúce k integrovanému
rozvoju územia.
Vznik verejno- súkromného partnerstva je pre región veľmi významným krokom,
ktorý poskytuje možnosť pre rozvoj členských miest a obcí, a tak pomôže zabezpečiť
zvýšenie kvality života jej obyvateľov.
Členské obce a mestá:

Hurbanovo, Nesvady, Bajč, Imeľ, Martovce, Mudroňovo, Svätý Peter.
Poprosili by sme Vás, ako občana mesta/obce regiónu, aby ste nám venovali 10 minút
Vášho času a vyplnili dotazník. Údaje uvedené v dotazníkoch sa použijú na účely
vypracovania Integrovanej stratégie rozvoja územia Programu rozvoja vidieka SR 20142020.
Otázka číslo 1:
Akým spôsobom ste sa dozvedeli o možnosti vytvorenia verejno- súkromného partnerstva
vedúceho k vzniku Miestnej akčnej skupiny? (hodiacu sa možnosť zaškrtnite)
 informačnými kampaňami organizovanými našou obcou/ mestom,
 prostredníctvom tohto dotazníka,
 prostredníctvom letákov,
 inak .................................................................................................. (uveďte)
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Otázka číslo 2:
Občanom ktorého z uvedeným miest/ obcí ste? (hodiacu sa možnosť zaškrtnite)
 Hurbanovo,
 Nesvady,
 Bajč,
 Imeľ,
 Martovce,
 Mudroňovo,
 Svätý Peter,
 nie som občanom uvedeným obcí/ miest.

Otázka číslo 3:
Čo by ste z hľadiska regionálneho rozvoja zmenili vo Vašom meste/ Vašej obci? (uveďte
aspoň 3 príklady)
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................. .

Otázka číslo 4:
V ktorej z uvedených oblastí má podľa Vášho názoru Vaša mesto/ obec najväčšie
nedostatky? (hodiacu sa možnosť zaškrtnite)
 verejné priestranstvá- cesty, chodníky, parky,
 verejné budovy- školy, materské školy, kultúrny dom, obecný úrad,
 verejné osvetlenie, verejný rozhlas,
 vybavenosť obce/ mesta službami- sociálna starostlivosť, kultúra, šport,
 nedostatočný rozvoj cestovného ruchu.
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Otázka číslo 5:
Aké konkrétne zmeny by ste v rámci nedostatku, ktorý ste vybrali v otázke číslo 4,
realizovali? (uveďte príklad)
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
................................................................................................................. .

Otázka číslo 6:
Myslíte si, že vznik verejno- súkromného partnerstva dokáže v riešení nedostatkov Vašej
mesta/ obce pomôcť? (hodiacu sa možnosť zaškrtnite)
 áno,
 nie,
 neviem posúdiť.

Otázka číslo 7:
Uveďte najvýznamnejšiu zaujímavosť/ charakteristiku/ pamiatku vo Vašom meste/ obci.
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
............................................................................................................... .

Identifikačné ukazovatele:

Pohlavie:
 muž,
 žena.

Vek:
 15 - 25
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 26 - 35
 36 – 55
 56 a viac

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie:
 základné,
 stredoškolské bez maturity
 stredoškolské s maturitou
 vysokoškolské 1. stupeň
 vysokoškolské 2. stupeň
 vysokoškolské 3. stupeň

Oblasť pracovnej činnosti:
 obchod
 cestovný ruch
 služby
 poľnohospodárstvo
 priemysel
 iné ............................................................................... (uveďte)

Ďakujeme Vám za vyplnenie dotazníka a za čas, ktorý ste nám venovali.

Zdroj: Vlastné spracovanie
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Uveďte, v akom pomere sú v členskej základni zastúpené jednotlivé sektory (verejný,
súkromný a občiansky) a ako je členská základňa rozložená v území verejnosúkromného partnerstva (MAS).

Zoznam obcí a miest v pôsobnosti verejno- súkromného partnerstva

Názov obce

Dátum uznesenia

Číslo uznesenia

Svätý Peter

19.09.2013

481/2013

Nesvady

18.09.2013

331/2013

Imeľ

26.09.2013

34/2013- XXIV

Bajč

28.11.2013

26/2013- 7

Martovce

25.09.2013

15/B/5- 2013

Mudroňovo

02.10.2013

21/2013

Hurbanovo (mesto)

17.10.2013

1a/3M/2013

Tabuľka 1: Zoznam obcí a miest v pôsobnosti verejno- súkromného partnerstva
Zdroj: Vlastné spracovanie

Zoznam občianskych združení v pôsobnosti verejno- súkromného partnerstva

Názov občianskeho združenia

Sídlo/ Adresa trvalého bydliska

OZ Združenie priateľov MŠ Slniečko, Imeľ

Imeľ

OZ SZIGET – Sziget polgári társulás,

Martovce

Martovce
Centrum sociálnych služieb Margaréta n.o.,

Bajč

Bajč
AGRO VALACH, Mudroňovo

Mudroňovo

Klub dôchodcov Nesvady

Nesvady
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CSEMADOK ZO Hurbanovo

Hurbanovo

Ing. Karol Lovász (FO)

Hurbanovo

Ing. Terézia Horváthová (FO)

Svätý Peter

Anton Chochula (FO)

Hurbanovo

Tabuľka 2: Zoznam občianskych združení v pôsobnosti verejno- súkromného partnerstva
Zdroj: Vlastné spracovanie



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

Príloha č. 6



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

Príloha č. 7



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

Doteraz realizované projekty
Projekt:

Ekodvor a kompostáreň Nesvady

Podporil:

OPŽP: Kohézny fond EÚ, Štátny rozpočet SR

Rok:

2010- 2012

Rozpočet:

675260,14 EUR

Projekt:

Rekonštrukcia základnej školy Nesvady

Podporil:

Regionálny operačný program: EFRR, Štátny rozpočet SR
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Rok:

2010- 2011

Rozpočet:

878724,12 EUR

Projekt:

Pro Future, revitalizácia centra Nesvady

Podporil:

Regionálny operačný program: EFRR, Štátny rozpočet SR

Rok:

2010- 2012

Rozpočet:

660 349,96 EUR

Projekt:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Nesvady- ulica Obchodná,
Námestie Slobody

Podporil:

OPZI: ERDF, Štátny rozpočet SR

Rok:

2011- 2013

Rozpočet:

404 856,88 EUR

Projekt:

Bytový nájomný dom 18 b.j.

Podporil:

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Štátny fond
rozvoja bývania

Rok:

2011- 2013

Rozpočet:

663 640,00 EUR

Projekt:

Bytový dom 18 b.j. a technická vybavenosť- Imeľ

Podporil:

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, ŠRFB

Rok:

2009

Rozpočet:

221 570,00 EUR

Projekt:

Výstavba viacúčelového ihriska

Podporil:

Úrad vlády SR

Rok:

2009

Rozpočet:

39 833,00 EUR

Projekt:

Revitalizácia centra obce Imeľ

Podporil:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Rok:

2010

Rozpočet:

561 490,00 EUR

Projekt:

Rekonštrukcia strechy nízkoprahového denného centra

Podporil:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Rok:

2012
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Rozpočet:

29 300,00 EUR

Projekt:

Imeľ, minimalizácia negatívnych účinkov dažďových vôd v intraviláne obce

Podporil:

Environmentálny fond

Rok:

2012

Rozpočet:

14 546,00 EUR

Projekt:

Bytový dom s nájomnými bytmi nižšieho štandardu 10 b.j.

Podporil:

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ŠFRB

Rok:

2012

Rozpočet:

79 631,00 EUR
Rozvoj sociálnych služieb v obci Imeľ prepravná služba, zakúpenie 7-

Projekt:

miestneho vozidla pre potreby zavedenia prepravnej služby pre seniorov,
občanov s ťažkým zdravotným postihnutím a občanov s nepriaznivým
zdravotným stavom v obci Imeľ

Podporil:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Rok:

2010

Rozpočet:

20 000,00 EUR
Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb- havarijný stav kotolne NDC-

Projekt:

výmena plynového kotla, kúpa osobného motorového vozidla na podporu
poskytovania opatrovateľskej služby

Podporil:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Rok:

2013

Rozpočet:

11 500,00 EUR
Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb- nákup materiálnotechnického

Projekt:

vybavenia miestnosti, kúpa osobného motorového vozidla na podporu
poskytovania opatrovateľskej služby

Podporil:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Rok:

2011

Rozpočet:

12 000,00 EUR

Projekt:

Zníženie energetickej náročnosti objektu kultúrneho domu- Obecného úradu v
obci Imeľ

Podporil:

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Rok:

2012
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Rozpočet:
Projekt:

175 004,62 EUR
Rekonštrukcia budov Základnej školy s materskou školou Imeľ- budova
základnej školy

Podporil:

Ekofond, n.f.

Rok:

2010

Rozpočet:

57 316,00 EUR

Projekt:

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Martovce, I. etapa

Podporil:

ŠR, Dotácia úradu vlády SR

Rok:

2009

Rozpočet:

33 193,92 EUR

Projekt:

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Martovce, II. Etapa

Podporil:

EÚ, ŠR

Rok:

2009

Rozpočet:

172 963,84 EUR

Projekt:

Modernizácia obecných budov, I. etapa

Podporil:

EÚ- EPFRV, ŠR

Rok:

2009

Rozpočet:

407 526,34 EUR

Projekt:

Martovské jazerá (Revitalizácia 3 jazier)

Podporil:

EÚ- ERDF, ŠR

Rok:

2009

Rozpočet:

428 097,50 EUR

Projekt:

Nájomný bytový dom 6 b.j. Blok A

Podporil:

EÚ, ŠR

Rok:

2010

Rozpočet:

279 360,00 EUR

Projekt:

Martovce- ČOV DUCI pre 1000 EO

Podporil:

EÚ, ŠR

Rok:

2003

Rozpočet:

312 273,78 EUR

Projekt:

Vypracovanie územného plánu obce Martovce
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Podporil:

EÚ, ŠR

Rok:

2006

Rozpočet:

14 970,50 EUR

Tabuľka 3: Doteraz realizované projekty
Zdroj: Interné údaje miest/ obcí

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 verejnosúkromného partnerstva (MAS).

Územie Verejno- súkromného partnerstva Hurbanovo tvorí sedem obcí: Bajč, Nesvady,
Imeľ, Mudroňovo, Martovce a Svätý Peter a jedno mesto: Hurbanovo. Hurbanovo ako
jediné mesto partnerstva predstavuje centrálne miesto pre všetky obce. Verejné subjekty
zapojené do spolupráce sa spojením svojich síl rozhodli spoločne zabezpečiť vidiecky
rozvoj územia. Vypracovanie stratégie mikroregiónu na báze detailných analýz
jednotlivých obcí znamená, že mikroregión sa môže zapojiť do procesu využitia verejných
prostriedkov a poskytnutia rozvojovej podpory a dotácií prostriedkov EÚ.
Mesto Hurbanovo sa nachádza v centrálnej časti okresu Komárno, ktorý je najjužnejším
okresom Nitrianskeho kraja. Územie mesta Hurbanovo sa rozprestiera na najteplejšom
mieste Podunajskej nížiny.
Jeho katastrálnymi územiami pretekajú rieky Stará Žitava a Stará Nitra. Vďaka vysokej
kvalite pôd sa územie zaraďuje medzi najúrodnejšie a najviac poľnohospodársky
využívané na Slovensku. To spôsobuje, že prirodzená vegetácia musela ustúpiť potrebám
človeka a okolie intravilánu tvorí hlavne orná pôda. Okrajové časti katastra sú neosídlené
z dôvodu využívania ornej pôdy, alebo nevhodných podmienok na výstavbu – okolie riek
a pod. Výnimkou sú mestské časti, ktoré majú uličný charakter ako Holanovo, Konkoľ a
Nová Trstená. Zo živočíšnych druhov sú tu hojne zastúpené hlavne vtáky, kvôli ktorým na
území mesta vzniklo viacero chránených území.
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VSP Hurbanovo má výhodnú geografickú polohu a nachádza sa v blízkosti okresných miest
Nové Zámky a Komárno ako rozvojových pólov rastu. V spomínaných mestách existuje
dostatok pracovných príležitostí pre obyvateľov VSP Hurbanovo, pretože sa tu nachádzajú
silné podnikateľské subjekty.
Územie verejno- súkromného partnerstva Hurbanovo

Obrázok 1: Územie verejno - súkromného partnerstva
Zdroj: vlastné spracovanie



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).

V území sa nachádza pivovar, ktorý je súčasťou jednej z najväčších pivovarníckych
skupín na svete – HEINEKEN N.V. Tento pivovar je lídrom slovenského pivného trhu so
stabilným trhovým podielom na úrovni 45 %.
Hurbanovo sa vďaka svojej výhodnej polohe a ideálnej klíme stalo pomyselným centrom
slovenského pivovarníctva. Moderné technológie výroby piva a sladu a vysoká kvalita
17
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umožnili v relatívne krátkom čase produktom preniknúť na svetové trhy a stať sa
zaujímavým vývozným artiklom.
Pivovar Hurbanovo sa môže pochváliť najmodernejšou a najväčšou sladovňou v strednej
Európe. Časť sladu sa používa pre vlastné potreby pivovaru spoločnosti, väčšia časť je
určená na export.



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 Verejno- súkromného partnerstva Hurbanovo pristupovali vo väčšine prípadov
k rozvoju územia samostatne. Rozvoj bol v prvom rade zabezpečovaný na základe
individuálnych možností jednotlivých obcí, ktoré sa opierali o ich ekonomickú situáciu
a rozpočet. Iba rozpočtové prostriedky však nie sú schopné zabezpečiť plnphodnotný
rozvoj obcí, z tohto dôvodu je nevyhnutné využívať vonkajšie zdroje. Čiastočne sa
pristupovalo k využívaniu externých zdrojov finančných prostriedkov z fondov Európskej
únie, štátneho rozpočtu, Environmentálneho fondu, nadácií a iných zdrojov čerpania.
Rovnakým spôsobom prostupovalo k rozvoju územia aj Hurbanovo, ako jediné mesto
partnerstva.
Spracovávaním a odovzdávaním žiadostí sa obce uchádzali o dotácie a nenávratné
finančné príspevky, prostredníctvom ktorých zabezpečili samotný rozvoj obce a zvýšili
kvalitu života jej obyvateľov. Pri realizácii týchto aktivít využívali postupy strategického
plánovania a integrovaného prístupu k rozvoju územia. Z tabuľky číslo 3 je zrejmé, že
obce sa v minulosti uchádzali a následne čerpali z rôznych zdrojov a fondov. Z tohto
dôvodu môžeme poukázať na ich existujúce skúsenosti v oblasti prípravy a realizácie
rôznorodých projektov v praxis dôrazom na ich úspešnosť. Realizovali sa projekty
zamerané na rekonštrukciu verejných budov, verejného osvetlenia, revitalizáciu obcí,
výstavbu bytových domov so zameraním na podporu mladých ľudí alebo rozvoj služieb
poskytovaných v rámci obcí.
Obce a mesto, ktoré sú súčasťou partnerstva si uvedomujú, že spoluprácou sa ich sila
zväčšuje a možnosti sa znásobujú. Realizáciou a koordináciou spoločných rozvojových
aktivít je riešenie základných problémov jednoduchšie a rýchlejšie.
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Popíšte, zvláštnosti daného územia a jeho komparatívne výhody oproti ostatným
územiam.

Komparatívne výhody oproti ostatným územiam
-

Úrodná pôda, dobrá kvalita pôd ako základ pre rozvoj poľnohospodárstva,

-

Produkčná schopnosť poľnohospodárstva,



Určite, stupeň vidieckosti územia

Územie verejno-súkromného partnerstva je prevažne vidieckeho charakteru (viď tabuľka č.4).

Stupeň vidieckosti verejno – súkromného partnerstva

Počet obyvateľov na

P.č.

Názov

Okres

Výmera v km²

1.

Bajč

Komárno

36,475732

34

2.

Hurbanovo

Komárno

59,939322

129

3.

Imeľ

Komárno

21,959500

92

4.

Martovce

Komárno

19,963753

34

5.

Mudroňovo

Komárno

4,006545

31

6.

Nesvady

Komárno

57,860658

87

7.

Svätý Peter

Komárno

34,326801

80

SPOLU (hustota obyvateľstva na km²)

km²

83,47

Tabuľka 4: Stupeň vidieckosti
Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, vlastné spracovanie
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Uveďte, administratívno-správnu príslušnosť územia

Územie Mikroregiónu Hurbanovo je súčasťou okresu Komárno, ktorý sa nachádza na juhu
Slovenska a patrí do Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Okres Komárno leží v južnej časti Slovenska a z administratívneho hľadiska spadá pod
Okresný úrad Komárno. To že sa v území nenachádza vlastný, samostatný a plnohodnotný
obvodný úrad má viacero negatívnych dôsledkov ako pre občanov, tak aj pre organizácie a
rozvoj územia ako celku, pretože sa komplikuje vybavovanie a riešenie nevyhnutných
administratívnych záležitostí.



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.1

2.2 Popis prírodných zdrojov
Popíšte:


všeobecný opis charakteru krajiny;

Podstatnú časť územia verejnosúkromného partnerstva Hurbanovo zaberá kvalitná
poľnohospodárska

pôda.

Kraj

patrí

k najteplejším

a

najsuchším

oblastiam

a najproduktívnejším poľnohospodárskym centrám SR. Priemerná ročná teplota dosahuje
10 °C. Priemerný ročný úhrn zrážok dosahuje len 600 milimetrov, preto je zavlažovanie
poľnohospodárskej pôdy takmer nevyhnutné. Aj keď najviac zrážok padne v letnom období,
letá sú typické tým, že sú dlhé a suché. Väčšina zrážok totiž padne formou letných búrok. V
zimnom období padajú zrážky najmä vo forme snehu, vďaka vyšším teplotám však trvalá
snehová pokrývka trvá len krátko. Nitriansky kraj, v ktorom sa územie VSP Hurbanovo
nachádza, je bohaté na výskyt vodných zdrojov.



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

Z hľadiska kvality vody sa v území nachádzajú oblasti znečistené aj menej znečistené.
Územím pretekajú rieky Žitava, Nitra a nachádza sa tu kanál Ibolyás. Hodnotenie priestorovej
20
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diferenciácie znečistenia podzemných vôd je veľmi ťažké, lebo neexistujú celoplošné a
pravidelné merania. Okrem toho sú podzemné vody ohrozené priesakmi z poľných hnojísk, z
nevodotesných žúmp, negatívnych vplyvov poľnohospodárskej chemizácie atď.. Z hľadiska
priestorovej diferenciácie sa zóna silne znečistených vôd nachádza v severovýchodnej časti.
Podzemné vody tejto oblasti sú vysoko mineralizované. Na vysokej mineralizácii sa výrazne
podieľajú sírany, chloridy a tiež je zvýšený. Príčinou tohto javu je vysoké zasolenie pôd
vplyvom činnosti človeka. Čističky odpadových vôd sa nachádzajú v meste Hurbanovo
(mestská a spoločnosti Heineken), tiež spoločná ČOV pre obce Nesvady a Imeľ. Jedna z obcí
nie je napojená na ČOV, no je hygienicky zabezpečená dávkovaním chlórňanu sodného vo
vodovode.
Významný podiel na znečisťovaní povrchových vôd majú neodkanalizované sídla, výrobné
prevádzky, farmy živočíšnej výroby, skládky priemyselných a komunálnych odpadov.

Z hľadiska kvality vzduchu toto územie nepatrí k zaťaženým oblastiam; ako aj širšie územie
verejno–súkromného partnerstva z hľadiska znečistenia ovzdušia patrí k menej zaťaženým
územiam (nížinný reliéf, rozptylové podmienky vynikajúce, absencia priemyselných
závodov). Na znečisťovaní ovzdušia sa v riešenom území v podstatnej miere podieľajú
existujúce

stacionárne

zdroje

znečisťovania

ovzdušia,

automobilová

doprava

a

poľnohospodárstvo (poľnohospodárske výrobné postupy sú producentom skleníkových
plynov, hlavne metánu, oxidu dusného, v menšej miere oxidu uhličitého, halogenovaných
uhľovodíkov a produkujú tiež amoniak. Modernizácia vykurovania, predovšetkým rozvoj
plynofikácie kladne ovplyvňujú stav znečistenia ovzdušia a v budúcnosti sa predpokladá
eliminácia týchto emisií. Teda v katastrálnom území sú evidované len malé a stredné zdroje
znečistenia ovzdušia.

Z hľadiska kvality pôdneho fondu disponuje prevažná časť územia – predovšetkým východná
polovica – najkvalitnejším pôdnym fondom Slovenska. Pôdy sú stredne ťažké až ťažké, ktoré
tvoria piesky a štrky. Obec Mudroňovo sa nachádza v Podunajskej nížine v južnej časti
Hronskej tabule. Severná časť k.ú. je neogén, pliocén, pont-panón, nachádzajú sa tu jazerné,
z časti slabo brakické, sedimenty – íly, piesky, štrky. Južná časť k.ú. je pleistocén – spraše
a sprašové hliny. Prevažujú fluviálne sedimenty stredných terás, so zvlneným svahom. Chotár
je väčšinou odlesnený, len na pahorkatine v južnej časti sú dubové a agátové lesy. V katastri
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obce sa nachádzajú černozeme karbonátové a černozeme, sprievodné regosoly na
karbonátových pieskoch miestami s tenkým prekryvom spraší.
Pôdne pomery riešeného územia sú veľmi priaznivé pre rozvoj poľnohospodárstva, avšak s
intenzívnym poľnohospodárstvom dochádza k zvyšovaniu veternej erózie. Kontaminované
pôdy sa nenachádzajú v riešenom území. Všetky druhy pôd v rámci poľnohospodárskeho
pôdneho fondu v posledných desaťročiach dlhodobým pôsobením intenzifikačných činiteľov
a všeobecným zhoršovaním kvality životného prostredia utrpeli na kvalite, čiže sa znížila ich
prirodzená úrodnosť. Na pôvodných pieskových dunách na severovýchode územia na
podklade pieskových dún sa vyskytuje veterná erózia; zamokrené pôdy sa nachádzajú
v alúviu starého koryta rieky Nitra a medzi riekami Nitrou a Váhom.

Lesnatosť záujmového regiónu je veľmi nízka. Najviac lesov sa nachádza v okolí riek, kde
tvoria súčasť pobrežnej vegetácie. Malé enklávy lesov sú zastúpené aj na poľnohospodársky
využívanej pôde a v okolí vodných kanálov. V území VSP Hurbanovo nie sú identifikované
žiadne plochy s vážnym poškodením lesnej a nelesnej vegetácie.

Environmentálne záťaže
Stupeň poškodenia vegetácie odráža negatívne pôsobenie jednak prírodných faktorov –
abiotických (vietor, sneh, námraza, sucho atď.) a biotických (podkôrny hmyz, drevokazný
hmyz, hniloby, poľovná zver atď.), ako aj antropogénnych faktorov – pôsobenie znečisteného
ovzdušia, vplyv kyslých dažďov.
Environmentálne zaťažované územie je hlavne z bývalej skládky TKO, ktorá bola
rekultivovaná v roku 2010 a z malých čiernych skládok.
Zvýšenú ochranu si vyžadujú všetky objekty pamiatkového záujmu, archeologické lokality
a lokality vyplývajúce z ochrany prírody. Ochrana proti záplavám si vyžaduje priebežné
čistenie a údržbu odvodňovacích priekop a kanálov a dobudovanie chýbajúcich úsekov. Na
poľnohospodárskom pôdnom fonde by zníženie obsahu humusu mohlo nebezpečie erózie
podstatne zvýšiť.



využitie územia a pôdneho fondu;

V blízkosti vodných tokov Dunaja, Váhu a Nitry vznikli vplyvom riečnej činnosti nivné pôdy
– fluvizeme. Vo väčšej vzdialenosti od vodných tokov môžeme nájsť čiernice, tie sú typické
22
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skôr pre západnú časť regiónu – Žitný ostrov. Vo východnej časti regiónu – na Hronskej
pahorkatine dominujú černozeme a hnedozeme. Lokálne sa v prehĺbeninách môžu nachádzať
zamokrené oblasti s glejovými pôdami, najmä v blízkosti riek a mŕtvych ramien. Celkovo
patrí územie nášho regiónu medzi poľnohospodársky najdôležitejšie oblasti Slovenska (viď
tabuľka č. 5).

Členenie pôdneho fondu územie VSP Hurbanovo

Vodné

Poľnohospodárska

Lesná

pôda/ ha

pôda/ ha

Hurbanovo

5341,9

Nesvady

Obec

Zastavané Ostatné

Spolu/

plochy/

plochy/

plochy/

ha

ha

ha

159,4

176,7

433,3

286,7

6398,3

4692,96

432,93

137,42

321,58

201,18

5786,07

Bajč

2406

184

46

133

76

2845

Imeľ

1 766,34

195,66

53,79

134,81

45,35

2 195,95

Martovce

1 544,52

114,1

125,96

85,91

125,89

1 996,38

Mudroňovo

317,18

53,36

0

18,32

11,78

400,64

Svätý Peter

3014

112

54

209

44

3433

ha

Tabuľka 5: Členenie pôdneho fondu
Zdroj: vlastné spracovanie



využitie lesných a vodných zdrojov, využitie poľnohospodárskej pôdy;

Z pôvodnej vegetácie – lužných lesov sa zachovali len malé fragmenty, najmä v blízkosti
vodných tokov a mŕtvych ramien Dunaja, Váhu a Nitry. Vo východnej časti okresu na
sprašových pôdach možno nájsť aj ostrovy agátových lesov. Dnes je celá oblasť intenzívne
poľnohospodársky využívaná a jej charakter tvoria predovšetkým lány obilnín oddelené
vetrolamami, či remízami. Sústredenejšie lesné porasty sa nachádzajú len sporadicky. Faunu
nášho regiónu dotvárajú predstavitelia spoločenstiev polí a lúk, či spoločenstvá vodných
plôch a ich brehov. Vodné plochy patria medzi dôležité vtáčie územia európskeho významu.
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výskyt a využitie nerastných surovín;

Na území VSP Hurbanovo sú zásoby nevyhradených nerastov, ako sú štrkopiesky, stavebný
kameň a tehliarska surovina. Na území mesta Hurbanovo sa nachádza lokalita

Konkoľ

v mestskej časti Zelený Háj o rozlohe 1,5 ha. Druhou lokalitou v meste je Balážov majer,
ktorá sa rozprestiera na 8802 m².
Rašelina podľa banského zákona nie je nerast, preto sa hodnotí osobitne. Ložiská zatiaľ nie sú
využívané,, sú lokalizované v časti Holanovo s výmerou 1 ha.



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

Celé dotknuté územie je tvorené prevažne antropogénne pozmenenou mestskou okrajovou
a poľnohospodárskou krajinou. Zachovalé ostrovčeky a línie prirodzených biotopov sú značne
degradované a atakované poľnohospodárskou činnosťou a urbanizačnými vplyvmi a prenikajú
do nich mnohé agresívne nepôvodné druhy vegetácie.

NATURA 2000
Je potrebné ponechávať stromy a drevnú hmotu v porastoch, zachovávať alebo cielene
obnovovať pôvodné druhové zloženie lesných porastov, eliminovať zastúpenie nepôvodných
druhov drevín tak, aby sa zabránilo ich šíreniu do ďalších lokalít. Pre poľnohospodárske
plochy je nevyhnutný špeciálny manažment kvôli ochrane živočíšnych druhov (chrapkáč,
drop, drobné pernaté vtáctvo, cicavce).
Medzi činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany prírody v území VSP
Hurbanovo sa zaraďuje lov rýb, chov zveri (výkon poľovného práva), výrub krov a drevín
brehových porastov, výrub drevín pri cestných komunikáciách, likvidácia jedno alebo
viacradových stromoradí, ťažba pieskov, rozširovanie

inváznych, expanzívnych a

nepôvodných druhov rastlín.
Zakázané činnosti
– výrub alebo vykonávanie akýchkoľvek zásahov do drevín rastúcich mimo lesa
–

vykonávanie obnovnej alebo výchovnej ťažby

–

vykonávanie hospodárskej činnosti okrem obhospodarovania poľnohospodárskej pôdy

v blízkosti hniezda sokola červenonohého
–

rozorávanie existujúcich trvalých trávnych porastov okrem ich obnovy alebo ostatnej

zatrávnenej plochy,
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–

zmena druhu pozemku z existujúceho trvalého trávneho porastu na iný druh pozemku,

–

zmena druhu pozemku z ostatnej zatrávnenej plochy na iný druh pozemku okrem

zmeny na trvalý trávny porast,
–

rozorávanie hniezdnych biotopov ľabtušky poľnej, najmä brehov materiálových jám

(štrkovísk, pieskovní a hlinísk) alebo okrajov miestnych komunikácií alebo účelových
komunikácií, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,
–

mechanizovaná kosba okrajov všetkých poľných ciest

–

aplikovanie insekticídov alebo herbicídov na existujúcich trvalých trávnych porastoch,

ostatných zatrávnených plochách, medziach alebo drevinách rastúcich mimo lesa okrem
odstraňovania inváznych druhov,
–

aplikovanie priemyselných hnojív alebo pesticídov na brehoch materiálových jám

(štrkovísk, pieskovní a hlinísk) alebo na miestnych komunikáciách, alebo účelových
komunikáciách, alebo ich okrajoch okrem miestnych komunikácií alebo účelových
komunikácií vedúcich k zastavaným častiam osád alebo okrem odstraňovania inváznych
druhov,
–

aplikovanie rodenticídov iným spôsobom ako vkladaním do nôr.

2.3 Popis demografickej situácie
Popíšte:


počet obyvateľov, populačné vývojové pyramídy;

Nasledujúca tabuľke č.6 zobrazuje celkový počet obyvateľov verejno-súkromného partnerstva
(19 538 obyvateľov) z toho žien je 10 009 a mužov 9 529. V jedinej obci Mudroňovo je počet
mužov vyšší ako počet žien. V ostatných obciach VSP Hurbanovo počet žien prevyšuje počet
mužov.

Počet obyvateľov verejno-súkromného partnerstva

Obec/ Mesto

Celkový počet
obyvateľov

Celkový počet žien

Celkový počet
mužov

Hurbanovo

7 656

3 949

3 707

Nesvady

5 090

2 592

2 498
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Celkový počet

Obec/ Mesto

Celkový počet žien

obyvateľov

Celkový počet
mužov

Bajč

1 232

630

602

Imeľ

1 988

1 046

942

Martovce

699

352

347

Mudroňovo

123

51

72

Svätý Peter

2 750

1 389

1 361

SPOLU

19 538

10 009

9 529

Tabuľka 6: Počet obyvateľov
Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, Počet obyvateľov k 31.12.2013



štruktúru populácie územia podľa produktívnosti a ekonomickej aktivity

Štruktúra obyvateľstva územia VSP Hurbanovo

Ekonomicky aktívne osoby

Odvetvie ekonomickej činnosti

Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo
a služby s tým súvisiace
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba počítačových, elektronických a
optických výrobkov
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a
zariadení
Špecializované stavebné práce
Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a
motocyklov
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z toho dochádza

muži

ženy

spolu

459

193

652

410

54

133

187

150

169

301

370

334

205

93

298

244

115

18

133

94

292

214

506

371

do zamestnania
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Ekonomicky aktívne osoby

Odvetvie ekonomickej činnosti

z toho dochádza

muži

ženy

spolu

296

416

712

496

Pozemná doprava a doprava potrubím

199

36

233

184

Skladové a pomocné činnosti v doprave

51

19

70

55

318

274

592

448

Vzdelávanie

187

364

551

452

Zdravotníctvo

128

178

306

251

Výroba potravín

119

202

258

183

Výroba nápojov

175

76

251

213

Výroba odevov

38

59

97

52

73

65

138

72

32

136

259

133

16

56

72

61

Maloobchod okrem motorových vozidiel a
motocyklov

Verejná správa a obrana; povinné sociálne
zabezpečenie

do zamestnania

Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva
a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo
slamy a prúteného materiálu
Starostlivosť v pobytových zariadeniach
(rezidenčná starostlivosť)
Sociálna práca bez ubytovania

Tabuľka 7: Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
Zdroj: Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2011, vlastné spracovanie



trendy v demografických pohyboch, ich príčiny;

Trendy v demografických pohyboch

2008

2009

2010

2011

2012

2013

CELKOM

39

-28

-32

-36

-61

-51

-169

CELKOVÁ ZMENA
POČTU
OBYVATEĽOV
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2008

2009

2010

2011

2012

2013

CELKOM

38

-11

17

-4

-7

26

59

-31

-59

-77

-52

-70

-64

-353

-10

-18

-38

--22

-26

-29

-143

32

-4

53

24

16

31

152

39

29

42

6

9

19

144

Z TOHO ŽENY
PRIRODZENÝ

+PRÍRASTOK/ÚBYTOK
Z TOHO ŽENY

+PRÍRASTOK/ÚBYTOK
SŤAHOVANÍM
Z TOHO ŽENY

Tabuľka 8: Trendy v demografických pohyboch
Zdroj: vlastné spracovanie

V predchádzajúcej tabuľke č. 7 sa nachádza zmena obyvateľstva v riešenom území. Ako
možno vidieť z celkovej zmeny počtu obyvateľov územia vyšší počet úmrtí ako
živonarodených osôb. Tiež je vysoký počet prirodzeného úbytku vo všetkých sledovaných
rokoch. V každom roku od roku 2008 do 2013 sa zvyšoval počet obyvateľov, spôsobené
prisťahovaním, okrem roku 2009 kedy bol zaznamenaný vyšší počet emigrantov ako
imigrantov.



národnostné a etnické zloženie obyvateľstva;

Národnostné a etnické zloženie obyvateľstva

Obec/národnosť
a etnické zloženie

Bajč

Hurbanovo

Imeľ

Mudroňovo

slovenská

47,02 %

49,02%

55,28%

97%

maďarská

44,20 %

41,75%

42,16%

rómska

0,01 %

2,47%

0,1 %

Svätý

Martovce

Nesvady

28,36%

10,87%

36,28%

2%

68%

82,27%

53,38%

-

-

-

6,561%

Peter

obyvateľstva
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Obec/národnosť
a etnické zloženie

Bajč

Hurbanovo

Imeľ

Mudroňovo

rusínska

-

0,013%

-

-

ukrajinská

-

0,026%

-

poľská

-

0,091%

nemecká

-

česká
ruská

Svätý

Martovce

Nesvady

-

-

-

-

-

-

0,019%

-

-

-

-

-

0,013%

-

-

-

-

-

-

0,548%

0,60%

1%

0,18%

0,286%

0,294%

-

0,013%

-

-

0,072%

-

0,019%

8,77 %

7,262%

1,86%

-

2,65%

0,858%

3,693%

Peter

obyvateľstva

ostatné, nezistené

Tabuľka 9: Národnostné a etnické zloženie obyvateľstva
Zdroj: vlastné spracovanie

V predmetnom území prevažujú obce so slovenskom národnosťou, viď tabuľka č. 8.
Nachádzajú sa tu však aj územia, kde prevažná väčšina obyvateľov (až 82,27% - obec
Martovce) je maďarskej národnosti.



vierovyznanie;

Zastúpenie jednotlivých náboženských vyznaní

Ako možno vidieť v nasledujúcej tabuľke č. 9 k rímskokatolíckej cirkvi sa hlási
najpočetnejšia skupina (13 679 obyvateľov) obyvateľstva verejno-súkromného partnerstva
Hurbanovo.

Svätý Peter

Nesvady

2 054

Mudroňovo

7 751

Martovce

Imeľ

1 242

Hurbanovo

Počet

Bajč

Náboženstvo

Obec/

Vierovyznanie

694

122

2 734

5 068

obyvateľov
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SPOLU
19665

Hurbanovo

Imeľ

Martovce

Mudroňovo

Svätý Peter

Nesvady

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

3

0

0

0

1

0

4

0

7

2

0

0

4

4

17

0

1

1

0

0

0

1

3

0

1

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

1

0

3

0

0

0

2

0

889

5 329

1 609

194

45

1 996

3 617

13679

3

18

5

2

13

2

7

50

0

3

1

0

0

3

2

9

24

180

33

1

40

144

334

756

Bajč

Náboženstvo

Obec/

Integrovaná stratégia miestneho rozvoja „Mikroregión Hurbanovo“

SPOLU

Cirkev
adventistov
7. dňa
Cirkev
bratská
Ústredný zväz
židovských
náb. obcí
Starokatolíck
a cirkev
Cirkev československá
husitská
Novoapoštols
ká cirkev
Bahájske
spoločenstvo
Cirkev Ježiša

5

Krista sv.
neskorších
Rímskokatolíc
ka cirkev
Gréckokatolíc
ka cirkev
Pravoslávna
cirkev
Evanjelická
cirkev
augsburského
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Imeľ

Martovce

Mudroňovo

Svätý Peter

Nesvady

9

0

0

0

5

13

28

11

2

11

0

0

11

49

84

1

93

16

0

0

32

177

320

31

498

139

440

0

256

58

1422

7

29

2

4

0

9

22

73

17

14

9

0

0

13

29

82

Bez vyznania

129

775

153

44

13

127

377

1618

Nezistené

127

763

70

8

24

129

367

1488

Kresťanské
zbory
Apoštolská
cirkev

Bajč
1

Obec/

Hurbanovo

Náboženstvo
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SPOLU

Bratská
jednota
baptistov
Reformovaná
kresťanská
cirkev
Náboženská
spoločnosť
Jehovovi
svedkovia
Evanjelická
cirkev
metodistická

Tabuľka 10: náboženské vyznanie
Zdroj: vlastné spracovanie, údaje poskytnuté samosprávami



vzdelanostnú úroveň – stupeň aj druhy, vývojové trendy vo vzdelanosti;

V mikroregióne Hurbanovo prevažuje obyvateľstva s učňovským, stredným, stredným
odborným alebo vyšším odborným vzdelaním (8703 obyvateľov). Ako možno vidieť, tak
3802 obyvateľov územia má ukončené iba základné vzdelanie, vysokoškolské vzdelanie 1383
obyvateľov a bez školského vzdelania je až 2420 obyvateľov (tabuľka č.10).
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Vzdelanostná úroveň obyvateľstva

STUPEŇ VZDELANIA

CELKOM

Základné

3802

Učňovské (bez maturity)

2976

Stredné odborné (bez maturity)

1765

Úplné stredné učňovské (s maturitou)

522

Úplné stredné odborné (s maturitou)

2732

Úplné stredné všeobecné

519

Vyššie odborné vzdelanie

189

Vysokoškolské bakalárske

281

Vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské

961

Vysokoškolské doktorandské

44

Vysokoškolské spolu

1383

prírodné vedy

55

technické vedy a náuky I (baníctvo, hutníctvo, strojárstvo,
informatika a VT, elektrotech., tech. chémia, potravinárstvo)

215

technické vedy a náuky II (textilná v.,sprac.kože,dreva, plastov,
v.hud.nástrojov, archit.,

89

Študijny odbor

staveb.,dopr.,pošty,telekom.,automatiz., špec. odb.)
poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky

160

zdravotníctvo

67

spoločenské vedy, náuky a služby I (filozof.,ekon.,polit. a
práv.vedy, ekonomika a manaž., obchod a služby,SŠ- OA, HA,

381

praktická š.,učeb.odb.)
spoločenské vedy, náuky a služby II (histor.,filolog.,pedag. a
psych.vedy, publicistika a informácie, telových.,učiteľstvo, SŠ -

350

gym.)
vedy a náuky o kultúre a umení

11

vojenské a bezpečnostné vedy a náuky

7

nezistený

42

Bez školského vzdelania

2420

Nezistené

606

Úhrn

19 577

Tabuľka 11: Vzdelanostná úroveň obyvateľstva na území VSP Hurbanovo
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Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, SODB 2011



prehľad zručností obyvateľstva

Obyvatelia žijúci na území VSP Hurbanovo sa venujú poľnohospodárstvu, rybárstvu,
poľovníctvu, cyklistike a agroturistike. Známymi a rozšírenými profesiami sú väčšinou
v poľnohospodárskej oblasti, napr. opravár poľnohospodárskych strojov, obrábač náradia,
pestovateľ, chovateľ, a ďalšie ako sú napr. automechanik, stolár, murár, pedagóg, právnik,
lekár, vodoinštalatér, plynár. Medzi obľúbené činnosti obyvateľov riešeného územia patria
chovateľstvo drobných zvierat, rybolov, poľovanie, športovanie a turistika a tiež práca
v záhrade.

2.4 Popis spoločenských, inštitucionálnych, kultúrnych a historických zdrojov
Popíšte:


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

Školstvo
Materské školy
Na území mikroregiónu je k dispozícii deťom 11 materských škôl, z toho 6
s vyučovacím jazykom slovenským a 5 s vyučovacím jazykom maďarským. Vo všetkých
obciach sa nachádzajú materské školy, okrem obce Mudroňovo. Podľa štatistiky UIPS bolo
v roku 2014 v materských školách s vyučovacím jazykom slovenským 342 detí,
a s vyučovacím jazykom maďarským 134 detí, čo spolu predstavuje 476 detí materských škôl
na území mikroregiónu (tabuľka 11).
Počet žiakov materských škôl
Obec

Vyučovací jazyk

počet detí

Bajč

slovenský

15

slovenský

148

maďarský

35

Imeľ

slovenský

45

Martovce

maďarský

14

slovenský

22

maďarský

23

Slovenský

67

Maďarský

18

Hurbanovo

Nesvady
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Svätý peter

Slovenský

45

maďarský

44

SPOLU

476

Tabuľka 12: Počet žiakov v materských školách
Zdroj: vlastné spracovanie, údaje poskytnuté z www.uips.sk

Základné školy
Základné školstvo je zastúpene 9 základnými školami, ktoré pozostáva z 5 školami
s vyučovacím jazykom slovenským a 3 školami s vyučovacím jazykom maďarským.
V obciach Martovce a Mudroňovo sa nenachádzajú žiadne školy. V obci Bajč sa nachádza
základná škola s ročníkom od 1 do 4, a v ostatných obciach sú základné školy 1-9 ročníkmi.
Počet žiakov na území regiónu do roku 2014 predstavuje celkom 1316 žiakov. ZŠ
s vyučovacím jazykom slovenským navštevovalo 814 žiakov a ZŠ s vyučovacím jazykom
maďarským navštevovalo 502 žiakov.
Stredné školy
Jedinou strednou školou v území mikroregiónu je Stredná priemyselná škola stavebná
s VJS a VJM. Podľa štatistiky školy navštevujú strednú školu žiaci maďarskej národnosti až
65 % a zvyšných 35 % tvoria žiaci slovenskej národnosti. Absolventi získajú odborné
vzdelanie ukončené s maturitou v odbore stavebníctva.
Zdravotníctvo a sociálne služby
Zdravotníctvo v mikroregione reprezentuje 1 mestské zdravotné stredisko v
Hurbanove, v ktorých pôsobí 19 lekárov. Dostupnosť zdravotnej starostilovsti pre obyvateľov
mikroregionu je zabezpečená prostredníctvom ambulancií praktických lekárov pre deti
a dospelých. V regióne je spolu 6 lekárni z toho 3 sa nachádzajú v Hurbanove. Najbližšie
nemocnice sa nachádzajú v mestách Nové Zámky a Komárno. Poskytovanie sociálnej
starostlivosti a sociálnych služieb v rámci územia je zabezpečené domom dôchodcov
Magnólia Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo. Niektoré obce v mikroregióne poskytujú
roznos stravy pre starších obyvateľov prostredníctvom jedálni základnej či strednej školy.


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 verejnosúkromným partnerstvom (MAS);
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Inštitúcie
V území pôsobí 7 samospráv, ktoré reprezentujú obecné úrady, ktoré vykonávajú
svoje

originálne

a prenesené

kompetencie

čím

napomáhajú

miestnemu

rozvoju

a uspokojovaniu potrieb obyvateľstva. V meste Hurbanovo sa nachádzajú nasledovné
inštitúcie:
 Slovenská ústredná hvezdáreň - Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove je
národným metodickým centrom Slovenskej republiky pre hvezdárne a planetáriá,
ktoré sa riadi štatútom vydaným Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky.
Vykonáva špecializovanú odborno-pozorovateľskú, kultúrno-výchovnú, vedeckovýskumnú, informačno-dokumentačnú a edičnú činnosť v astronomickej oblasti.
Poslaním Slovenskej ústrednej hvezdárne je cieľavedomou činnosťou zhromažďovať,
vedecky a odborne spracovávať poznatky z astronómie a príbuzných vied, za účelom
ich sprístupňovania širokej verejnosti.
 Geofyzikálny ústav SAV - Súčasná Slovenská akadémia vied je samosprávna
vedecká inštitúcia zameraná na rozvoj vedy, vzdelanosti, kultúry a ekonomiky.
Hlavným poslaním SAV a jej organizácií je realizovať základný a aplikovaný výskum
v širokom spektre technických, prírodných, humanitných a spoločenských vied.
Prostredníctvom bilaterálnych a multilaterálnych vedeckých medzinárodných a
domácich projektov, osobitne zo zdrojov štrukturálnych fondov EÚ, a členstva v
medzinárodných asociáciách a inštitúciách rozvíja SAV rozsiahlu medzinárodnú
spoluprácu, čím začleňuje slovenskú vedu do nadnárodného kontextu.
 Daňový úrad Hurbanovo
 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Komárno – ÚPSVaR Hurbanovo
 Stredná priemyselná škola stavebná
 Stredná odborná škola Hurbanovo



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;
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Kultúrne a historické pamiatky
V obciach mikroregiónu sa nachádza 6 kultúrnych domov, ktoré slúžia na spoločenské
posedenia, zábavu, i kultúrne vyžitie pre občanov regiónu. K dispozícii pre obyvateľov je 6
knižníc. Mestá a obce mikroregionu sa z historického hľadiska viažu na poľnohospodárstvo,
a práve k danej tematike sú prispôsobené náboženské sviatky, tradície či iné kultúrnospoločenské

udalosti.

K pamiatkam

možno

zaradiť

kostoly,

kaštiele,

domy

poľnohospodárskych robotníkov so sedliackou bytovou kultúrou a tradíciou. Stopy minulosti
sú dodnes zachované prostredníctvom prvkov pôvodnej ľudovej architektúry, ľudových
krojov a udržiavaním folklórnych tradícií.
Nehnuteľné pamiatky zapísané v Ústrednom zozname nehnuteľných kultúrnych pamiatok na
Slovensku nachádzajúcich sa na území mikroregiónu sú uvedené v tabuľke č.12.
Zoznam historických pamiatok

Obec

pamiatka
Kaplnka pohrebná s hrobkou
Kaštieľ rodiny Konkoly-Thege
Kostol sv. Ladislava s areálom
Zvonica farského kostola

Hurbanovo

katolícka fara
Hvezdáreň aj s parkom
knižnica Hvezdárne
Martovce

múzeum ľudovej architektúry a bývania

Svätý Peter

park pri kaštieli Zichyovcov

Tabuľka 13 : Zoznam historických pamiatok
Zdroj: vlastné spracovanie, údaje poskytnuté z www.pamiatky.sk

História územia
Bajč: Obec patriaca medzi najstaršie majetky Ostrihomského arcibiskupstva.
Vyvinula sa zo staršieho osídlenia a prvýkrát sa spomína roku 1312 ako Poss. Roku 1663
obsadili Turci pevnosť Nové Zámky a tak obec získala nebezpečného suseda. Podľa súpisu
tureckých vyberačov daní z roku 1664 tu bolo 49 domácností, ktoré platili dane a 60
daňovníkov. Obyvatelia platili spolu 15890 akče daní , čo bolo viac ako mnohé okolité obce,
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teda Bajč bola ľudnatou dedinou. Desiatky sa platili za pšenicu, úle, šošovicu, hrach, ľan a
konope, je tu zapísaný aj dvojnásobný desiatok. Dane sa odvádzali za hájného, pasenie, ovce,
mladuchu, sudy, súdy a používanie pôdy, za ošípané, drevo a seno. Nová kapitola v histórii
Bajču sa začína arcibiskupom Jozefom Batthyánym, ktorý dal odvodniť tunajšie rozsiahle
močiare a vybudovať cestu. Až na začiatku 19. stor. význam Bajču stúpol a postupne sa stáva
sídlom arcibiskupských majetkov v Komárňanskej župe. Arcibiskup Ján Simor si tu dal z
bytov správcovstva veľkostatku postaviť letný kaštieľ, z miestnej krčmy zasa postaviť kúriu
pre správcu veľkostatku. Stavali sa nové hospodárske budobvy, nemocnica, nová škola, byty
čeľadníkov. 1865 Bajč osamostatnil ako obec, podobne ako okolité väčšie dvory v jeho
majetku. Za prvej ČSR tu obyvateľstvo pracovalo ako roľníci a poľnohospodárski robotníci
na miestnom veľkostatku. V roku 1959 bol odovzdaný nový kultúrny dom, hneď vedľa
kaštieľa, čo neskôr umožnilo tieto dva objekty spojiť a vytvoriť tam priestory pre kultúrne a
spoločenské vyžitie obyvateľov obce. V súčasnej dobe by obec chcela nadviazať na
arcibiskupské tradície a rozvíjať turistický ruch.
Hurbanovo: Archeologické nálezy potvrdzujú, že sa na tomto území vystriedali
viaceré praveké kultúry, z obdobia sťahovania národov tu žili kmene kvádov, dákov,
markomanov, gótov, avarov a hunov. Pôvodnou osadlosťou bola časť Konkoľ, podľa
archívnych listín pod názvom “possesio Concol“, ktorá po odchode tatarských vojsk bola v
roku 1242, osídlená kunmi pod vedením Matúša Thegeho, známeho ako Máté Thege de
Concol, ktorému kráľ Béla IV. daroval zemanský titul a 1600 ha-ový majetok. Z tohoto
obdobia je známa aj osadlosť “villa Wegh” z roku 1247 so slovanským osídlením, pričom
najznámejším majiteľom bol v roku 1308 knieža Ápor. Prvá zmienka o pôvodnom osídlení v
oblasti súčasného Hurbanova podchádza z roku 1357 ako “possesio Galla“, z ktorého sa
neskôr stal názov Ó-Gyalla. Časť Bohatá je podľa historických listín známa od roku 1404,
pričom patrila zemianskym rodinám Deshyzyovcov a od roku 1571 Ordódyovcom. V druhej
polovici 16. storočia po tureckých nájazdoch bola čiastočne vyľudnená, avšak od polovice 17.
storočia sa opätovne osídlila. Významným historickým obdobím v dejinách mesta bola druhá
polovica 19. a začiatok 20. storočia, keď v meste pôsobil Dr. Miklós Konkoly – Thege, ktorý
napísal vyše 40 vedeckých prác a založil prvú hvezdáreň na bývalom historickom území
Rakúsko – Uhorska, ktoré malo svoje významné postavenie z celoeurópskeho hľadiska.
Historické zábery nájdete v galérií.
Imeľ: Obdobie 50. - 60. rokov 20. storočia charakterizuje budovateľský zápal, odvaha
a vôľa občanov zúčastniť sa pri premene ošarpanej a zaostalej dediny na čistú, útulnú
a modernú obec. Tieto smelé plány sa podarilo uskutočniť pri výstavbe obce. Nielen ulice sa
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rozrástli o nové murované komfortné domy, ale bolo postavených celý rad objektov
a komunikácií, ktoré dodnes slúžia verejnosti. Ďalšou črtou spoločenského života sa stal
rozvoj spolkovej činnosti, ktorý je prítomný až do dnešných čias. Napríklad v roku 1953 sa
objavil prvý televízor. V roku 1956 sa tu usadil aj lekár MUDr. Jozef Radil, ktorému obecné
zastupiteľstvo zriadilo ambulanciu a byt v budove fary a školy reformovanej cirkvi. Do roku
1960 obec patrila do staroďalského okresu. Po územnej reorganizácii tento okres zrušili
a vytvorili rozsiahlejší komárňanský okres, kam začlenili aj Imeľ. V roku 1961 začalo
v budove kultúrneho domu fungovať kino. 70. rokoch pokračoval rozvoj infraštruktúry obce.
V roku 1973 sa začala plynofikácia obce a už v tomto roku na území obce položili 12 km
potrubia a zapojili plyn do 67 domácností. V roku 1974 sa už jednalo o 196 domácností,
v roku

1975 bolo

325 domov

plynofikovaných

av

roku

1977 bolo

404 domov

plynofikovaných. Od roku 1973 sa v obci začalo rozvíjať fóliové hospodárstvo. V roku
1991 pokračovala výstavba verejného vodovodu, v roku 1993 do stoviek domácností bola
zapojená káblová televízia.
Martovce: Martovce, aj keď nie územie dnešnej obce, ale jej okolie, bolo osídlené už
v dávnych časoch. V blízkosti obce na kopci Aba, kde dnes Martovčania obrábajú svoje
vinice, bola v 6. storočí usadlosť Avarov a v tejto časti sa usadili aj staromaďarské kmene.
Archeológovia tu odkryli niekoľko avarských a staromaďarských hrobov. Prvá písomná
zmienka o Martovciach pochádza z roku 1438, keď je spomínaná ako usadlosť pod menom
Marthos. Historici pokladajú za pravdepodobné, že dedinu Martovce založili obyvatelia už
dnes neexistujúcej obce Gég, ktorá sa rozprestierala medzi riekami Váh a Nitra. Roku 1487 sa
už obec spomína v dnešnej podobe v majetku ostrihomského arcibiskupstva. Obyvatelia obce
sa od počiatku zaoberali rybárstvom, ktoré bolo dôležitou súčasťou ich obživy a v písomných
pamiatkach zo 16. storočia sa vody obklopujúce Martovce spomínajú ako kráľovské rybníky.
V roku 1907 boli už Martovce veľkou obcou s 1155 obyvateľmi, 229 domami, poštovým
úradom a od roku 1895 aj so štátnou matrikou. K obci patria samoty Agyagos, Gyótva
a Kingyes. V medzivojnovom období dedinka, v ktorej nebývali bohatí mecenáši, bola z
verejnej zbierky a vlastnými silami schopná postaviť si v roku 1935 svoj kultúrny dom, ktorý
bol prvý na okolí a ktorým sa v tom čase nemohlo chváliť ani okresné sídlo.
Mudroňovo:

Obec

Mudroňovo

založili

v r.

1921

slovenskí

kolonisti na

rozparcelovaných majetkoch obce Modrany. V r. 1838-1945 bola pripojená k Maďarsku, v r.
1939-1951 pričlenená k obci Modrany. V r. 1938 bolo slovenskí kolonisti vysídlení, vrátili sa
v r. 1945.
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Nesvady: Prvá písomná zmienka o Nesvadoch sa zachovala z roku 1269. Vtedajšie
pomenovanie obce Novum Nazwod (Nový Nazwod) dovoľuje výklad, že obec bola zničená
Tatármi, a po ich odchode znovu vybudovaná na inom mieste. Až do roku 1848 bola
majetkom Ostrihomského arcibiskupstva a tým aj užívateľom výsad cirkevných poddaných.
Po tatárskom vpáde sa tu objavuje aj sídlo panstva arcibiskupských majetkov v Komárňanskej
župe. Farský kostol sv. Maurícia a farár sa spomína prvýkrát v rokoch 1332 – 1337. Z roku
1416 je doložené už trhové právo. Z neskorších správ vieme, že krajinské trhy sa tu konali v
deň sv. Bartolomeja ( 24.augusta) a v deň sv. Imricha ( 5. novembra ). V XV. storočí vďaka
výsady lovu veľkých rýb, najmä víz Nesvady získali aj postavenie mestečka. Toto postavenie
si zachovali až do konca tureckého panstva, resp. ešte niekoľko ďalších desaťročí. Nové
usporiadanie Nesvád ako obce a výstavba nového farského kostola Sv. Jozefa (1781– 1792 )
je spojené s menom Card. Jozefa Batthyániho. Bývalá obec Aňala sa prvýkrát spomína v roku
1239. Jej kostol a farár sa spomína v tom istom roku, ako v Nesvadoch. V XVII. storočí, v
dobe tureckých bojov bola obec Aňala zničená. Začiatkom XVIII. storočia bola svojím
zemepánom, ostrihomským arcibiskupom obnovená ako predium - majer. Pred rokom 1871
bola spojená s Nesvadmi. Výrobky dávnych remesiel, ktorými sa obyvatelia obce zaoberali,
ako tkáčstvo, ako tkáčstvo, pletenie košov, debnárstvo, sú ukážkami zručnosti i pre súčasnú
generáciu. Poloha obce, priaznivé klimatické podmienky predurčili obec k pestovaniu
zeleniny.
Sväty Peter: Prvé písomné pamiatky pochádzajú zo 14. storočia z roku 1332. V tedy
obec spomínajú pod menom Sanctus Petrus (Zenthpeter) a to pri príležitosti vysvätenia fary
a kostola, zasvätené menu Svätého Petra. Svätý Peter od počiatku svojho vzniku patril k
majetkom komárňanského hradu. Čoraz viac zaľudnená dedina počas tureckých vojen bola
natoľko spustošná, že skoro zanikla. V súpise roku 1576 bolo zazname naných len 9
obývateľných domov.

roku 1763 dedinu zasiahlo silné zemetrasenie. Mnoho domov sa

stalo obeťou prírodného živlu. Obeťou sa stal aj katolícky kostol postavený v roku 1730,
ktorého strop sa zrútil a poškodili sa aj steny kostola. O jeho rekonštrukciu sa postaral gróf
Miklós Zichy. Cez Svätý Peter viedla cesta z Hurbanova do Bátorových Kosíh. Táto cesta
veľakrát znepríjemňovala život obyvateľov, pretože vojská tadeto často prechádzali. V
II.svetovej vojne mnoho obyvateľov prišlo o svoje
historických a ideologických premien viackrát zmenilo.
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Typické črty územia, ktoré môžu byť základom pre budovanie identity.

Typické črty územia
Typické črty územia ako základ budovania identity vychádzajú z bohatej histórie
územia ktoré sa viažu na poľnohospodársku činnosť. Ďalej sú to historické pamiatky ale aj
zachovanie tradícií a ľudových zvykov, bohatá činnosť spoločenských podujatí. Poloha
územia je tak isto veľmi dôležitá, pretože sa tu nachádzajú úrodne pôdy černozeme a hnedo
zeme na pestovanie teplomilných plodín, množstvo prírodných vodných tokov na rybolov,
vinohradnícke oblasti a tradícia vína s bohatou históriou k rozvoju cestovného ruchu.

2.5 Popis materiálnych zdrojov
Popíšte:


stav vysporiadania vlastníckych vzťahov (situáciou v ROEP a pozemkových
úpravách);

Stav vysporiadania vlastníckych vzťahov

obec

Stav spracovania ROEP

Stav spracovania UPD

Stav spracovania PHSR

Bajč

spracovaný

spracovaný

v realizácii

ukončený

ukončený

spracováva sa

spracováva sa

spracovaný

spracovaný

Martovce

realizovaný

schválený

schválený

Mudroňovo

spracovaný

vypracovaný

vypracovaný

Nesvady

spracovaný

spracovaný

spracovaný

Svätý Peter

spracovaný

spracovaný

spracováva sa

Hurbanovo
Imeľ

Tabuľka 14: Stav spracovania ROEP, UPD a PHSR
Zdroj: vlastné spracovanie



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,
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infraštruktúry.

Prehľad voľných budov, ich stav, vlastníctvo a plány s budúcim

využitím);

Infraštruktúra a vybavenosť územia
Všetky obce nachádzajúce sa na území mikroregiónu sú splynofikované a napojené na
vodovodnú sieť. Jediným nedostatkom je chýbajúca kanalizácia okrem mesta Hurbanovo
a obce Nesvady kde prebieha výstavba. Elektronické komunikačné siete sú pokryté na celom
území regiónu. Čistička odpadových vôd sa nachádza v obciach Hurbanovo, Imeľ, Nesvady,
Svätý Peter, okrem obcí Bajč a Mudroňovo, a rozostavaná ČOV v obci Martovce. Vo
všetkých obciach je zavedený separovaný zber odpadu. Nadácia Ekopolis udelila druhé
miesto obci Imeľ za prínos k znižovaniu množstva odpadov, kde dosiahli zníženie zmesového
odpadu o 5 kg na osobu a rok.
Technická infraštruktúra v území verejno-súkromného partnerstva Hurbanovo
Elektronické

Obec

Vodovody*

Kanalizácia

ČOV (áno/nie)

komunikačné

počet napojených

siete

domácností

(internet)

Plynovody*

Bajč

95

0

nie

100

95

Hurbanovo

75

45

áno-1288

100

99,9

áno-3 bytové domy,
Imeľ

95

0

ZŠ

100

95

Martovce

90

0

rozostavaná

100

90

Mudroňovo

100

0

Nie

100

100

Nesvady

95

20

áno

100

95

Svätý Peter

áno

Tabuľka 15: Vybavenosť územia technickou infraštruktúrou
Zdroj: vlastné spracovanie

Dopravná infraštruktúra
Cez územie mikroregiónu vedú štátne cesty I., II a III. triedy a miestne komunikácie
(viď obrázok č.2). Medzi obcami výrazne prevládajú cesty II. a III. triedy. Cesta I. triedy č. 64
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vedie cez obec Bajč a mesto Hurbanovo, ktorá spája mestá Nové Zámky a Komárno a tým
patrí medzi najdôležitejšie komunikácie z hľadiska ekonomického rozvoja územia. Stav ciest
je na dobrej úrovni, najmä I. triedy a na ostaných cestách sa uplynutím času vytvárajú výtlky,
ktoré by potrebovali okamžitú údržbu. Obce sú napojené na verejnú autobusovú dopravu.
Železničná doprava vedie cez obec Bajč a mesto Hurbanovo, ktorá je veľmi dôležitá či už
z hľadiska cestovného ruchu, ekonomického alebo prepojenosťou Slovenskej republiky
s Maďarskom.

Obrázok 2: Dopravná infraštruktúra územia
Zdroj: vlastné spracovanie, údaje poskytnuté z www.cdb.sk

Situácia v bývaní
Dôležitým faktorom pri rozvoji územia je dostatok bytov, ich dostupnosť a úroveň
vybavenia bytového fondu.
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obývané
byty

obec

domy

spolu

v rodinných domoch

Bajč

395

216

209

Hurbanovo

2582

1796

1942

Imeľ

685

637

656

Martovce

240

230

235

Mudroňovo

49

45

49

Nesvady

1591

1405

1456

Svätý Peter

885

817

859

spolu

6427

5146

5406

Tabuľka 16: Obývanosť domov a bytov
Zdroj: vlastné spracovanie, údaje poskytnuté z www.slovak.statistics.sk

Forma vlastníctva bytu
Byty obývane

Družstevné

Byty v

Iná forma

vlastníkom

byty

nájme

vlastníctva

Nezistené

Spolu

Bajč

293

1

38

45

7

384

Hurbanovo

2073

45

58

83

147

2406

Imeľ

649

1

5

9

9

673

Martovce

222

2

0

3

7

234

Mudroňovo

37

0

0

1

1

39

Nesvady

1403

5

11

80

55

1554

Svätý Peter

744

0

8

60

35

847

Spolu

5421

54

120

281

261

6137

Obce

Tabuľka 17 :Forma vlastníctva bytu
Zdroj: vlastné spracovanie, údaje poskytnuté z www.slovak.statistics.sk

Domový fond predstavuje 6 427 domov a bytov spolu, z čoho je 5 146 rodinných
domov. Domy celkovo predstavujú 5 406 domov, kde najmenšia obec v území mikroregiónu
má len 49 obývaných domov. Z hľadiska vlastníctva vo vyššie uvedenej tabuľke, byty
obývané vlastníkom predstavujú 5421 bytov, družstevné byty 54, a byty v nájme 120.
Nezistené byty, respektíve byty bez majiteľov, schátrale byty predstavujú počet 261.
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Byty podľa roku výstavby
Obec

pred

1919- 1946- 1961- 1971- 1981- 1991- 2001-

r.1919 1945

2006 a Nezist Spol

1960

1970

1980

1990

2000

2005

neskôr

ené

u

Bajč

60

56

69

82

52

40

12

2

15

25

413

Hurbanovo

63

143

410

453

528

386

85

51

29

558

2706

Imeľ

23

59

174

113

126

102

34

9

20

128

788

Martovce

14

24

39

66

41

25

14

7

1

38

269

Mudroňovo

0

5

9

9

7

1

4

0

0

18

53

Nesvady

66

113

224

313

360

270

68

33

67

242

1756

Svätý Peter

53

95

129

163

165

64

40

44

42

151

946

Spolu

279

495

1054

1199

1279

888

257

146

174

1160

6931

Tabuľka 18: Byty podľa roku výstavby
Zdroj: vlastné spracovanie, údaje poskytnuté z www.slovak.statistics.sk

Najviac domov na území mikroregiónu bolo postavených v rokoch 1971-1980. Naopak
najmenej bytov sa postavilo v rokoch 2001-2005 čo predstavuje presný počet 146 domov.
V rámci obcí sa najviac domov sa postavilo v meste Hurbanovo 2 706, a najmenej v obci
Mudroňovo 53. V Mudroňove sa v rokoch 2001 až neskôr nepostavili žiadne domy, patrí
medzi najmenšie obce v území regiónu.

Obrázok 3 Byty podľa roku výstavby
Zdroj: vlastné spracovanie
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Zariadenia cestovného ruchu

Kozmetické
Predajňa
potravín

Pohostinstvo

Banka

Bankomat

a

Pošta

kadernícke

Iné

služby

Obec
Bajč

0

1

1

0

1

0

0

24

9

2

3

2

16

72

Imeľ

3

3

0

0

1

3

0

Martovce

3

3

0

0

1

0

0

Mudroňovo

0

0

0

0

0

0

0

12

15

1

1

1

10

23

7

5

0

0

1

4

3

49

36

4

4

7

33

98

Hurbanovo

Nesvady
Svätý Peter
spolu

Tabuľka 19: Zariadenia cestovného ruchu
Zdroj: vlastné spracovanie

Zariadenia cestovného ruchu v zastúpení pohostinstiev sa na území nachádza presne
36 zariadení. V Hurbanove sa nachádza Hotel Twins a tri reštaurácie menovite Starý Orech,
Kaštiel Steiner a Centrál restaurant. Ďalšie reštaurácie sa nachádzajú v obciach Svätý Peter
Reštaurácia J&J, a Reštaurácia 7T v Bajči. Predajňa potravín predstavuje celkovo 49
zariadení v mikroregióne. Pošta sa nachádza v každej obci okrem obce Mudroňovo. Počet
Bánk na území regiónu predstavuje počet 4 z toho 3 v Hurbanove a jedna v Nesvadoch.
Kozmetické a kadernícke služby sú v zastúpení 33 zariadení, kde najviac sa nachádza v meste
Hurbanovo a v obci Nesvady.
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Investičné aktivity obcí v posledných 5 rokoch

Cieľ projektu

miesto

objem finančných

realizácie

prostriedkov v €

zdroj financovania

Dotácia na poskytnutie technickej
vybavenosti nájomných bytov

Bajč

36 820,00 EUR vlastné zdroje/dotácia

bytov

Bajč

986 321,44 EUR vlastné zdroje/dotácia

Priemyselný park

Hurbanovo

428 631,95 EUR dotácia

Rozšírenie kanalizácie, stoky

Hurbanovo

7 067 546,76 EUR vlastné zdroje/dotácia

Zefektívnenie separovaného zberu

Hurbanovo

544 847,84 EUR vlastné zdroje/dotácia

Skládka TKO - rekultivácia skládky

Hurbanovo

1 679 157,55 EUR vlastné zdroje/dotácia

Hurbanovo

279 939,47 EUR vlastné zdroje/dotácia

meste Hurbanovo

Hurbanovo

126 916,95 EUR vlastné zdroje/dotácia

Revitalizácia centra obce

Imeľ

738 416,10 EUR vlastné zdroje/dotácia

Ekodvor a kompostáreň

Nesvady

675 260,14 EUR vlastné zdroje/dotácia

Revitalizácia centra obce

Nesvady

989 145,05 EUR vlastné zdroje/dotácia

Rekonštrukcia Základnej školy

Nesvady

872 848,75 EUR vlastné zdroje/dotácia

Revitalizácia verejných priestranstiev

Svätý Peter

618 037,18 EUR vlastné zdroje/dotácia

Dotácia na obstaranie nájomných

Zabudovanie podkrovia a
rekonštrukcia ZUŠ
Premena tradičných škôl na moderné v

Tabuľka 20: Investičné aktivity obcí
Zdroj: vlastné spracovanie



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

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.
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V záujmovom území VSP Hurbanovo sa nachádza 406 právnických osôb. Ďalej sa tu
nachádza 384 fyzických osôb. V regióne je relatívne vysoká zamestnanosť vďaka
významnej

spoločnosti Heineken v meste Hurbanovo. V rámci ekonomiky regiónu

zohrávajú dôležitú úlohu okrem poľnohospodárstva aj spracovateľský a elektrotechnický
priemysel. Tvorba pracovných miest je vo všeobecnosti v rámci regiónu nízka. K
zvýšeniu tejto hladiny prispieva niekoľko významných väčších spoločností, ktoré
zamestnávajú obyvateľstvo miest a obcí regiónu (napríklad FERPLAST Slovakia, s.r.o.,
Eldur Slovakia, k.s. alebo BCF EUROPE, s.r.o.), viď tabuľka č. 21.

Ekonomické aktívne obyvateľstvo

obyvateľstvo trvalo bývajúce

hospodári

ekonomicky aktívne
obec

spolu

ženy

spolu

ce za
prácou

Bajč

ace

pracujúce v sektore

odchádzajú

primárnom

sekundárno
m

domácnos

terciárnom

ti

1242

636

607

355

38

185

322

431

Hurbanovo 7751

3991

3802

2797

200

1333

1988

2829

Imeľ

2054

1080

1086

803

129

418

482

754

Martovce

694

354

392

279

56

148

166

271

o

122

50

40

31

3

13

20

44

Nesvady

5068

2562

2584

1784

190

1011

1152

1749

Svätý Peter 2734

1395

1365

900

115

460

646

908

1966

1006

5

8

9876

6949

731

3568

4776

6986

Mudroňov

spolu

Tabuľka 21: Ekonomické aktívne obyvateľstvo
Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky
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Obrázok 4: Ekonomicky aktívne obyvateľstvo
Zdroj: vlastné spracovanie

Najväčšie zastúpenie z hľadiska sektorového patrí terciálnemu sektoru, na druhom mieste je
sekundárne a s 8 % primárni sektor (obr.č.4). Aj napriek úrodným poliam, ktoré sa
nachádzajú na území, obyvatelia prestávajú pracovať v primárnom sektore. Dôvodom môžu
byť veľké dodávky poľnohospodárskych produktov zo zahraničia a nízka cena tovarov na
Slovensku. Väčšia časť obyvateľstva odchádza pracovať do terciálneho sektora, sektora
služieb čo predstavuje 39 %, presnejšie 4776 obyvateľov územia mikroregiónu. Poskytovanie
služieb rôzneho druhu a charakteru je čoraz výnosnejšie. Ekonomicky aktívne obyvateľstvo
tvorí 9 876 ľudí, a obyvateľstvo odchádzajúce za prácou predstavuje 6 949 ľudí. Celkový
počet hospodáriacich domácností je zastúpený v počte 6 986. Najväčším zamestnávateľom na
území mikroregiónu je pivovar Heineken v Hurbanove. Okrem toho sem môžeme zaradiť aj
malé a stredné podniky v oblasti poskytovania služieb či už v oblasti remeselníctva,
stavebníctva a cestovného ruchu. Nezamestnanosť na území regiónu predstavujú vo veľkom
počte neprispôsobivý občania rómskej komunity.



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

SWOT analýza sa realizovala formou stretnutí predstaviteľov Občianskeho združenia
„Mikroregión Hurbanovo“ a občanov jednotlivých obcí a dotazníkovou formou (viď.
dotazník v časti 1.3 Budovanie partnerstva), ktorá mala napomôcť k zisteniu
a identifikácii silných stránok a príležitostí, ktoré poskytuje územie verejno –
súkromného partnerstva. Na druhej strane sa zisťovali slabé stránky a riziká, ktoré
v budúcnosti môžu nastať. SWOT analýza je nástrojom strategického plánovania, ktorý je
zameraný na posúdenie existujúceho stavu, aktuálnych podmienok v rámci ktorých
verejno – súkromné partnerstvo pôsobí a následne napomôcť jeho napredovaniu
stanovením správneho smerovania a stanovením cieľov.
Občania siedmych samospráv tvoriacich členom verejno – súkromného partnerstva sa do
procesu tvorby SWOT analýzy zapájali nielen dotazníkovou formou, ale aj informačnými
kampaňami, ktorý boli realizované súčasne so spoločenskými a kultúrnymi podujatiami
v obciach alebo v meste Hurbanovo.

SILNÉ STRÁNKY
 Územie sa nachádza na juhu západného Slovenska v Podunajskej nížine pri sútoku
riek Žitavy a Nitry, oblasť úrodnej pôdy, rozvinuté poľnohospodárstvo.
 Kultúrne pamiatky: Socha svätého Jána Nepomuckého na stĺpe v Hurbanove, Kostol
svätej Anny v Hurbanove, Kostol svätého Ladislava v Hurbanove, Kostol sv. Jána
Krstiteľa v obci Bajč, pomníky, pamätné miesta.
 Organizovanie športových podujatí v území - Triatlon Hurbanovo- Šprint triatlon, Fit
triatlon, Žiacky triatlon- ktorý predstavuje športové podujatie pre okresy Nové Zámky
a Komárno.
 Zachovaná história a kultúra miest a obcí.
 Vydávanie miestnych novín:
Hurbanovské spoločenské noviny- Hurbanovský malý svet.
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Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo- Orientácia činnosti hvezdárne v Hurbanove
historicky nadväzuje na prácu niekoľkých generácií astronómov, ktorí vo hvezdárni v
Hurbanove pôsobili. Okrem klimatických podmienok (Hurbanovo patrí na našom
území medzi miesta s najväčším počtom slnečných dní v roku), ktoré predurčili
odborné zameranie hvezdárne - výskum Slnka, jej súčasné a hlavné poslanie špecializovanú kultúrnovýchovnú činnosť, v ostatnom období postupne formovali a
obohacovali najmä významné úspechy vo výskume vesmíru (prvá umelá družica vo
vesmíre, prvý človek vo vesmíre) a aktuálne požiadavky spoločnosti na zvyšovanie
úrovne poznania a vzdelania občanov, ktoré tieto objavy a udalosti vyvolali.

 Geofyzický ústav SAV v Hurbanove- V súčasnosti ústav pozostáva zo 4 vedeckých
oddelení: Oddelenia geomagnetizmu, Oddelenia gravimetrie a geodynamiky,
Oddelenia seizmológie a Oddelenia fyziky atmosféry. Teoretické úlohy, riešené na
ústave v rámci vedeckých projektov, sú zamerané na matematické modelovanie
seizmických procesov a deformácií zemského telesa, na riešenie priamych a
obrátených úloh v geomagnetizme & geoelektrine a v gravimetrii. Experimentálny
výskum je uskutočňovaný v budovách observatórií na rôznych miestach Slovenska,
ktoré sú súčasťou jednotlivých oddelení.
 Významná archeologická lokalita obce Bajč- Obec je mimoriadne dôležitá ako
významná archeologická lokalita. K obci prislúchajú okolité obce ako Kotelnica,
Chrasť a Vlkanovo.
 Historická minulosť:
Významný cirkevný majetok obce Bajč
Ako významný cirkevný majetok, patril do Ostrihomskej arcidiecézy, dnes patrí do
Bratislavsko - Trnavskej arcidiecézy.

Osada Vlkanovo
Bola kedysi starou významnou osadou s kostolíkom, ale pomerne rýchlo zanikla,
možno už za tatárskeho vpádu a už nebola obnovená v pôvodnej veľkosti. Písomné
správy sa o dedine nezachovali. Až na začiatku 19. storočia tu bol arcibiskupstvom
založený majer s kúriou správcu, hospodárskymi budovami a bytmi želiarov. Podľa
nariadenia arcibiskupa Jána Scitovszkého z Veľkého Kýra, v roku 1865 bola zriadená
škola vo Vlkanove. Učitelia ŠtefanViszolay a František Misák svedomite písali
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kroniku školy. Škola sa stala slovenskou v roku 1924 a zanikla v druhej polovici 70tych rokov. Neskôr bol majer rozširovaný a od roku 1948 ho prevzal štátny majetok
Bajč. Dnes ale väčšina hospodárskych stavieb je už zbúraná.
Osada Chrasť
Bola založená okolo roku 1840, keď tu stál jeden ovčín a dom pastiera oviec. Až za
arcibiskupa Jána Simora tu bol vybudovaný rozsiahli hospodársky dvor, ktorý v roku
1948 tiež pripadol ŠM Bajč. Dnes viacero budov osady je prázdnych a hrozí im zánik.

Osada Kotelnica
Bola založená koncom 19. stor. neskôr rozšírená najväčší hospodársky dvor s obydlím
správcu, kde bola aj škola, hospodárskymi budovami a bytmi čeľadníkov. V roku
1948 sa osada stala hospodárstvom štátneho majetku, v súčastnosti pustne. V roku
1951 vznikla päťročná základná škola v Kotelnici. Koncom školského roka 1979 škola
zanikla.
 Prírodné danosti obce Bajč - Chotár obce leží na nive rieky Žitavy v nadmorskej výške
119-130 m, juhovýchodná časť na nižších terasách s rozsiahlymi dunovými návejami
viatych pieskov a piesočných sprašov. Chotár je odlesnený, na nive má menšie lužné
lesy . Má nivné a lužné pôdy, na terasách černozemé, na spevnených pieskoch
mačinové.
- prírodné danosti obce- Bajčská časť Pribetského potoka, vodná plocha potoka má na
brehoch zárasty hlavne topoľov a vŕb. Zaujímavý je tu výskyt obojživelníkov a
vodného vtáctva.
 Významné osobnosti žijúce alebo pôsobiace v území:
Dr. Mikuláš Konkoly
Zakladateľ hvezdárne i geomagnetického a meteorologického observatória v
Hurbanove - patril na prelome 19. a 20. storočia medzi popredné vedecké svetové
osobnosti. Dr. Konkoly orientoval spočiatku svoje pozorovanie na výskum slnečných
škvŕn, jasných komét (ich spektier), slnečných protuberancií, meteorov a určovanie
času. Systematicky vykonával aj geomagnetické a meteorologické pozorovania.
Neskôr sa venoval astrofyzikálnemu výskumu - astrofotometrii, spektroskopii,

51

Integrovaná stratégia miestneho rozvoja „Mikroregión Hurbanovo“
výskumu slnečnej fotosféry a chromosféry, fotografovaniu hviezdokôp a hmlovín,
spektroskopickým a spektro-fotometrickým pozorovaniam.
Hana Hegerová
Známa aj ako Hana Čelková. Je slovenská a česká speváčka – šansonierka a herečka.
Priezvisko Hegerová pochádza z obdobia jej manželstva s dramaturgom a
prekladateľom Daliborom Hegerom.

Jozef Malovec
Slovenský hudobný skladateľ. Popri skladateľskej činnosti pôsobil v Slovenskom
rozhlase ako redaktor, dramaturg a riadiaci pracovník Experimentálneho štúdia
Československého

rozhlasu

v

Bratislave.

Je

autorom

prvej

autonómnej

elektorakustickej skladby na Slovensku – Orthogenesis. Komponoval aj hudbu k
poézii na texty básní svojej manželky, Heleny Malovcovej.
Gróf Jozef Batthány
Bol radcom Márie Terézie a arcivojvodu Alberta. V roku 1776 sa stal primášom
Uhorska. Hoci nesúhlasil s reformami Jozefa II., napriek tomu si ho cisár veľmi vážil.
On korunoval Leopolda II. aj Františka I. za kráľov Podporoval umelcov a
hudobníkov. Jeho zásluhou bol aj znovuosídlený Bajč. Dal odvodniť močiare,
vybudovať cestu a postavil tu klasicistický kaštieľ.
Alexander Rudnay
K jeho zásluhám patrí prenesenie arcibiskupstva z Trnavy späť do Ostrihomu v roku
1820. Bol členom Panskej tabule, tajomník kráľovskej kancelárie a člen Tajnej rady.
Bol stúpencom viedenského dvora a podporoval rozvoj kultúry Slovákov.
Ján Simor
Simor bol veľkým podporovateľom umenia, dal postaviť viacero pomníkov, kostolov.
Ako skvelý hospodár podstatne rozšíril Bajč, až sa osada stala samostatnou obcou. Dal
si v obci postaviť letný kaštieľ, v ktorom istý čas aj býval. Bajč sa tak stal centrom
arcibiskupských majetkov.

52

Integrovaná stratégia miestneho rozvoja „Mikroregión Hurbanovo“
Dr. Mikuláš Konkoly
Zakladateľ hvezdárne i geomagnetického a meteorologického observatória v
Hurbanove - patril na prelome 19. a 20. storočia medzi popredné vedecké svetové
osobnosti. Dr. Konkoly orientoval spočiatku svoje pozorovanie na výskum slnečných
škvŕn, jasných komét (ich spektier), slnečných protuberancií, meteorov a určovanie
času. Systematicky vykonával aj geomagnetické a meteorologické pozorovania.
Neskôr sa venoval astrofyzikálnemu výskumu - astrofotometrii, spektroskopii,
výskumu slnečnej fotosféry a chromosféry, fotografovaniu hviezdokôp a hmlovín,
spektroskopickým a spektro-fotometrickým pozorovaniam.
Hana Hegerová
Známa aj ako Hana Čelková. Je slovenská a česká speváčka – šansonierka a herečka.
Priezvisko Hegerová pochádza z obdobia jej manželstva s dramaturgom a
prekladateľom Daliborom Hegerom.

Jozef Malovec
Slovenský hudobný skladateľ. Popri skladateľskej činnosti pôsobil v Slovenskom
rozhlase ako redaktor, dramaturg a riadiaci pracovník Experimentálneho štúdia
Československého

rozhlasu

v

Bratislave.

Je

autorom

prvej

autonómnej

elektorakustickej skladby na Slovensku – Orthogenesis. Komponoval aj hudbu k
poézii na texty básní svojej manželky, Heleny Malovcovej.
 Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo- Orientácia činnosti hvezdárne v Hurbanove
historicky nadväzuje na prácu niekoľkých generácií astronómov, ktorí vo hvezdárni v
Hurbanove pôsobili. Okrem klimatických podmienok (Hurbanovo patrí na našom
území medzi miesta s najväčším počtom slnečných dní v roku), ktoré predurčili
odborné zameranie hvezdárne - výskum Slnka, jej súčasné a hlavné poslanie špecializovanú kultúrnovýchovnú činnosť, v ostatnom období postupne formovali a
obohacovali najmä významné úspechy vo výskume vesmíru (prvá umelá družica vo
vesmíre, prvý človek vo vesmíre) a aktuálne požiadavky spoločnosti na zvyšovanie
úrovne poznania a vzdelania občanov, ktoré tieto objavy a udalosti vyvolali.
 Geofyzický ústav SAV v Hurbanove- V súčasnosti ústav pozostáva zo 4 vedeckých
oddelení: Oddelenia geomagnetizmu, Oddelenia gravimetrie a geodynamiky,
Oddelenia seizmológie a Oddelenia fyziky atmosféry. Teoretické úlohy, riešené na
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ústave v rámci vedeckých projektov, sú zamerané na matematické modelovanie
seizmických procesov a deformácií zemského telesa, na riešenie priamych a
obrátených úloh v geomagnetizme & geoelektrine a v gravimetrii. Experimentálny
výskum je uskutočňovaný v budovách observatórií na rôznych miestach Slovenska,
ktoré sú súčasťou jednotlivých oddelení.
 Polohový potenciál územia s väzbami na významné regionálne centrá SR – Nesvady
sa nachádzajú v strede mestského trojuholníka: Nové Zámky – Kolárovo –
Hurbanovo; blízkosť nadradených vnútroštátnych a medzinárodných koridorov.
SLABÉ STRÁNKY
 Nedobudované inžinierske siete v niektorých častiach mesta a obcí.
 Stúpajúca kriminalita.
 Vysoká miera nezamestnanosti.
 Počet pracovných príležitostí je nedostatočný – nepokrýva potreby existujúceho
ekonomicky aktívneho obyvateľstva.
 Nízka úroveň miezd.
 Nevyhovujúci stav miestnych komunikácií.
 Nedostatočný cestovný ruch vyplývajúci z nedostatočného využitia turistického
potenciálu regiónu.
 Migrácia pracovnej sily.
 Odliv kvalifikovanej pracovnej sily do väčších miest a do zahraničia.
 Nedostatočná technická kvalita budov nachádzajúcich sa v jednotlivých obciach/
mestách, ako napríklad materské školy, základné školy, obecné budovy a podobne.

PRÍLEŽITOSTI
 Snaha obce držať krok s rozvojom moderného sveta- participácia na výdobytkoch
komunikačnej techniky, komunikácia a propagácia prostredníctvom sociálnych sietí.
 Dobudovanie infraštruktúry mesta- prebiehajúce rozšírenie kanalizácie mesta- Jedná
sa o nasledovné ulice: Kollárová, Záhradnícka, E. Adyho, Jahodová, Kvetná,
Nálepková, SNP, Kostolná, Súdna, Šáradská, Úzka.
 Ďalší rozvoj priemyselného parku mesta Hurbanovo;
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 Vytváranie pracovných miest pre obyvateľov obce, vďaka rozvoju jednotlivých firiem
v oblasti.
 Rozmach kultúrnych, spoločenských a športových udalostí navštevovaných zo
širokého okolia. Vysoká úspešnosť týchto aktivít, ktoré mestu zabezpečia dlhodobý
rozvoj a budujú všeobecné vedomie o meste.
 Zvyšovanie environmentálneho povedomia občanov a povedomia v oblasti ochrany
životného prostredia prostredníctvom osvety a vzdelávania obyvateľstva.
 Podpora rozvoja Malých a stredných podnikov na miestnej úrovni, ktoré zabezpečia
celkovú prosperitu územia.
 Vznik nových pracovných príležitostí v nových priemyselných zónach a parkoch.
 Prílev investícií do regiónu.

RIZIKÁ
 Kriminalita-

stúpajúca

úroveň

kriminality,

ktorú

však

mesto

odstraňuje

prostredníctvom rozbiehanie „Projektu na prevenciu kriminality“, ktorý je
podporovaný Radou vlády Slovenskej republiky.
 Boj proti kriminalite- Mesto Hurbanovo a Obvodný úrad Nitra podpísali dňa 30. 04.
2012 zmluvu o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok
2012 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality pre projekt „Prevencia kriminality v
meste Hurbanovo vybudovaním kamerového a monitorovacieho systému – I. etapa“.
 Nedostatok financií.
 Stagnácia vzdelanostnej úrovne obyvateľstva.
 Znečisťovanie životného prostredia.
 Zvyšovanie administratívnej záťaže v oblasti verejnej správy.
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3.2 Problémová analýza a stanovenie rozvojových priorít
Problémová analýza bola realizovaná prostredníctvom stretnutí skupín pozostávajúcich
z občanov, predstaviteľov súkromnej sféry a predstaviteľov samospráv. Na týchto stretnutiach
boli prítomní aj projektoví manažéri, ktorí tieto skupiny viedli. Projektoví manažéri určovali
priebeh diskusií a spôsob generovania výsledkov.
Metódy použité na zistenie problémov:
Panelová diskusia
Diskusia vedená projektovým manažérom, ktorý po zadaní konkrétnej témy viedol rozhovor
v pravidelných intervaloch sa vracajúc k jednému bodu. Takouto formou diskusie sa podarili
dopodrobna analyzovať jednotlivé problematické témy.
Koncepčné mapovanie
Koncepčné mapovanie sa realizovalo kreslením pojmových máp na tabuľu, čím sa
diskutujúca skupina postupne dopracovávala k najhlavnejším problémom existujúcim v rámci
územia verejno – súkromného partnerstva.
Prioritné oblasti zistené na základe problémovej analýzy:
 Rozvoj cestovného ruchu,
 Zvýšenie atraktivity územia,
 Zabezpečenie vyššej kvality života pre obyvateľov územia,
 Zvýšenie bezpečnosti územia a prevencia kriminality.
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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 4 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.

4.1.1 Vízia, strategický cieľ, strategické priority a špecifické ciele
 Uveďte, akým spôsobom prispievajú inovácie k naplneniu cieľov Integrovanej stratégie
rozvoja územia.

Región je atraktívnym miestom pre život, podnikanie a oddych, ktorý zabezpečuje vhodné
podmienky pre život obyvateľov všetkých vekových skupín a pre rozvoj podnikania. Hlavnou
zložkou, ktorá sa na tom podieľa je kvalitné bývanie v kvalitnom prostredí, dostupné
vybavenie pre kultúrne a športové vyžitie, odpočinok a voľný čas, a tiež rozvoj malého a
stredného podnikania. Cieľom je postupné využitie prírodného potenciálu so zabezpečením
ekologickej stability, zabezpečenie bytovej a občianskej vybavenosti, s potrebnou technickou
a sociálnou infraštruktúrou. Rekreačný potenciál územia bude využitý predovšetkým na
rozvoj celoročnej rurálnej turistiky orientovanej na miestne zvyky, tradície a na športové
aktivity. Verejno - súkromné partnerstvo Mikroregiónu Hurbanovo sa bude všetkými
prostriedkami podieľať na vybudovaní občianskej spoločnosti s dobrými medziľudskými
vzťahmi.
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 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.
Logický rámec Integrovanej stratégie miestneho rozvoja je prehľadne a štruktúrovane
rozpracovaný v prílohe č.3 Súhrnný prehľad Integrovanej stratégie miestneho rozvoja.

 Vyplňte, Prílohu č.3 Súhrnný prehľad Integrovanej stratégie rozvoja územia Integrovanej
stratégie rozvoja územia.

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.

4.2 Akčný plán vo väzbe na os 4 Leader
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 Uveďte, väzbu vybraných opatrení osi 3 PRV, ktoré sa budú implementovať
prostredníctvom osi 4 Leader na príslušné ciele Integrovanej stratégie rozvoja územia.
Tvorba akčného plánu predstavuje následnú činnosť strategického plánovania. V tejto etape
ISMR išlo predovšetkým o rozpracovávanie opatrení
1. Obnova obcí
2. Rozvoj vidieckej spoločnosti a podpora tradícií
3. Prevádzka a administratívna činnosť MAS
4. Podpora projektov spolupráce Verejno - súkromných partnerstiev

V pracovných skupinách boli navrhnuté aktivity na dosiahnutie strategických a špecifických
cieľov. Navrhnuté špecifické ciele sa budú napĺňať realizáciou projektov, podporených v
rámci vybraných opatrení.

 Uveďte, ako súbor vybraných opatrení osi 3 PRV rieši problémy daného územia
a podporuje jeho rozvoj podľa skutočných potrieb.
Opodstatnenosť a potrebu výberu všetkých opatrení ISMR OZ Mikroregión Hurbanovo sme
uviedli podrobne v predchádzajúcej kapitole. Opatrenia medzi sebou logicky súvisia a logicky
na seba nadväzujú. Sme presvedčení, že prispievajú k hodnotovému naplneniu strategického
cieľa.

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.

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 ISMR OZ Mikroregión Hurbanovo súvisí s jednotlivými opatreniami
a aktivitami akčného plánu v zmysle už uvedeného strategického rámca. V súlade s princípom
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ISMR budú plánované ciele dosiahnuté s využitím všetkých dostupných zdrojov. V rokoch
2015 -2016 sa OZ Mikroregión Hurbanovo bude uchádzať o dotáciu z rozpočtu NSK v súlade
s podmienkami všeobecne záväzného nariadenia NSK. Na základe tohto nariadenia je možné
získať finančné prostriedky vo výške 39 000 eur ročne na implementáciu vybraných opatrení
stratégie.
 Vyplňte, Prílohu č. 5 Finančný plán implementácie opatrení financovaných z PRV 20072013 Integrovanej stratégie rozvoja územia , v súlade s údajmi uvedenými Prílohe č.4
Opatrenia osi 3 a osi 4 Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, implementované
prostredníctvom osi 4 Leader v časti Výška a rozsah podpory – celkový rozpočet
opatrenia.

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. 2020, 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. 2020, aby bolo možné vyhodnotiť
stanovený špecifický cieľ.
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-

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. 2020. MAS si môže naplánovať predpokladané
dosahované hodnoty ukazovateľov za každý rok až do roku 2020.

 Popíšte, spôsoby overovania, frekvencie a získavania navrhovaných monitorovacích
ukazovateľov. (vzor podľa tabuľky: Dodatočné monitorovacie ukazovatele)
Na zabezpečenie monitorovania a hodnotenia ISMR boli zostavené monitorovacie
a hodnotiace ukazovatele na úrovni strategického cieľa, špecifických cieľov a opatrení (viď
tabuľka dodatočné monitorovacie ukazovatele).

 Popíšte, spôsob monitorovania realizácie projektov.
MAS je povinná sledovať ukazovatele, dosiahnuté ukazovatele získa z predkladaných
monitorovacích správ, ktoré vypracovávajú koneční prijímatelia. Pri tých projektoch, ktoré
prebehnú jednorazovou refundáciou bude zber údajov jednorazový. Pri zložitejších projektoch
s dlhšou dobou realizácie, ktoré budú financované prostredníctvom zálohovej platby sa bude
zber opakovať. Ďalším zdrojom pre zber informácií bude vlastná evidencia MAS o začatých,
realizovaných a ukončených projektoch.
 Uveďte, plánované hodnoty povinných monitorovacích ukazovateľov, ktoré sa majú
dosiahnuť do r. 2020 (vyplňte tabuľku: Povinné monitorovacie ukazovatele pre MAS za
os 4 Leader).

 Uveďte, hodnotiaci rámec – plán, druhy a postupy hodnotenia stratégie, spôsob
zapracovania výsledkov hodnotenia do stratégie.
 Popíšte, postupy sebahodnotenia jednotlivých orgánov MAS (výkonný orgán, výberová
komisia MAS a monitorovací výbor) a činnosti MAS (max. 20 riadkov).
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Dodatočné monitorovacie ukazovatele
Úroveň

Strategický cieľ:
Obnova a rozvoj
obcí

Ukazovateľ
(názov a merná
jednotka)
Počet nových
pracovných
miest
v dôsledku
uplatnenia
prístupu
LEADER
Počet nových
podnikateľských
aktivít

Východiskový
stav

Cieľová hodnota
ukazovateľa
do r. 2020

Spôsob overovania
a získavania údajov,
frekvencia zberu

0

15

ÚPSVaR, vlastné zistenia
MAS

0

2

ŠÚ SR, Jedenkrát ročne

Špecifický cieľ 1.1:
Dobudovať
a rozšíriť
infraštruktúru
voľného času
a občiansku
vybavenosť

Počet
podporených
areálov na
rozvoj
rekreačných
a relaxačných
činností

0

2

Evidencia stavebného úradu,
obecných úradov a vlastné
zistenia MAS, jedenkrát
ročne

Špecifický cieľ 2.1:
Rozvíjať
a podporovať
vzájomnú
spoluprácu
a partnerstvo

Zvýšenie
návštevnosti
územia
a zariadení
cestovného
ruchu v území

0

5000

Vlastné zistenia MAS na
základe monitoru
návštevnosti

Opatrenie 1.1.1:
321 – Základné
služby pre
hospodárstvo
a obyvateľov
vidieka

Počet
podporených
výrobných
a predajných
objektov

0

2

Evidencia stavebného úradu,
obecných úradov a vlastné
zistenia MAS, jedenkrát
ročne

Počet účastí na
zahraničných
podujatiach,
veľtrhoch,
výstavách

0

10

Vlastné zistenia MAS,
jedenkrát ročne

Opatrenie 2.1.1:
421 – Vykonávanie
projektov
spolupráce

Tabuľka 22: Dodatočné monitorovacie ukazovatele
Vysvetlivky: n = ďalší v poradí
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Povinné monitorovacie ukazovatele pre MAS za os 4 Leader
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

Kód opatrenia: 421

Vykonávanie projektov spolupráce
počet podporených projektov spolupráce
počet spolupracujúcich MAS
hrubý počet vytvorených pracovných miest

Kód opatrenia: 431

Chod miestnej akčnej skupiny
počet podporených aktivít
počet účastníkov, ktorí úspešne dokončili tréningovú aktivitu

Tabuľka 23: Povinné monitorovacie ukazovatele pre MAS za os 4 Leader

Povinné ukazovatele za opatrenia osi 3 Programu rozvoja vidieka 2007 – 2013,
implementované prostredníctvom osi 4 Leader

Úroveň

Opatrenie:
Diverzifikácia

smerom

k nepoľnohospodárskym
činnostiam (311)

Ukazovateľ

Typ

(názov a merná jednotka)

ukazovateľa

Počet prijímateľov podpory (počet)

Výstup

Celkový objem investícií (v EUR)

Výstup

Hrubý počet vytvorených pracovných
miest

Výsledok

Opatrenie:

Počet podporených aktivít (počet)

Výstup

Podpora činností v oblasti

Celkový objem investícií (v EUR)

Výstup

vidieckeho cestovného
ruchu (313)

Hrubý počet vytvorených pracovných
miest
Počet účastníkov vzdelávacej/

Opatrenie:

informačnej aktivít (počet)

Vzdelávanie a informovanie

Počet vzdelávacích dní (počet)

(331)

Počet

účastníkov,

absolvovali

ktorí

a ukončili
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Výsledok
Výstup
Výstup

úspešne

vzdelávaciu

Výsledok

Cieľová hodnota
ukazovateľa
do r. 2013
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Úroveň

Ukazovateľ

Typ

(názov a merná jednotka)

ukazovateľa

Cieľová hodnota
ukazovateľa
do r. 2013

aktivitu

Opatrenie:
Základné služby pre
vidiecke obyvateľstvo (321)

Počet podporených obcí (počet)

Výstup

Celkový objem investícií (v EUR)

Výstup

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

projektu
Rast používania internetu na vidieku

Opatrenie:
Obnova a rozvoj obcí (322)

Počet podporených obcí (počet)

Výstup

Celkový objem investícií (v EUR)

Výstup

Počet osôb vo vidieckych oblastiach,
ktorí majú prospech z realizovaného

Výsledok

projektu
Tabuľka 24: Povinné ukazovatele za opatrenia osi 3 Programu rozvoja vidieka 2007 – 2013, implementované
prostredníctvom osi 4 Leader
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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).

 Uveďte, úlohu a zodpovednosť jednotlivých subjektov a organizačných zložiek verejnosúkromného partnerstva (MAS) pri realizácii Integrovanej stratégie rozvoja územia.
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Organizačná štruktúra inštitucionalizovanej MAS je podmienená príslušnou právnou formou,
ktorú si verejno-súkromné partnerstvo zvolilo.
Valné zhromaždenie (tvoria ho všetci členovia verejno-súkromného partnerstva) zvolí správnu
radu, ktorá spracuje integrovanú stratégiu rozvoja územia a kritériá pre výber projektov
a hodnotiace body pre výberovú komisiu.
Správna rada zároveň schvaľuje projekty vybrané výberovou komisiou. Výberová komisia
robí výber a hodnotenie projektov, predloží výber správnej rade a zoznam projektov valnému
zhromaždeniu.
Štatutárny orgán – predseda má podpisové právo a vystupuje v mene MAS navonok.
Sekretariát MAS – administratívne činnosti, programové a finančné riadenie.

 Popíšte, spôsob delegovania zástupcov členov verejno-súkromného partnerstva (MAS) do
orgánov, komisií, príp. pracovných skupín.
 Popíšte, spôsob propagácie činnosti verejno-súkromného partnerstva (MAS).
 Uveďte, spôsob konzultácie s konečnými prijímateľmi – predkladateľmi projektov
(poradenstvo a expertná pomoc).
 Vyplňte, Prílohu č. 8 Personálna matica Integrovanej stratégie rozvoja územia.
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 t.j.
môže byť zástupcom len jedného sektora.

 Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a tvoria ho všetci členovia
občianskeho združenia Mikroregión Hurbanovo, v prípade subjektov s právnou subjektivitou
sú tieto zastúpené štatutárnymi orgánmi, ich zástupcami alebo inými splnomocnencami.
Zasadnutí valného zhromaždenia sa môžu zúčastniť všetci členovia OZ Mikroregión
Hurbanovo a jeho manažment.
Pôsobnosť valného zhromaždenia:


schvaľuje organizačné a vnútorné predpisy združenia, ich zmeny a doplnky,



prijíma základné rozvojové dokumenty združenia a kontroluje ich plnenie,
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schvaľuje správu o činnosti predsedníctva a dozornej rady, správu o hospodárení a
ročnú účtovnú uzávierku združenia,



schvaľuje plán činnosti združenia a výročnú správu,



schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení,



volí a odvoláva predsedníctvo a dozornú radu spomedzi svojich členov,



rozhoduje o zmene stanov, o zlúčení alebo zrušení združenia,



stanovuje výšku, spôsob a termín úhrady členských poplatkov a príspevkov na
chod združenia,



rozhoduje o hospodárení s majetkom združenia a stanovení smerníc pre
hospodárenie s týmto majetkom,



schvaľuje rokovacie a volebné poriadky orgánov združenia a komisií,



rozhoduje o prijatí nových členov,



rozhoduje o vylúčení členov z OZ Mikroregión Hurbanovo,



rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu predsedníctva a vybavení sťažností a
pripomienok k činnosti združenia alebo jeho orgánov,



schvaľuje stratégiu a jej aktualizáciu,



rozhoduje o ďalších záležitostiach, ktoré si valné zhromaždenie vyhradí.

Najvyšší orgán združenia je tvorený zo všetkých členov združenia, prípadne delegátov a
vykonáva aj 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, predsedu združenia (pokiaľ si ho spomedzi
seba nevolí výkonný orgán) a kontrolný orgán;
 schvaľuje prijatie nových členov, pokiaľ ich neschvaľuje iný orgán združenia;
 schvaľuje stratégiu a jej aktualizáciu;
 rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo
dobrovoľným rozpustením.

 Rada je výkonným orgánom združenia. Má minimálne 7 a maximálne 13 členov volených
Valným zhromaždením na dobu 4 rokov. Z toho:
Do pôsobnosti Predsedníctva patrí:
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riadi činnosť združenie v období medzi zasadnutiami najvyššieho orgánu,



zodpovedá za vypracovanie a implementáciu stratégie,



predbežne

schvaľuje

projekty

doporučené

výberovou

komisiou

na

financovanie z PRV,


zriaďuje výberovú komisiu a monitorovací výbor,



vymenúva členov monitorovacieho výboru,



volí a odvoláva členov výberovej komisie a schvaľuje jej štatút,



zaisťuje vedenie účtovníctva a evidencie všetkých písomností združenia,



zvoláva riadne a mimoriadne valné zhromaždenie a pripravuje program jeho
zasadnutia, ďalej vecne, organizačne a administratívne zabezpečuje priebeh
zasadnutí valného zhromaždenia členov,



zabezpečuje návrh rozpočtu a plán činnosti združenia,



zabezpečuje správu o činnosti a hospodárení združenia,



podáva informácie o činnosti združenia členom a verejnosti,



zabezpečuje vypracovanie organizačných a vnútorných predpisov združenia,



rozhoduje o prijatí člena,



volí a odvoláva spomedzi svojich členov predsedu a podpredsedu,



realizuje uznesenia valného zhromaždenia,



prijíma návrhy a podnety členov združenia,



rozhoduje o výbere manažéra, v prípade potreby o jeho odvolaní a vypísaní
nového výberového konania,



plní ďalšie úlohy určené valným zhromaždením.

Výkonný orgán je za svoju činnosť zodpovedný najvyššiemu orgánu a vykonáva aj
nasledovné činnosti:


riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami najvyššieho orgánu;



volí spomedzi seba a odvoláva predsedu (pokiaľ ho nevolí najvyšší orgán);



zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie najvyššieho orgánu a pripravuje základné
materiály na tieto rokovania;



zodpovedá za vypracovanie a implementáciu stratégie;



zriadi výberovú komisiu MAS a monitorovací výbor;



menuje manažéra MAS;



vymenúva členov monitorovacieho výboru;
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volí a odvoláva členov výberovej komisie MAS a schvaľuje jej štatút.

Zloženie členov výkonného orgánu musí byť vyvážené a reprezentatívne a 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. Počet
členov výkonného orgánu je nepárny. Výkonný orgán zriadi svoju Kanceláriu na
zabezpečenie spravovania verejných prostriedkov ako aj manažovania činnosti MAS a
realizáciu úloh združenia. Na čele Kancelárie je manažér MAS menovaný výkonným
orgánom. Manažér MAS je povinný zúčastňovať sa zasadnutí výkonného orgánu s hlasom
poradným. Kancelária pracuje na základe pracovného a organizačného poriadku schváleného
výkonným orgánom.

 Predseda je štatutárnym orgánom združenia. Zastupuje združenie navonok a podpisuje
príslušné dokumenty v súlade s rozhodnutím predsedníctva. Predseda predkladá PPA projekty
(ŽoNFP) doporučené a predbežne schválené združením na čerpanie finančných prostriedkov
z PRV a ďalšie dokumenty, ktoré sú určené pre RO a PPA.
Predseda a podpredseda sú volení radou na dobu 4 rokov spomedzi jeho členov. Ak je
predseda zo zástupcov miestnej samosprávy, podpredseda sa volí zo zástupcov
podnikateľských subjektov a mimovládnych organizácií a opačne. Mandát predsedu a
podpredsedu zaniká uplynutím funkčného obdobia, odstúpením alebo odvolaním predsedu či
podpredsedu predsedníctvom združenia.
Predseda:


zvoláva a riadi zasadnutia predsedníctva,



zaisťuje

vecne,

organizačne

a

administratívne

priebeh

zasadnutí

predsedníctva,


jedná v mene združenia s tretími osobami a podpisuje s tým súvisiace
dokumenty,



deleguje úlohy manažérovi združenia a ďalším osobám,



spravuje finančné prostriedky združenia a manipuluje s nimi.
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Podpredseda vykonáva úlohy a právomoci predsedu v plnom rozsahu výlučne na
základe poverenia predsedu alebo v prípade, ak združenie dočasne nemá obsadenú funkciu
predsedu.
Štatutárnym orgánom združenia je predseda, ktorý vystupuje v mene MAS navonok,
podpisuje zmluvy,

predkladá PPA Protokol o výbere Žiadosti o nenávratný finančný

príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 MAS (ďalej len „Protokol o výbere
ŽoNFP (projektov)“) a ďalšie dokumenty, ktoré sú určené pre RO a PPA. Spôsob voľby/
odvolania a vykonávané činnosti štatutárneho zástupcu MAS sú stanovené v stanovách
združenia.

 Manažment je menovaný predsedníctvom na základe výberového konania na dobu neurčitú.
Môže ním byť fyzická alebo právnická osoba. Pri svojej činnosti je manažment riadený
predsedníctvom a úzko spolupracuje s predsedom a podpredsedom. Musí byť členom OZ
Naše Považie, ale nesmie byť členom predsedníctva.
Manažment zabezpečuje:


každodennú implementáciu stratégie OZ Mikroregión Hurbanovo,



prípravu a realizáciu rozvojových projektov v súlade so stratégiou a dokumentmi
združenia,



monitoring a hodnotenie realizácie stratégie združenia a jednotlivých podporených
projektov,



komunikáciu medzi predsedníctvom a verejnosťou,



na základe poverenia predsedu môže zvolávať a organizovať zasadnutia predsedníctva
a valného zhromaždenia,



spoluprácu so slovenskými a zahraničnými subjektami,



propagáciu OZ Mikroregión Hurbanovo a správu internetových stránok,



pravidelnú informovanosť verejnosti a členov OZ Mikroregión Hurbanovo o činnosti
a aktivitách združenia,



maximálne možné zapojenie miestnych subjektov rôznej pôsobnosti do realizácie
stratégie OZ Mikroregión Hurbanovo,



vyhľadávanie inovatívnych projektov v prospech rozvoja územia, na ktorom združenie
pôsobí,



metodickú pomoc žiadateľom pri spracovávaní žiadostí o nenávratný finančný
príspevok,
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súlad predkladaných projektov so stratégiou OZ Mikroregión Hurbanovo.

 Dozorná rada je kontrolným orgánom, ktorý vykonáva aj nasledovné činnosti:
 je kontrolným orgánom, ktorý za svoju činnosť zodpovedá najvyššiemu orgánu;
 členstvo v kontrolnom orgáne je nezlučiteľné s členstvom v orgánoch združenia,
okrem členstva v najvyššom orgáne;
 kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje
opatrenia na ich odstránenie;
 kontroluje aj dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov.

 Predsedníctvo zriadi svoju Kanceláriu na zabezpečenie spravovania verejných prostriedkov
ako aj manažovania činnosti MAS a realizáciu úloh združenia. Na čele Kancelárie je manažér
MAS menovaný predsedníctvom. Manažér MAS je povinný zúčastňovať sa zasadnutí
predsedníctva s hlasom poradným. Kancelária pracuje na základe pracovného a
organizačného poriadku schváleného predsedníctvom.
Administratívu a realizáciu úloh združenia zabezpečujú zamestnanci MAS, ktorí môžu
byť členmi len najvyššieho orgánu:
-

manažér MAS 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

MAS

zabezpečuje

každodennú

prevádzku

a

administratívnu činnosť MAS, vedie evidenciu a predpísanú archiváciu, pripravuje
podkladové materiály na zasadnutia jednotlivých orgánov a pod.
-

účtovník zabezpečuje účtovnú evidenciu a hospodárenie s finančnými prostriedkami a
majetkom MAS a nesie zodpovednosť za správnosť účtovnej evidencie.

Osoby s funkciou manažér MAS a administratívny pracovník MAS môžu túto funkciu
vykonávať len pre jednu MAS. Ak MAS uzavrie s manažérom, administratívnym
pracovníkom a účtovníkom pracovný pomer prostredníctvom, napr.: služieb pracovného
charakteru zabezpečené dodávateľsky na základe mandátnej zmluvy v zmysle Zákona č.
513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka, túto funkciu môže vykonávať samostatne zárobkovo
činná osoba (SZČO) alebo právnická osoba (firma).
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 Výberová komisia MAS hodnotí a vyberá ŽoNFP (projekty) a predkladá štatutárnemu
orgánu MAS. Zloženie členov musí byť vyvážené a reprezentatívne a 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.
Členovia výberovej komisie sú volení a odvolávaní valným zhromaždením na základe
predloženého návrhu predsedníctva. Výberová komisia má minimálne 3 a maximálne 7
členov
Spôsob voľby/ odvolania, výber členov výberovej komisie MAS a vykonávané činnosti musia
byť stanovené v stanovách alebo v organizačnom poriadku združenia. Člen výberovej komisie
nemusí pôsobiť (mať trvalé, prípadne prechodné bydlisko, sídlo alebo prevádzku) v území
MAS. Člen výberovej komisie MAS nemusí byť členom združenia. Počet členov výberovej
komisie MAS je nepárny. Minimálny počet členov výberovej komisie MAS je 3 a maximálny
počet členov je 7. Výberová komisia MAS prijíma rozhodnutia o výbere ŽoNFP (projektov)
na základe rozhodovania (hlasovania), pričom na zasadnutí výberovej komisie MAS musia
byť prítomní všetci členovia tak, aby bola 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. Hodnotenie a vyber ŽoNFP (projektov) vykonáva len jedna výberová
komisia MAS, ktorá bola zriadená výkonným orgánom pre príslušnú Výzvu na
implementáciu stratégie. Nie je prípustné, aby hodnotenie a vyber ŽoNFP (projektov) v rámci
jednej Výzvy na implementáciu stratégie vykonávali 2 a viac výberových komisií MAS, ktoré
sú zložené z iných členov. Prípustné je nahradenie toho člena komisie, ktorý bol vylúčený
z konania z titulu zaujatosti, novým členom komisie.
Výberová komisia MAS je za svoju činnosť zodpovedná predsedníctvu a okrem iných
činností vykonáva aj administratívnu kontrolu ŽoNFP (projektov) v zmysle Nariadenia
Komisie (ES) č. 65/2011, čl. 24 ods. 2, v rámci výberu projektov, ktoré sa budú
implementovať prostredníctvom stratégie, pričom:
-

schvaľuje návrh na neschválenie ŽoNFP z ďalšieho hodnotenia, ktoré nesplnili
podmienky formálnej kontroly;

-

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

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

-

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

-

posudzuje splnenie všetkých minimálnych kritérií spôsobilosti, ktoré sú definované
v Príručke pre príslušné opatrenia osi 3 a v Usmernení, kapitole 5. Opatrenie 4.1
Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia a Prílohe č.6 Charakteristika
priorít, osí a opatrení a kritérií spôsobilosti, ktoré si stanovila MAS v rámci
implementácie stratégie;

-

posudzuje splnenie podmienok uvedených v Usmernení, kapitole 1. Všeobecné
podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku pre opatrenia osi 4 Leader,
časti B a), c), d), i), l);

-

hodnotí splnenie výberových kritérií na hodnotenie projektov konečných prijímateľov
- predkladateľov projektov na príslušné opatrenie osi 3, ktoré si stanovila MAS;

-

vyberá projekty v súlade s postupmi na výber projektov;

-

schvaľuje/odporúča, resp. neschvaľuje/neodporúča ŽoNFP (projekty) na financovanie
z PRV a predkladá

štatutárnemu orgánu MAS, ktorý koná v zmysle kapitoly 8.

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

 Monitorovací výbor je kontrolným orgánom, ktorý vykonáva najmä hodnotenie a kontrolu
realizácie projektov v rámci stratégie, pripravuje a vypracováva správy o implementácii
stratégie, správy o monitoringu za ročné obdobie, ktoré sa predkladajú na RO a PPA,
vykonáva monitoring priebehu vecného a finančného plnenia projektov za ročné obdobie a
vyhodnotenie jednotlivých výziev. Spôsob voľby/odvolania a činnosti monitorovacieho
výboru sú stanovené v stanovách alebo v organizačnom poriadku združenia. Predseda
monitorovacieho výboru je povinný zúčastňovať sa zasadnutí výkonného výboru s hlasom
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poradným. Členovia monitorovacieho výboru musia pôsobiť (mať trvalé, prípadne prechodné
bydlisko, sídlo alebo prevádzku) v území MAS, ale nemusia byť členmi MAS.
Monitorovací výbor musí zasadať minimálne raz ročne, pričom na zasadnutie musia byť
pozvaní zástupcovia RO, PPA a NSRV.

 Pracovné skupiny boli pre účely tvorby Integrovanej stratégie rozvoja územia vytvorené už
po prvých stretnutiach pracovné skupiny na základe jednotlivých územných celkov, pričom
subjekty mali možnosť rozhodnúť sa, do ktorej pracovnej skupiny spadajú. Bolo teda
vytvorených 3 pracovných skupín:


Hurbanovo, Martovce



Svätý Peter, Marcelová, Mudroňovo



Bajč, Nesvady, Imeľ
Tieto pracovné skupiny sa vďaka výsledkom svojich pravidelných stretnutí prispeli k

vytvoreniu Integrovanej stratégie rozvoja územia.
Koneční prijímatelia - predkladatelia projektov mali možnosť vstupovať do samotnej
tvorby Integrovanej stratégie rozvoja územia a po celý čas od vzniku občianskeho združenia
mohli kedykoľvek využiť možnosť osobnej, telefonickej i e-mailovej konzultácie svojich
projektových zámerov a spôsobov ich financovania ako i nadväznosti na strategické ciele
verejno-súkromného partnerstva. V tejto činnosti bude kancelária partnerstva pokračovať
počas celej doby svojej existencie. Zároveň sa zaväzuje zabezpečiť expertnú pomoc v
prípade, že zamestnanci ani ostatní členovia verejno-súkromného partnerstva nebudú schopní
túto pomoc osobne poskytnúť. Za výrazný prínos vytvorenia partnerstva považujeme
schopnosť a ochotu jednotlivých subjektov podeliť sa o svoje skúsenosti s čerpaním NFP, ako
i o vytvorenie externých partnerských väzieb na ďalšie inštitúcie.
MAS je povinná na webovom sídle zverejniť aj nasledujúce náležitosti:
-

adresu/sídlo MAS,

-

tel. č., resp. fax. č. príslušných zamestnancov,

-

meno a priezvisko štatutárneho orgánu, manažéra MAS,

-

archív výziev na implementáciu stratégie vrátane ich zmien,
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-

miniatúru zástavy Slovenskej republiky a Európskej únie, pod ktorou bude napísané
„spolufinancované ES“ a označením „Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj
vidieka: Európa investujúca do vidieckych oblastí“ a s logom názvom programu
„Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013“ a Leader SR 2014 - 2020.
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5.2 Zdroje verejno-súkromného partnerstva (MAS)

5.2.1 Ľudské zdroje
Vyplňte, v Prílohe č.8 Personálna matica tabuľku Kancelária MAS.
Všetci členovia výkonného orgánu majú bohaté skúsenosti s rozvojom vidieka a s
riadením ľudí. Predsedom je starosta obce Svätý Peter, Ing. Jozef Jobbágy, o ktorého
odbornosti a organizačných schopnostiach svedčia výsledky obce Svätý Peter počas jeho
funkčného obdobia. Ing. Jozef Jobbágy je zároveň poslancom zastupiteľstva Nitrianskeho
samosprávneho kraja. Podpredseda Ildikó Basternáková je primátorkou mesta Hurbanovo.
V priebehu uplynulého roka boli organizované na území Nitrianskeho samosprávneho
kraja mnohé semináre, informačné a priateľské stretnutia, ktorých úlohou bolo okrem
utuženia partnerských kontaktov medzi jednotlivými vidieckymi subjektami, zvýšiť
informovanosť predstaviteľov rôznych sektorov o možnostiach rozvoja vidieka. Členovia OZ
Mikroregión Hurbanovo sa aktívne zúčastňovali týchto stretnutí v snahe získať čo najviac
teoretických znalostí o regionálnom a vidieckom rozvoji s cieľom uplatniť tieto poznatky v
praxi pri tvorbe i samotnej implementácií Integrovanej stratégie rozvoja územia. Môžeme
prehlásiť, že verejno-súkromné partnerstvo disponuje uvedomelou členskou základňou,
schopnou úspešne implementovať Integrovanú stratégiu rozvoja územia. Členovia
pracovných skupín boli schopní ustúpiť z vlastných cieľov a prispôsobiť ich vyššiemu
regionálnemu cieľu, odovzdať svoje poznatky a skúsenosti ostatným a podeliť sa o ne. V
priebehu uplynulých mesiacov sa v regióne vytvorili mnohé nové komunikačné kanály a za
najvýznamnejší prínos verejno-súkromného partnerstva považujeme vytvorenie skutočného
partnerstva a priateľstva medzi jednotlivými vidieckymi aktérmi. Subjekty sú schopné
operatívnej spolupráce v záujme vyšších cieľov.
Propagácia verejno-súkromného partnerstva bude zabezpečovaná prostredníctvom aktivít
organizovaných združením, jeho jednotlivými členmi, na rôznych spoločenských, kultúrnych
a športových podujatiach. Pravidelne chceme uverejňovať články v miestnych novinách,
poskytovať rozhovory a príspevky do miestnych televízií. Ďalej plánujeme o svojej činnosti a
aktivitách informovať prostredníctvom celoštátnych týždenníkov, ako napr. Farmár. Zároveň
plánujeme sprevádzkovať internetovú stránku občianskeho združenia, ktorú máme v pláne
pravidelne aktualizovať a informovať širokú verejnosť o všetkom, čo sa v oblasti rozvoja
vidieka deje nielen v našom regióne, ale na celom Slovensku.
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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.
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).

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.
 Uveďte, spôsob zverejnenia výziev na implementáciu stratégie a informovania verejnosti.
 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.
Konanie o ŽoNFP (projekte) sa začína doručením ŽoNFP (projektu) na príslušnú MAS.
MAS a PPA v konaní o ŽoNFP (projekte) zisťujú splnenie podmienok poskytnutia podpory
uvedených vo Výzve na implementáciu stratégie a v Usmernení a preveria súlad dokumentov
predložených na základe Výzvy na implementáciu stratégie s osobitnými predpismi.
Hodnotenie a výber ŽoNFP (projektov) konečného prijímateľa – predkladateľa projektu
v rámci implementácie stratégie je v kompetencii MAS, ktorá zostavuje a predkladá návrh
ŽoNFP (projektov), ktoré schvaľuje/odporúča, resp. neschvaľuje/neodporúča na financovanie
z PRV na PPA, ktorá vydá Rozhodnutie o schválení/neschválení ŽoNFP z Programu rozvoja
vidieka SR 2007 – 2013 (projektu).
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Pre tento účel bude zriadená Výberová komisia MAS, ktorá bude vykonávať činnosti v súlade
s kapitolou 2. Miestna akčná skupina, bodom 2.2 Štruktúra MAS.
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.

Upozornenie
Osoby, ktoré sa v rámci MAS podieľajú na konaní o ŽoNFP (projekte) sú povinné dodržiavať
aj ustanovenia § 45 zákona č. 528/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, týkajúce sa
zaujatosti a konfliktu záujmov.
Vo vyhlásení „Vyhlásenie o nezaujatosti“, musí osoba, ktorá sa v rámci MAS podieľa na
konaní o ŽoNFP, deklarovať, že1 počas konania o ŽoNFP (projektu) v MAS nie je:
a) žiadateľ alebo partner,
b) štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu žiadateľa,
c) štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu partnera,
d) spoločník právnickej osoby, ktorá je žiadateľom alebo partnerom,
e) osoba, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k žiadateľovi alebo partnerovi alebo v
inom obdobnom vzťahu k žiadateľovi alebo partnerovi,
f) osoba, ktorá je v inom zmluvnom vzťahu k žiadateľovi alebo partnerovi,
g) osoba, ktorá je osobou blízkou osobe (§ 116 Občianskeho zákonníka)uvedenej v
písmenách a) až f).
Vo „Vyhlásení o nezaujatosti“, 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.
1

Deklaruje sa len v prípade, ak nie sú zistené skutočnosti nasvedčujúce zaujatosť štatutárneho orgánu MAS, manažéra
MAS, člena výberovej komisie. Deklaruje aj osoba v prípade, ak sa využije inštitút plnomocenstva, alebo zastúpenia
podľa stanov, výmeny a pod.
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Za konflikt záujmov sa nepovažuje, ak osoba zainteresovaná do prípravy a uverejňovania
Výziev na implementáciu stratégie je v zamestnaneckom alebo inom obdobnom pomere2
s MAS a ktorej pracovnou úlohou/náplňou je poskytovať informácie a konzultácie pre
potenciálnych konečných prijímateľov – predkladateľov projektu, ak je výkon tejto funkcie
financovaný z verejných zdrojov.
Ak sa osoba, ktorá sa podieľa na konaní o ŽoNFP (projekte) dozvie o skutočnostiach
nasvedčujúcich jej zaujatosť, oznámi to bezodkladne písomne RO a kancelárií MAS,
prostredníctvom elektronických prostriedkov a následne osobne alebo doporučene poštou na
adresu MPRV SR, Sekcia rozvoja vidieka, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava a na adresu
MAS.
Zaujatá osoba sa na konaní o ŽoNFP (projekte) od momentu, kedy zistí skutočnosti,
nasvedčujúce jej zaujatosť, nesmie ďalej zúčastňovať. Pokračovanie konania o ŽoNFP
(projekte) sa zo strany MAS zabezpečí výmenou zaujatého člena výberovej komisie za iného
člena, pričom musia byť dodržané podmienky Usmernenia, kapitola 2. Miestna akčná
skupina, bod 2.2 Štruktúra MAS, využitím inštitútu plnomocenstva, alebo zastúpenia podľa
stanov.
1. MAS informuje verejnosť o možnostiach predkladania ŽoNFP (projektov) v rámci
implementácie stratégie. Výzva na implementáciu stratégie musí byť zverejnená na
webovom sídle 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 v MAS.
Podmienky poskytnutia podpory, určené vo výzve na implementáciu stratégie, musí
konečný prijímateľ - predkladateľ projektu spĺňať počas celej doby platnosti a účinnosti
2

Pracovný pomer (interný zamestnanci, externí zamestnanci a služby pracovného charakteru zabezpečené dodávateľsky)
plný, príp. čiastkový (presný – ½, ¼ ) úväzok – interní zamestnanci v trvalom pracovnom pomere podľa Zákonníka práce
v znení neskorších predpisov, externí zamestnanci vykonávajúci činnosť na základe dohody o vykonaní práce a dohody
o pracovnej činnosti v zmysle Zákonníka práce, alebo prostredníctvom služieb pracovného charakteru zabezpečené
dodávateľsky na základe mandátnej zmluvy v zmysle Obchodného zákonníka, dobrovoľník.
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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 stratégie3, minimálne počas 14 pracovných dní. Výzvy v rámci
implementácie stratégie musia byť zverejnené minimálne jeden krát do roka s tým, že
všetky protokoly o výbere ŽoNFP musia byť zaslané na PPA najneskôr do ..................
Protokoly a ŽoNFP doručené na PPA po tomto termíne budú zo strany PPA vyradené
(resp.

sa nebudú ďalej hodnotiť a PPA vydá Rozhodnutie o neschválení Výzvy na

implementáciu stratégie pre príslušné opatrenie osi 3 doručí MAS elektronicky na adresu:
leader@apa.sk a to nasledujúci deň po jej zverejnení. V rámci výzvy na implementáciu
stratégie pre príslušné opatrenie osi 3 je možnosť vyhlásiť výzvu na implementáciu
stratégie len na niektoré činnosti v rámci príslušného opatrenia osi 3. Podmienkou je, že
počas implementácie stratégie musí byť na každú činnosť, ktorá je uvedená v stratégií
v rámci príslušného opatrenia vyhlásená minimálne jedna výzva. Po ukončení
jednotlivých výziev je MAS povinná najneskôr nasledujúci pracovný deň po skončení
prijímania ŽoNFP (projektov) poslať tabuľku s prehľadom všetkých prijatých ŽoNFP
projektov (pozri Usmernenie, Príloha č. 7 Zoznam prijatých ŽoNFP (projektov) pre PRV
SR 2007-2013 os 4 LEADER) prostredníctvom emailu na adresu: leader@apa.sk. V rámci
dodatočných výziev (viď oznámenie na webovom sídle PPA z júna 2014) majú MAS
možnosť vyhlásiť výzvy za podmienky, že majú ku dňu vyhlásenia výzvy v danom
opatrení min. finančný zostatok 10 000 EUR.
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 webovom sídle http// www.land.gov.sk
alebo http//www.apa.sk spolu s prílohami v zmysle ŽoNFP.
3

MAS zverejní časovo ohraničenú Výzvu na implementáciu stratégie. Časovo ohraničená Výzva na implementáciu stratégie
sa začína výberovým kolom pre príjem ŽoNFP(projektov) konečných prijímateľov – predkladateľov projektov a to
termínom uvedeným vo Výzve na implementáciu stratégie a končí posledným dňom prijímania ŽoNFP (projektov)
uvedeným v rámci danej Výzvy na implementáciu stratégie. Pre vypracovanie ŽoNFP (projektu), pre administráciu a
vyhodnotenie ŽoNFP (projektu) konečného prijímateľa – predkladateľa projektu platia ustanovenia v Usmernení
účinnom ku dňu uzavretia časovo ohraničenej Výzvy na implementáciu stratégie.
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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 (2x) a v elektronickej verzii
(2x), 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 (2x v tlačenej verzii). Všetky rozhodnutia predkladané konečným
prijímateľom – predkladateľom projektu v rámci príloh k ŽoNFP (projektu), vydávané
v správnom konaní musia byť opatrené pečiatkou právoplatnosti.
 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 verzii (2x) a

zároveň v elektronickej forme (2x 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.
 Kompletne a čitateľne vyplnený formulár ŽoNFP (projekt) pre príslušné opatrenie osi 3

implementované prostredníctvom osi 4 a tabuľková časť ŽoNFP (projektu) pre
príslušné opatrenie osi 3 sa predkladá aj na CD nosiči 2x.
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 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), termín doručenia právoplatného stavebného povolenia
je 5 pracovných dní od doručenia mailovej výzvy PPA.
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
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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,
3. rozhodnutie o využívaní územia v zmysle § 39 b) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.
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) - 2x 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. (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 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.
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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.

5. ŽoNFP (projekt) sa predkladá osobne v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno MAS po
administratívnej kontrole predkladá na PPA. Druhé vyhotovenie MAS eviduje a uchováva
za účelom kontroly a ďalšej 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 nepovinné prílohy a sú predložené), 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
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stanovila) v schválenej stratégií. Pri prijímaní ŽoNFP (projektov) manažér MAS4 vykoná
kontrolu predloženia všetkých povinných príloh uvedených v Zozname povinných príloh
k ŽoNFP (projektu) a vyplní v ŽoNFP (projekte) tabuľku – Povinné prílohy projektu.
V prípade, ak ŽoNFP (projekt) bude nekompletný v zmysle povinných príloh k ŽoNFP
(projektu) nebude manažérom MAS prevzatý. Po

registrácií 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.
6. Dodržanie všetkých formálnych náležitostí ŽoNFP (projektu) bude predmetom formálnej
kontroly ŽoNFP (projektu). Formálnu kontrolu ŽoNFP (projektu) vykonáva manažér
MAS (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.
Povinné prílohy boli predložené predpísanou formou (originál, fotokópia, úradne

3.

osvedčená fotokópia resp. elektronická verzia a pod.) v zmysle ustanovení
povinných príloh.

4.

5.

Kontrola vyplnenia všetkých predpísaných údajov v ŽoNFP (projekte) - úplnosť
žiadosti.
Podpísanie

ŽoNFP

a

požadovaných

príloh

konečným

prijímateľom

–

predkladateľom projektu

7. V prípade, ak manažér MAS pri formálnej kontrole zistí, že ŽoNFP (projekt) neobsahuje
formálne náležitosti obsahovej správnosti predložených povinných príloh vrátane
formálnych nedostatkov v ŽoNFP (projekte), 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
4

Môže vykonávať aj osoba na základe inštitútu plnomocenstva, alebo zastúpenia podľa stanov a pod.
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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 neschválená.
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.
8. Manažér MAS predloží zaregistrované ŽoNFP (projekty), ktoré nesplnili podmienky
formálnej kontroly v zmysle bodov 6 – 7 tejto kapitoly 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).

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


Popíšte, spôsoby eliminácie konfliktu záujmu.

1. Výberová komisia MAS vykoná administratívnu kontrolu prijatých a zaregistrovaných
ŽoNFP (projektov), ktoré splnili podmienky formálnej kontroly v súlade s:
- Usmernením, kapitolou 2. Miestna akčná skupina, bodom 2.2 Štruktúra MAS, časť 2a)
Výberová komisia MAS

vyplní v ŽoNFP tabuľku – Administratívna kontrola a
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hodnotenie ŽoNFP (projektu), časť 1. Administratívna kontrola ŽoNFP (projektu).
- vykoná kontrolu oprávnených výdavkov projektu, tabuľka č.14a) – 14ch), v rámci
príloh – tabuľková časť projektu vo formáte Excel. Kontrola sa vykonáva v zmysle
splnenia kritérií pre uznateľnosť výdavkov, splnenia min. a max. výšky oprávnených
výdavkov, oprávnenosti výdavkov v zmysle Usmernenia, kapitoly 1. Všeobecné
podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku pre opatrenia osi 4
LEADER, časť B. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu, písm. c).
- vykoná kontrolu splnenia 30%-tného podielu tržieb z poľnohospodárskej činnosti na
celkových tržbách za predchádzajúce ukončené účtovné obdobie, tabuľka č.7, bod 4.
30%-tný podiel ročných tržieb z poľnohospodárskej činnosti vrátane dotácií, a to
v rámci príloh – tabuľková časť projektu vo formáte Excel, pri opatrení 3.1
Diverzifikácia

smerom

k nepoľnohospodárskym

činnostiam,

implementované

prostredníctvom osi 4 a opatrení 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného
ruchu, časť A, implementované prostredníctvom osi 4. Kontrola sa vykonáva v zmysle
oprávnenosti konečného prijímateľa – predkladateľa projektu.
- vykoná kontrolu intenzity pomoci, tabuľka č.15 v rámci príloh – tabuľková časť
projektu vo formáte Excel. Kontrola sa vykonáva v zmysle splnenia min. a max. výšky
oprávnených výdavkov, oprávnenosti výdavkov v zmysle Usmernenia, kapitoly 1.
Všeobecné

podmienky

poskytnutia

nenávratného

finančného

príspevku

pre

opatrenia osi 4 LEADER, časť B. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu, písm. c).
a splnenia podmienok financovania z vlastných zdrojov v rámci intenzity pomoci.
2. V prípade, ak ŽoNFP (projekt) nebude spĺňať jedno z minimálnych kritérií 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 kritéria spôsobilosti
uvedené v Usmernení, kapitole 5. Opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií
rozvoja územia a kritéria spôsobilosti, ktoré si stanovila MAS pre jednotlivé opatrenia osi
3 v rámci implementácie stratégie, výberová komisia MAS neschváli ŽoNFP (projekt)
z dôvodu nesplnenia kritérií spôsobilosti pre príslušné opatrenie, ktoré sa zakladá
k ŽoNFP (projektu).
3. Výberová komisia MAS vykoná hodnotenie ŽoNFP (projektov), ktoré splnili podmienky
uvedené v bode 10 tejto kapitoly, a to v súlade s kritériami na hodnotenie ŽoNFP
(projektov) definovanými v Integrovanej stratégií rozvoja územia a vo Výzve na
implementáciu stratégie a zároveň vyplní v ŽoNFP tabuľku – administratívna kontrola a
hodnotenie ŽoNFP (projektu), časť 2. Hodnotenie ŽoNFP (projektu).
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4. Výberová komisia MAS zoradí ŽoNFP (projekty) podľa výsledkov vyhodnotenia ŽoNFP
(projektov)

a

predloží

ŽoNFP

(projekty),

ktoré

schvaľuje/odporúča,

resp.

neschvaľuje/neodporúča na financovanie z PRV štatutárnemu orgánu MAS, ktorý koná
v zmysle bodu 13. tejto kapitoly.
5. Po ukončení procesu hodnotenia ŽoNFP (projektov) predloží MAS na PPA Protokol
o výbere ŽoNFP (projektov) (Usmernenie, Príloha č. 3 Protokol o výbere Žiadostí
o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 (projektov)
MAS) spolu s povinnými prílohami k Protokolu o výbere ŽoNFP (projektov). Dokumenty
doložené v Protokole o výbere ŽoNFP (projektov) musia byť originály. Vyššie uvedené
dokumenty MAS predloží na Ústredie PPA, Sekciu projektových podpôr, Dobrovičova
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 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.
6. Protokol o výbere ŽoNFP (projektov) MAS musí byť podpísaný predsedom výberovej
komisie MAS.
7. 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

konečný prijímateľ – predkladateľ projektu

povinný dokumenty, ktoré predložil na vyžiadanie PPA predložiť v kópii aj na príslušnú
MAS.
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.
8. PPA nemá právo na opravu/úpravu obsahu povinných a nepovinných príloh a ŽoNFP
(projektu), ktoré boli predmetom kritérií na hodnotenie ŽoNFP (projektu).
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9. PPA do 90-tich pracovných dní od prijatia Protokolu o výbere ŽoNFP (projektov) (v
prípade výzvy na doplnenie – odstránenie formálnych a obsahových nedostatkov
v ŽoNFP (projekte), vyžiadanie ďalších informácií, resp. objasnenie nezrovnalostí sa tento
čas pozastavuje do doby skompletizovania ŽoNFP) vykoná administratívnu kontrolu
ŽoNFP (projektov) prijatých na PPA, ktorá pozostáva z kontroly:
a. ŽoNFP (projektov), ktoré nesplnili podmienky formálnej kontroly MAS v zmysle
oprávneného vylúčenia ŽoNFP (projektov) z ďalšieho hodnotenia.
b. ŽoNFP (projektov), ktoré MAS neschválila/neodporúča na financovanie z PRV
(nesplnenie podmienok administratívnej kontroly a/alebo nesplnenie kritérií na
hodnotenie ŽoNFP (projektov) pre príslušné opatrenie osi 3, ktoré si stanovila MAS)
v zmysle oprávneného neschválenia ŽoNFP (projektov) na financovanie z PRV.
c. ŽoNFP (projektov), ktoré MAS schválila/odporúča na financovanie z PRV.
Administratívna kontrola ŽoNFP (projektov) podľa bodu 17. písm. a ) až c) tejto kapitoly
sa vykonáva kontrolou:
- oprávnenosti konečného prijímateľa – predkladateľa projektu pre príslušné opatrenie osi
3, v zmysle definícií, ktoré sú uvedené vo Výzve na implementáciu stratégie, v
Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované
prostredníctvom os i 4;
- splnenia oprávnenosti činností v súlade s činnosťami, ktoré si MAS stanovila pre
príslušné opatrenia osi 3, ako aj ich súlad s činnosťami definovanými pre príslušné
opatrenia osi 3 vo Výzve na implementáciu stratégie a Usmernení, Prílohe č.6
Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4.
Kontroluje, či činnosti nespadajú do kategórie neoprávnených projektov, stanovených
pre príslušné opatrenia osi 3 v Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení
osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4;
- splnenia kritérií pre uznateľnosť výdavkov (oprávnené a neoprávnené výdavky, min. a
max. výšku oprávnených výdavkov na 1 projekt) stanovených pre príslušné opatrenia
osi 3 vo Výzve na implementáciu stratégie a Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika
priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4 a splnenia min.
a max. výšky oprávnených výdavkov na 1 projekt, ktoré si stanovila MAS;
- splnenia všetkých kritérií spôsobilostí definovaných pre príslušné opatrenia osi 3 vo
Výzve na implementáciu stratégie,

v Usmernení, kapitole 5. Opatrenie 4.1

Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia a Prílohe č.6 Charakteristika
priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4 a kritérií
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spôsobilosti, ktoré si stanovila MAS pre príslušné opatrenia osi 3;
- splnenia podmienok uvedených v Usmernení, kapitole 1. Všeobecné podmienky
poskytnutia nenávratného finančného príspevku pre opatrenia osi 4 LEADER, časti B
c), d), h), i), k);
- splnenia kritérií na hodnotenie ŽoNFP (projektov) pre príslušné opatrenia osi 3, ktoré si
stanovila MAS v súlade s bodom 15. tejto kapitoly;
- čestného vyhlásenia konečného prijímateľa – predkladateľa projektu v zmysle zákona
o Verejnom obstarávaní ;
- súlad Výzvy na implementáciu stratégie a postupov pre výber projektov pre príslušne
opatrenie osi 3so schválenou Integrovanou stratégiou rozvoja územia, resp. dodatkami k
stratégií a s PRV;
- splnenia 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 hlasova 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, Prílohač. 8 Personálna matica a vo
výberovej komisii MAS)v zmysle Usmernenia, kapitola 2. Miestna akčná skupina, bod
2.2 Štruktúra MAS vrátane kontroly - nominovaná osoba do jednotlivých orgánov
nesmie byť zástupcom dvoch a viac sektorov;
- vyhlásenia o nezaujatosti osôb, ktoré sa v rámci MAS podieľajú na konaní o ŽoNFP
v zmysle ustanovení Usmernenia, bod 8.1 Hodnotenie a výber ŽoNFP (projektov)
konečného prijímateľa predkladateľa projektu v rámci implementácie stratégie.
10. PPA po ukončení administratívnej kontroly ŽoNFP (projektov) vydá do 7 pracovných dní
konečným prijímateľom – predkladateľom projektu:
a) Rozhodnutie o schválení Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu
rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (projektu) a predloží návrh zmluvy do 15-tich
pracovných dní od vydania Rozhodnutia o schválení ŽoNFP (projektu).
b) Rozhodnutie o neschválení Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu
rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (projektu), ktorí nesplnili podmienky formálnej
kontroly MAS a/alebo administratívnej kontroly MAS, resp. PPA a/alebo kritéria
na hodnotenie ŽoNFP (projektov).
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c) Rozhodnutie o neschválení ŽoNFP (projektu) z dôvodu nedostatku finančných
prostriedkov pre dané opatrenie na realizáciu projektu.
11. PPA oboznámi s výsledkami administratívnej kontroly ŽoNFP (projektov) príslušnú MAS
do 7 pracovných dní od vydania Rozhodnutia o schválení/neschválení ŽoNFP
(projektu)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 .
Pri ďalších Výzvach v rámci implementácie stratégie je MAS povinná postupovať podľa
Usmernenia, kapitoly 8. Hodnotenie a výber projektov konečného prijímateľa –
predkladateľa projektu v rámci implementácie stratégie.
12. PPA zverejní prostredníctvom

webového sídla NSRV v intervale štvrťročne stav

kontrahovania podľa jednotlivých MAS (stav zazmluvnených finančných prostriedkov).
Neschválenie ŽoNFP (projektu) konečného prijímateľa – predkladateľa projektu v rámci
implementácie stratégie
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
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 Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované
prostredníctvom osi 4 a/alebo kritéria spôsobilosti uvedené v Usmernení, kapitole 5.
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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) spadá do kategórie neoprávnených projektov pre príslušné opatrenie osi 3 implementované

prostredníctvom osi 4 LEADER;
g) z iných dôvodov (ak sa v priebehu vyhodnotenia projektu zistí, že konečný prijímateľ –

predkladateľ projektu uviedol nepravdivé, neúplné alebo mylné informácie);
h) nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu pre príslušné opatrenie osi 3

implementované prostredníctvom osi 4 LEADER a to v rámci Výzvy na implementáciu
stratégie;
i) 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;
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) c)ŽoNFP (projekt) nespĺňa podmienky formálnej kontroly MAS pre príslušné opatrenie
osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER;
d) ŽoNFP (projekt) nespĺňa podmienky administratívnej kontroly PPA pre príslušné
opatrenie osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER v zmysle bodu 8.1
Hodnotenie a výber ŽoNFP (projektov) konečného prijímateľa predkladateľa projektu
v rámci implementácie stratégie, bod 17;
e) 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,
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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;
f) ŽoNFP (projekt) nespĺňa kritéria na hodnotenie ŽoNFP (projektov) stanovené MAS vo
Výzve na implementáciu stratégie;
g) 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;
h) konečný prijímateľ – predkladateľ projektu neakceptuje návrh predloženej zmluvy alebo
nedodrží termín podpísania a zaslania zmluvy na PPA;
i) úmrtie/zánik žiadateľa (v tomto prípade sa oznámenie o neschválení nedoručuje, iba sa
založí do spisu projektu);
j) z iných dôvodov (ak sa v priebehu vyhodnotenia projektu zistí, že konečný prijímateľ
uviedol nepravdivé, neúplné alebo mylné informácie);
k) ŽoNFP (projekt) nedosahuje minimálnu hranicu oprávnených výdavkov, ktoré si MAS
stanovila v stratégií a vo Výzve na implementáciu stratégie;
l) pochybenie pri 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 v MAS, resp. dodatkom k stratégií v MAS;
m) pochybenie pri splnení podmienky zloženia členov Výberovej komisie MAS a výkonného
orgánu MAS v zmysle Usmernenia, kapitola 2. Miestna akčná skupina, bod 2.2 Štruktúra
MAS vrátane pochybenia - nominovaná osoba do jednotlivých orgánov nesmie byť
zástupcom dvoch a viac sektorov a kontroly 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).

Uzatvorenie

zmluvy o poskytnutí

nenávratného finančného príspevku

s

konečným

prijímateľom – predkladateľom projektu
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu sa počas realizácie projektu sa riadi príslušnými
podmienkami poskytnutia NFP, ktoré sú rozpracované v Usmernení a/alebo Dodatkoch
a príslušnými časťami Systému finančného riadenia EPFRV. Pred podpísaním Zmluvy
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku neexistuje právny nárok na poskytnutie
nenávratného finančného príspevku.
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Dodatky k platne uzatvoreným zmluvám o poskytnutí NFP vypracováva PPA na základe
písomnej žiadosti konečného prijímateľa – predkladateľa projektu alebo v prípade ex offo
(napr.: potreba zmeniť alebo doplniť zmluvu z dôvodov na strane poskytovateľa podpory).
Konečný prijímateľ- predkladateľ projektu zasiela písomnú žiadosť o zmenu príslušnej MAS
v zmysle Usmernenia, kapitola 12. Vykonávanie zmien, bod 12.2 Zmeny vykonávané
konečným prijímateľom - predkladateľom projektu a následne po schválení MAS žiadosť
o zmenu na vypracovanie dodatku k zmluve na adresu ústredia PPA uvedenú v hlavičke
zmluvy. Žiadosť o vypracovanie dodatku k zmluve musí byť podpísaná štatutárnym orgánom
konečného prijímateľa- predkladateľa projektu.
Pri žiadostiach o vypracovanie dodatkov k zmluvám a pri administratívnom styku s PPA je
konečný prijímateľ povinný uvádzať nasledovné údaje:


názov konečného prijímateľa – predkladateľa projektu;



názov ŽoNFP (projektu);



registračné číslo ŽoNFP (kód projektu);



číslo opatrenia;



číslo Zmluvy;



odôvodnenie požiadavky podložené písomnými dokladmi.

PPA nebude akceptovať zmeny v schválenom projekte, ktoré by mohli ovplyvniť hodnotenie
projektu výberovou komisiou MAS.
Postup hodnotenia ŽoNFP v rámci opatrenia Základné služby pre ekonomiku a vidiecke
obyvateľstvo, ktoré prešli formálnou a administratívnou kontrolou:

Bodovanie projektu podľa nasledovných bodovacích kritérií:
P. č.

Kritérium
1

2

Body

Aktívna účasť žiadateľa o NFP pri zostavovaní ISRU OZ
Naše Považie (prezenčné listiny)
Žiadateľovi nebola doposiaľ v rámci ISRU schválená žiadna
ŽoNFP

30

20

3 Súlad projektu s PHSR obce

20

4 Projekt nepriamo vytvorí v obci aspoň jedno pracovné miesto

20
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5

Žiadateľ má v čase podania projektu ukončené verejné

10

obstarávanie
Spolu max.

100

Maximálny počet dosiahnutých bodov je 100. Minimálny počet bodov potrebných pre
získanie nenávratného finančného príspevku je 57 bodov. V prípade, že ani jeden žiadateľ
nedosiahol minimálny potrebný počet bodov, má MAS možnosť opakovane vyhlásiť výzvu.
V prípade viacerých žiadateľov, ktorí prekročili minimálnu hranicu počtu bodov budú
nenávratné finančné príspevky prideľované až do vyčerpania všetkých uvoľnených
finančných prostriedkov pre danú výzvu.
V prípade rovnosti bodov budú ŽoNFP hodnotené podľa času podania až do vyčerpania
všetkých uvoľnených finančných prostriedkov pre danú výzvu.

Postup hodnotenia ŽoNFP v rámci opatrenia Obnova a rozvoj obcí, ktoré prešli formálnou a
administratívnou kontrolou:
Bodovanie projektu podľa nasledovných bodovacích kritérií:
P. č.

Kritérium
1

2

Body

Aktívna účasť žiadateľa o NFP pri zostavovaní ISRU OZ
Naše Považie (prezenčné listiny)
Žiadateľovi nebola doposiaľ v rámci ISRU schválená žiadna
ŽoNFP

30

20

3 Súlad projektu s PHSR obce

20

4 Projekt nepriamo vytvorí v obci aspoň jedno pracovné miesto

20

5

Žiadateľ má v čase podania projektu ukončené verejné
obstarávanie
Spolu max.

10
100

Maximálny počet dosiahnutých bodov je 100. Minimálny počet bodov potrebných pre
získanie nenávratného finančného príspevku je 57 bodov. V prípade, že ani jeden žiadateľ
nedosiahol minimálny potrebný počet bodov, má MAS možnosť opakovane vyhlásiť výzvu.
V prípade viacerých žiadateľov, ktorí prekročili minimálnu hranicu počtu bodov budú
nenávratné finančné príspevky prideľované až do vyčerpania všetkých uvoľnených
finančných prostriedkov pre danú výzvu. V prípade rovnosti bodov budú ŽoNFP hodnotené
podľa času podania až do vyčerpania všetkých uvoľnených finančných prostriedkov pre danú
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výzvu.
Postup hodnotenia ŽoNFP v rámci opatrenia Vzdelávanie a informovanie, ktoré prešli
formálnou a administratívnou kontrolou:
Bodovanie projektu podľa nasledovných bodovacích kritérií:
Kritérium

P.č.

Body

Projekt je zameraný na plnenie jednej alebo viacerých
1
strategických priorít ISRÚ

0 - 15

Žiadateľ sa zameriava na viac cieľových skupín (2,3, viac)
2

0 - 15

Žiadateľ používa inovatívne postupy
3

0 - 30

Žiadateľ preukáže, že pri príprave vzdelávacej a informačnej
4aktivity spolupracoval s potenciálnymi účastníkmi (prieskum

0 - 20

potrieb, a pod.)
Referencie – skúsenosti
5

0 - 20

Spolu max.

100

Maximálny počet dosiahnutých bodov je 100. Minimálny počet bodov potrebných pre
získanie nenávratného finančného príspevku je 57 bodov. V prípade, že ani jeden žiadateľ
nedosiahol minimálny potrebný počet bodov, má MAS možnosť opakovane vyhlásiť výzvu.
V prípade viacerých žiadateľov, ktorí prekročili minimálnu hranicu počtu bodov budú
nenávratné finančné príspevky prideľované až do vyčerpania všetkých uvoľnených
finančných prostriedkov pre danú výzvu. V prípade rovnosti bodov budú ŽoNFP hodnotené
podľa času podania až do vyčerpania všetkých uvoľnených finančných prostriedkov pre danú
výzvu.
Postup hodnotenia ŽoNFP v rámci opatrenia Podpora činností v oblasti vidieckeho
cestovného ruchu, časť B – marketing služieb vidieckeho cestovného ruchu a rozvoja regiónu,
ktoré prešli formálnou a administratívnou kontrolou:
Bodovanie projektu podľa nasledovných bodovacích kritérií:
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Kritérium

P.č.

Body

1Žiadateľovi nebola doposiaľ v rámci PRV 2007 – 2013
.

.

schválená v danom opatrení žiadna ŽoNFP
Žiadateľovi nebola doposiaľ v rámci implementácie
2
Integrovanej stratégie rozvoja územia schválená v danom

10

20

opatrení žiadna ŽoNFP
Žiadateľ združuje nasledovný počet subjektov pôsobiacich v
oblasti vidieckeho cestovného ruchu:
3

.

0-5

5

6-10

10

11-15

15

nad 15

20

Žiadateľ pôsobí na území nasledovného počtu obcí:

4
.

0-3

12

4-5

14

6-7

16

8-10

18

nad 10

20

Žiadateľ združuje ženy - podnikateľky

.

- podiel žien v najvyššom orgáne žiadateľa:
5
menej ako 25 %

0

25 % až 50 %

5

viac ako 50 %

10

Žiadateľ združuje mladých podnikateľov vo veku do 30 rokov
- podiel mladých ľudí do 30 rokov v najvyššom orgáne
6žiadateľa:
.

0

menej ako 25 %

5

25 % až 50 %

10

viac ako 50 %
7
.

Projekt zahŕňa marketingové aktivity, ktoré prinesú prospech
aj pre subjekty, ktoré nie sú členmi združenia (žiadateľa)
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Maximálny počet dosiahnutých bodov je 100. Minimálny počet bodov potrebných pre
získanie nenávratného fin. príspevku je 57 bodov. V prípade, že ani jeden žiadateľ nedosiahol
minimálny potrebný počet bodov, má MAS možnosť opakovane vyhlásiť výzvu. V prípade
viacerých žiadateľov, ktorí prekročili minimálnu hranicu počtu bodov budú nenávratné
finančné príspevky prideľované až do vyčerpania všetkých uvoľnených finančných
prostriedkov pre danú výzvu. V prípade rovnosti bodov budú ŽoNFP hodnotené podľa času
podania až do vyčerpania všetkých uvoľnených finančných prostriedkov pre danú výzvu.

5.5 Kontrola činnosti verejno-súkromného partnerstva (MAS)
 Popíšte, zabezpečenie kontroly činnosti zamestnancov2, orgánov a účtovníctva verejnosúkromného partnerstva (MAS).
 Popíšte,

postupy uskutočňovania

kontrol projektov konečných prijímateľov

–

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

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).
 Popíšte, či a akým spôsobom sú uvedené skupiny zvýhodnené v rámci

kritérií na

hodnotenie ŽoNFP (projektov) konečných prijímateľov – predkladateľov projektov.

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:
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-

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 ).
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ZOZNAM PRÍLOH K INTEGROVANEJ STRATÉGIÍ ROZVOJA ÚZEMIA

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


Príloha č. 1 Socio - ekonomická charakteristika



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



Príloha č. 3 Súhrnný prehľad Integrovanej stratégie rozvoja územia



Príloha č. 4

Opatrenia osi 3 a osi 4 Programu rozvoja vidieka 2007 – 2013,

implementované prostredníctvom osi 4 Leader


Príloha č. 5 Finančný plán implementácie opatrení financovaných z PRV 2007-2013



Príloha č. 6 Zoznam členov verejno-súkromného partnerstva (MAS)



Príloha č. 7 Prehľad o uskutočnených podujatiach a stretnutiach vrátane zápisov a
prezenčných listín



Príloha č. 8 Personálna matica



Príloha č. 9 Mapa územia MAS, ktorá musí zobrazovať hranice územia MAS, obce,
ktoré spadajú do územia pôsobnosti a mapu územia MAS s okolím (hranice krajov,
do ktorej územia spadá alebo s nimi susedí)



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



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



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



Príloha č. 13 Výpis z registra trestov štatutárneho zástupcu MAS, nie starší ako tri
mesiace od predloženia Integrovanej stratégie rozvoja územia (originál)
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z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013

PRÍLOHA Č.1
SOCIO-EKONOMICKÁ CHARAKTERISTIKA

Vekové skupiny podľa pohlavia k 31.12.
Muži

Počet

Ženy

%

Počet

%

0 - 14

1 400

14,69

0 - 14

1481

14,80

15 - 64

5 312

55,75

15 - 64

5990

59,85

65 a viac

2817

29,56

65 a viac

2538

25,55

Tabuľka 25: Vekové skupiny podľa pohlavia k 31.12.

Poznámka: údaje budú prevzaté zo Štatistického úradu za posledný vyhodnotený kalendárny rok.

Pohyb obyvateľov v absolútnych hodnotách
2008
Celková

zmena

počtu

2009

2010

2011

2012

2013

CELKOM

-0,11

-0,13

-0,06

0,11

-0,13

0,05

-0,27

z toho ženy

-0,02

0,01

0,03

0,05

0,01

0,05

0,12

Prirodzený

-0,11

-0,27

-0,34

-0,16

-0,20

-0,16

-1,24

-0,02

-0,02

-0,11

-0,07

-0,02

-0,03

-0,28

0,00

0,14

0,27

0,27

0,07

0,22

0,97

0,01

0,03

0,13

0,12

0,03

0,08

0,40

obyvateľov

+prírastok/-úbytok
z toho ženy
+prírastok/-úbytok
sťahovaním
z toho ženy

Tabuľka 26: Pohyb obyvateľov v absolútnych hodnotách
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Miera nezamestnanosti v percentách
Miera nezamestnanosti
P. č.

Názov obce

2010

1

Hurbanovo

2

Nesvady

3

Bajč

4

Imeľ

5

Martovce

6

Mudroňovo

7

Svätý Peter

2011

2012

Tabuľka 27: Miera nezamestnanosti v percentách
Poznámka: údaje budú prevzaté z Úradu práce

Podnikateľské subjekty v území
Počet podnikateľských subjektov v primárnom sektore

Počet podnikateľských subjektov v sekundárnom sektore

FO

PO

200

369

FO

PO

60

131

FO

PO

5

25

Počet podnikateľských subjektov v terciárnom sektore

Prevládajúce odvetvia u podnikateľských subjektov(vymenovať)

Priemyselná výroba,
potravinársky priemysel,
poľnohospodárstvo,
výroba plastov

Prevládajúce

odvetvia zamestnanosti

v podnikateľských subjektoch

(vymenovať)

Priemyselná výroba,
veľkoobchod/maloobchod,
školstvo, zdravotníctvo
a sociálna sféra,
potravinárstvo

Tabuľka 28: Podnikateľské subjekty v území
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Zoznam obcí v pôsobnosti verejno–súkromného partnerstva (MAS) a počet obyvateľov
P. č.

Kategória 3

Názov obce

Počet obyvateľov

1.

Mesto Hurbanovo

KP

7 656

2.

Obec Nesvady

KP

5 090

3.

Obec Bajč

OO

1 232

4.

Obec Imeľ

KP

1 988

5.

Obec Martovce

OO

699

6.

Obec Mudroňovo

OO

123

7.

Obce Svätý Peter

KP

2 750

Spolu

19 538

Tabuľka 29: Zoznam obcí v pôsobnosti verejno–súkromného partnerstva (MAS) a počet obyvateľov

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

Dátum a číslo Uznesenia
potvrdzujúce súhlas obce
so zaradením do územia
Názov obce
P. č.

verejno – súkromného
partnerstva (MAS)

Dátum a číslo Uznesenia

Potvrdenie pravdivosti štatutárom obce

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

Dátum/podpis/pečiatka
Meno

1.

Svätý Peter

19.9.2013 - 481/2013

Ing. Jozef Jobbágy

2.

Nesvady

18.9.2013 - 331/2013

JUDr. Jozef Haris

3.

Imeľ

26.9.2013 - 34/2013-XXIV

4.

Bajč

28.11.2013 - 26/2013-7

5.

Martovce

6.

Mudroňovo

7.

Hurbanovo (mesto)

Ing. František Tyukos
Oto Virág
Ing. István Keszeg

25.9. 2013 - 15/B/5-2013

2.10.2013 - 21/2013

Ing. Ľubomír Maťko

17.10.2013- 1a/3M/2013

Ildikó Basternáková
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PRÍLOHA Č.3
SÚHRNNÝ PREHĽAD INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA

VÍZIA

Región je atraktívnym miestom pre život, podnikanie a oddych, ktorý zabezpečuje vhodné podmienky
pre život obyvateľov všetkých vekových skupín a pre rozvoj podnikania. Hlavnou zložkou, ktorá sa na
tom podieľa je kvalitné bývanie v kvalitnom prostredí, dostupné vybavenie pre kultúrne a športové
vyžitie, odpočinok a voľný čas, a tiež rozvoj malého a stredného podnikania. Cieľom je postupné využitie
prírodného potenciálu so zabezpečením ekologickej stability, zabezpečenie bytovej a občianskej
vybavenosti, s potrebnou technickou a sociálnou infraštruktúrou. Rekreačný potenciál územia bude
využitý predovšetkým na rozvoj celoročnej rurálnej turistiky orientovanej na miestne zvyky, tradície
a na športové aktivity. Verejno - súkromné partnerstvo Mikroregiónu Hurbanovo sa bude všetkými
prostriedkami podieľať na vybudovaní občianskej spoločnosti s dobrými medziľudskými vzťahmi.
STRATEGICKÝ CIEĽ

Zvýšiť štandard života obyvateľov mikroregiónu Hurbanovo vytvorením udržateľnej kvality životného
prostredia a zatraktívnením územia mikroregiónu
STRATEGICKÁ PRIORITA 1

STRATEGICKÁ PRIORITA 2

STRATEGICKÁ PRIORITA 3

Obnova a rozvoj obcí

Rozvoj spolupráce a partnerstva

Podpora zamestnanosti

ŠPECIFICKÝ CIEĽ

ŠPECIFICKÝ CIEĽ

ŠPECIFICKÝ CIEĽ

Dobudovať a rozšíriť

Rozvíjať a podporovať vzájomnú

Vytvoriť podmienky pre

infraštruktúru voľného času

spoluprácu a partnerstvo

celoživotné vzdelávanie

PRIORITA

PRIORITA

a občiansku vybavenosť

PRIORITA

Zlepšenie kvality života vo

Rozvoj ľudských zdrojov

vidieckych oblastiach

Spolupráca a partnerstvo

OPATRENIE Č. 1.1.1

OPATRENIE Č. 2.1.1

OPATRENIE Č. 3.1.1

321 - Základné služby pre

421 - Vykonávanie projektov

331- Odborné vzdelávanie a

hospodárstvo a obyvateľov

spolupráce

informovanie

vidieka
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ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.2

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 3.2

Zlepšiť a skvalitniť stav verejnej

Vytváranie pracovných

infraštruktúry

príležitostí na vidieku

PRIORITA

PRIORITA

Verejná infraštruktúra

zvyšovanie atraktívnosti
regiónu a podpora
podnikania vo vidieckom
priestore

OPATRENIE Č. 1.2.1

OPATRENIE Č. 3.2.1

322 - Obnova a rozvoj obcí

313 - Podpora činností
v oblasti vidieckeho
cestovného ruchu, časť B marketing služieb vidieckeho
cestovného ruchu a rozvoja
regiónu

OPATRENIE PRV SR, OS 4, 431 CHOD MIESTNEJ AKČNEJ SKUPINY

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

Zvýšiť

štandard

života

obyvateľov

mikroregiónu

rozvoja územia

Hurbanovo vytvorením udržateľnej kvality životného
prostredia a zatraktívnením územia mikroregiónu

Priorita Integrovanej stratégie rozvoja
územia

Zlepšenie kvality života vo vidieckych oblastiach

Špecifický cieľ Integrovanej stratégie

Dobudovať a rozšíriť infraštruktúru voľného času a občiansku

rozvoja územia

vybavenosť

Názov opatrenia

Obnova obcí
Úprava verejných priestranstiev vrátane obnovy a budovania

Podporované činnosti

zelených a oddychových zón, likvidácia a prevencia čiernych
skládok, verejné informačné systémy a značenia
- Obec,
- občianske združenie (registrované podľa zákona 83/1990 Zb.

Definícia konečných prijímateľov –
predkladateľov projektu

o združovaní občanov v znení neskorších predpisov zo sídlom
v území pôsobnosti MAS),
- spoločenské organizácie so sídlom v území pôsobnosti MAS,
- podnikateľské subjekty (so sídlom alebo prevádzkou v území
pôsobnosti MAS) len v rámci podporovanie aktivity 1.2
Opatrenie podporuje zlepšenie základných služieb a rozvoj
investícií a tým zabezpečenie vyššej atraktivity vidieckych
oblastí a tak isto zlepšenie kvality v týchto oblastiach. Z auditu
vyplýva potreba zvýšenie atraktivity obcí pre obyvateľov aj
návštevníkov.

Odvôvodnenie

Taktiež

je

stále

nedostatok

kvalitných

a dostupných zariadení infraštruktúry voľného času, ktoré by
zodpovedali, zvyšujúcim sa nárokom obyvateľom obci.
Analýza problémov jednoznačne poukázala na potrebu
skvalitnenia a rozšírenia infraštruktúry voľného času ako na
rozvojovú príležitosť. Investovanie do identifikovaných aktivít
prostredníctvom

implementácie tohto opatrenia prispeje

k celkovému zatraktívneniu prostredia mikroregiónu hlavne
pre miestnych obyvateľov ako aj návštevníkov územia.
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ODHAD POČTU KONEČNÝCH PRIJÍMATEĽOV - PREDKLADATEĽOV PROJEKTU

0

Podnikateľské subjekty

7

Obce

0

Združenia

0

Ostatní

VÝŠKA A ROZSAH PODPORY

Rozpočet

Názov zdroja financovania

v EUR

Požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov PRV

0

Výška financovania z vlastných zdrojov

0
VÚC

Ostatné verejné zdroje

39.000,00

Iné verejné zdroje

0

Celkový rozpočet opatrenia

39.000,00

OPRÁVNENOSŤ VÝDAVKOV

1.000,00

Minimálna výška oprávnených výdavkov
Maximálna výška oprávnených výdavkov

8.500,00
Bežné

Oprávnené výdavky

výdavky

(nákup

tovarov

a služieb

súvisiach

nevyhnutne s projektom)
Kapitálové výdavky (nákup dlhodobého

hmotného

majetku, technické zhodnotenie DHM)
1.nákup použitého majetku,
2.výdavky na nákup nehnuteľností a pozemkov,
3.nákup dopravných prostriedkov a dopravných zariadení,
4.nákup zvierat;
5.refundovateľné, refundované alebo inak preplatené dane,
Neoprávnené výdavky

clá, dovozné prirážky a kurzové straty,
6.prevádzkové výdavky (napr. výdavky na opravy a
údržbu),vlastná práca,
8.bankové poplatky, úroky z dlhu, clá, výdavky na záruku
a podobné poplatky,
9.lízingové poplatky a koeficient navýšenia, ostatné
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výdavky spojené so zmluvou o prenájme, napr.
zisk prenajímateľa, úhrada úrokov, výdavky na réžiu
, poistenie a pod.,
10.nájomné poplatky okrem splátky istiny a oprávnených
výdavkov súvisiacich s obstaraním v prípade finančného
prenájmu podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov a v prípade kúpy prenajatej
veci v zmysle Obchodného zákonníka,
11.výdavky vynaložené v hotovosti,
12.poradenské a konzultačné služby,
13.projektová

dokumentácia,

mimo

dokumentácie

potrebnej k stavebnému konaniu,
14.cestovné výdavky,
15.ubytovacie výdavky,
16.honoráre, mzdy a odmeny,
17.výdavky na stravu a občerstvenie,
18.výdavky vynaložené na zabezpečovanie verejného
obstarávania prostredníctvom osoby spôsobilej pre verejné
obstarávanie
19.akékoľvek výdavky vynaložené pred alebo po uplynutí
obdobia oprávnenosti výdavkov projektu,
pričom za obdobie oprávnenosti sa považuje obdobie
kalendárneho roka v ktorom bola udelená
dotácia NSK na projekt
Neoprávnené projekty

KRITÉRIA SPÔSOBILOSTI A SPÔSOB PREUKÁZANIA ICH SPLNENIA

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

Výberové kritéria
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P.č.

Kritérium

-projekt je v súlade s cieľmi a prioritami Integrovanej stratégie miestneho rozvoja
MAS;
-projekt je v súlade s cieľom a podporovanými aktivitami opatrenia NSK;
-projekt bude slúžiť všetkým občanom v obci;
-žiadateľ preukáže, že vlastná práca v projekte bude dobrovoľná;
-maximálna doba trvania realizácie projektu je 9 mesiacov,
-projekt musí preukázať znaky inovatívnej investície, inovatívneho produktu

Bodovacie kritéria
P. č.

Kritérium

Body

Postup pri rovnakom počte bodov

POŽADOVANÉ PRÍLOHY

Povinné prílohy
Nepovinné prílohy

PLÁN IMPLEMENTÁCIE

Počet výziev
Min. a max. doba realizácie projektov
MONITORING A HODNOTENIE OPATRENIA

Dodatočné monitorovacie ukazovatele
Ukazovateľ
Úroveň

(názov a merná
jednotka)

Východiskový
stav

Opatrenie:
...
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Cieľová hodnota

Spôsob overovania

ukazovateľa

a získavania údajov,

do r. 2015

frekvencia zberu
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Strategický cieľ Integrovanej stratégie

Zvýšiť

štandard

života

obyvateľov

mikroregiónu

rozvoja územia

Hurbanovo vytvorením udržateľnej kvality životného
prostredia a zatraktívnením územia mikroregiónu

Priorita Integrovanej stratégie rozvoja
územia
Špecifický cieľ Integrovanej stratégie
rozvoja územia
Názov opatrenia

Zlepšenie kvality života vo vidieckych oblastiach
Rozvíjať a podporovať vzájomnú spoluprácu a partnerstvo
Rozvoj vidieckej spoločnosti a podpora tradícií
Organizácia spoločenských a kultúrny
Ch podujatí
Organizácia jarmokov, miestnych remeselníkov,
Tvorivé dielne s ukážkami miestnych remesiel
Marketing regionálnych špecifických produktov

Podporované činnosti

-Podpora

činností

a aktivít

spolkov,

združení

a podnikateľských subjektov v prospech pôsobnosti územia
MAS
-Podpora účasti na výstavách
-Tvorba, tlač, a vydanie propagačných publikácií, katalógov
a prezentačných publikácií
-Vzdelávacie

aktivity

pre

potenciálnych

uchádzačov

o certifikáciu ubytovacích zariadení na vidieku
-Občianske združenie (registrované podľa zákona 83/90 Zb. o
združovaní občanov v znení neskorších predpisov so sídlom v
území pôsobnosti MAS),
-Spoločenské organizácie (napr. spolky, združenia obcí,
nadácie, záujmové združenie právnických osôb so sídlom v
Definícia konečných prijímateľov –
predkladateľov projektu

území pôsobnosti MAS),
-Občianska iniciatíva (skupina minimálne 3 občanov s
trvalým bydliskom v území pôsobnosti MAS, ktorí medzi
sebou uzavreli zmluvu o spolupráci v súlade s právnymi
predpismi SR),
-Podnikateľské subjekty (napr. s.r.o., a.s., v.o.s., SHR, SZČO,
družstvo, so sídlom alebo prevádzkou v území pôsobnosti
MAS).
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Opatrenie podporuje zlepšenie základných služieb a rozvoj
investícií a tým zabezpečenie vyššej atraktivity vidieckych
oblastí a tak isto zlepšenie kvality v týchto oblastiach. Z auditu
vyplýva potreba zvýšenie atraktivity obcí pre obyvateľov aj
návštevníkov.

Taktiež

je

stále

nedostatok

kvalitných

a dostupných zariadení infraštruktúry voľného času, ktoré by

Odvôvodnenie

zodpovedali, zvyšujúcim sa nárokom obyvateľom obci.
Analýza problémov jednoznačne poukázala na potrebu
skvalitnenia a rozšírenia infraštruktúry voľného času ako na
rozvojovú príležitosť. Investovanie do identifikovaných aktivít
prostredníctvom

implementácie tohto opatrenia prispeje

k celkovému zatraktívneniu prostredia mikroregiónu hlavne
pre miestnych obyvateľov ako aj návštevníkov územia.

ODHAD POČTU KONEČNÝCH PRIJÍMATEĽOV - PREDKLADATEĽOV PROJEKTU

0

Podnikateľské subjekty

7

Obce

0

Združenia

0

Ostatní

VÝŠKA A ROZSAH PODPORY

Rozpočet

Názov zdroja financovania

v EUR

Požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov PRV

0

Výška financovania z vlastných zdrojov

0
39.000,00

VÚC

Ostatné verejné zdroje

Iné verejné zdroje

0

Celkový rozpočet opatrenia

39.000,00

OPRÁVNENOSŤ VÝDAVKOV

1.000,00 / 500.00

Minimálna výška oprávnených výdavkov
Maximálna výška oprávnených výdavkov
Oprávnené výdavky

5.000,00 / 1.000,00
Bežné

výdavky

(nákup

nevyhnutne s projektom)
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Kapitálové výdavky (nákup dlhodobého

hmotného

majetku, technické zhodnotenie DHM)
1.nákup použitého majetku,
2.výdavky na nákup nehnuteľností a pozemkov,
3.nákup dopravných prostriedkov a dopravných zariadení,
4.nákup zvierat;
5.refundovateľné, refundované alebo inak preplatené dane,
clá, dovozné prirážky a kurzové straty,
6.prevádzkové výdavky (napr. výdavky na opravy a
údržbu),vlastná práca,
8.bankové poplatky, úroky z dlhu, clá, výdavky na záruku
a podobné poplatky,
9.lízingové poplatky a koeficient navýšenia, ostatné
výdavky spojené so zmluvou o prenájme, napr.
zisk prenajímateľa, úhrada úrokov, výdavky na réžiu
, poistenie a pod.,
10.nájomné poplatky okrem splátky istiny a oprávnených
výdavkov súvisiacich s obstaraním v prípade finančného
prenájmu podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
Neoprávnené výdavky

v znení neskorších predpisov a v prípade kúpy prenajatej
veci v zmysle Obchodného zákonníka,
11.výdavky vynaložené v hotovosti,
12.poradenské a konzultačné služby,
13.projektová

dokumentácia,

mimo

dokumentácie

potrebnej k stavebnému konaniu,
14.cestovné výdavky,
15.ubytovacie výdavky,
16.honoráre, mzdy a odmeny,
17.výdavky na stravu a občerstvenie,
18.výdavky vynaložené na zabezpečovanie

verejného

obstarávania prostredníctvom osoby spôsobilej pre verejné
obstarávanie
19.akékoľvek výdavky vynaložené pred alebo po uplynutí
obdobia oprávnenosti výdavkov projektu,
pričom za obdobie oprávnenosti sa považuje obdobie
kalendárneho roka v ktorom bola udelená
dotácia NSK na projekt
Neoprávnené projekty
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KRITÉRIA SPÔSOBILOSTI A SPÔSOB PREUKÁZANIA ICH SPLNENIA

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

-projekt je v súlade s cieľmi a prioritami Integrovanej stratégie miestneho rozvoja
MAS;
-projekt je v súlade s cieľom a podporovanými aktivitami opatrenia NSK;
-projekt bude slúžiť všetkým občanom v obci;
-žiadateľ preukáže, že vlastná práca v projekte bude dobrovoľná;
-maximálna doba trvania realizácie projektu je 9 mesiacov,
-projekt musí preukázať znaky inovatívnej investície, inovatívneho produktu
Bodovacie kritéria
P. č.

Kritérium

Body

Postup pri rovnakom počte bodov

POŽADOVANÉ PRÍLOHY

Povinné prílohy
Nepovinné prílohy

PLÁN IMPLEMENTÁCIE

Počet výziev
Min. a max. doba realizácie projektov
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MONITORING A HODNOTENIE OPATRENIA

Dodatočné monitorovacie ukazovatele
Ukazovateľ
Úroveň

(názov a merná

Východiskový
stav

jednotka)

Cieľová hodnota

Spôsob overovania

ukazovateľa

a získavania údajov,

do r. 2015

frekvencia zberu

Opatrenie:
...

Časť B: Opatrenia osi 4
Strategický cieľ Integrovanej stratégie
rozvoja územia
Priorita Integrovanej stratégie rozvoja
územia
Špecifický cieľ Integrovanej stratégie
rozvoja územia
Názov opatrenia PRV SR 2007 -2013

431 CHOD MIESTNEJ AKČNEJ SKUPINY

Podporované činnosti
Miestna akčná skupina zastúpená občianskym združením v
Definícia konečného prijímateľa

zmysle zákona SR č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení

(oprávneného žiadateľa)

neskorších predpisov, ktorej bol udelený Štatút Miestnej akčnej
skupiny na základe Rozhodnutia o schválení vydaného PPA.

VÝŠKA A ROZSAH PODPORY

Názov zdroja financovania

Požadovaná výška finančného
príspevku z verejných zdrojov
PRV

Ostatné verejné zdroje
VÚC

Iné verejné

z oprávnených
výdavkov

zdroje

Prevádzka

80

a administratívna činnosť
Budovanie zručností

20

a schopností MAS
Celkový rozpočet

X

opatrenia
% oprávnených výdavkov

%

X

X

15

X

100
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spolu

OPRÁVNENOSŤ VÝDAVKOV

Maximálna výška oprávnených

Prevádzka a administratívna činnosť

v EUR

výdavkov

Budovanie zručností a schopností MAS

v EUR

Oprávnené výdavky
Neoprávnené výdavky
MONITORING A HODNOTENIE OPATRENIA

Dodatočné monitorovacie ukazovatele
Ukazovateľ
Úroveň

názov a merná
jednotka

Východiskový
stav

Cieľová hodnota

Spôsob overovania

ukazovateľa

a získavania údajov,

do r. 2013

frekvencia zberu

Chod Miestnej
akčnej skupiny

Strategický cieľ Integrovanej
stratégie rozvoja územia
Priorita Integrovanej stratégie
rozvoja územia
Špecifický cieľ Integrovanej
stratégie rozvoja územia
Názov opatrenia PRV SR 2007 2013

421 VYKONÁVANIE PROJEKTOV SPOLUPRÁCE

Podporované činnosti
Miestna akčná skupina zastúpená občianskym združením v zmysle
Definícia konečného prijímateľa

zákona SR č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších

(oprávneného žiadateľa)

predpisov, ktorej bol udelený Štatút Miestnej akčnej skupiny
základe Rozhodnutia o schválení vydaného PPA.

Typ a počet projektov
spolupráce

Projekt národnej spolupráce

/ počet:

Projekt nadnárodnej spolupráce

/ počet:
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A1. PROJEKT NÁRODNEJ SPOLUPRÁCE

1.

Názov projektu spolupráce

2.
1.

Popis projektu spolupráce

2.
Predpokladaný počet partnerov

1.

projektu spolupráce

2.

Predpokladaný termín realizácie

1.

projektu spolupráce

2.

Názov zdroja financovania

Projekt

Požadovaná výška

Ostatné

finančného

verejné zdroje

príspevku
z verejných zdrojov
PRV

a) Príprava projektov

1.

spolupráce

2.

b) Realizácia projektov

1.

spolupráce

2.
Príprava projektov

Oprávnené výdavky

spolupráce
Realizácia projektov
spolupráce
Príprava projektov

Neoprávnené výdavky

spolupráce
Realizácia projektov
spolupráce

B1. PROJEKT NADNÁRODNEJ SPOLUPRÁCE

Názov projektu spolupráce

1.
2.

Popis projektu spolupráce

1.
2.

Predpokladaný počet partnerov

1.

17

Iné
VÚC

verejné
zdroje

Integrovaná stratégia miestneho rozvoja „Mikroregión Hurbanovo“
projektu spolupráce

2.

Predpokladaný termín realizácie

1.

projektu spolupráce

2.

Názov zdroja financovania

Projekt

Požadovaná výška

Ostatné

finančného

verejné zdroje

príspevku

Iné

z verejných zdrojov

VÚC

PRV
a) Príprava projektov

1.

spolupráce

2.

b) Realizácia projektov

1.

spolupráce

2.

verejné
zdroje

Príprava projektov
spolupráce

Oprávnené výdavky

Realizácia projektov
spolupráce
Príprava projektov
spolupráce

Neoprávnené výdavky

Realizácia projektov
spolupráce

VÝŠKA A ROZSAH PODPORY OPATRENIA

Názov zdroja financovania

Projekt

Požadovaná výška

Ostatné

finančného

verejné zdroje

príspevku

Iné

z verejných zdrojov
PRV
Príprava projektov spolupráce

A1+B1

Realizácia projektov spolupráce

A1+B1

Celkový rozpočet opatrenia

A1+B1

VÚC

verejné
zdroje

MONITORING A HODNOTENIE OPATRENIA

Dodatočné monitorovacie ukazovatele
Ukazovateľ
Úroveň

(názov a merná
jednotka)

Východiskový
stav
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Vykonávanie
projektov

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 a v prípade, ak verejno-súkromné
partnerstvo (MAS) predpokladá realizáciu projektov spolupráce, jedno z opatrení bude
venované opatreniu 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce.

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.
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.
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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
V prípade, ak verejno - súkromné partnerstvo (MAS) bude pre príslušné opatrenia osi 3
alokovať aj iné finančné zdroje, uveďte ostatné verejné zdroje (VÚC a iné verejné zdroje, ako
napr.: granty, programy a pod.) v EUR. V oboch prípadoch je potrebné doložiť zmluvu alebo
záväzné vyhlásenie s uvedeným výšky spolufinancovania, resp. výpis z uznesenia (VÚC,
ktoré sa môžu rozhodnúť spolufinancovať stratégiu a poskytnúť podporu na úrovni stratégie).
Celkový rozpočet opatrenia
Uveďte, celkový rozpočet pre príslušné opatrenie osi 3 v rámci implementácie Integrovanej
stratégie rozvoja územia.
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OPRÁVNENOSŤ VÝDAVKOV

Minimálna výška oprávnených výdavkov
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,
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-

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.

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
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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
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.
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Ostatné verejné zdroje
V prípade, ak verejno - súkromné partnerstvo (MAS) bude pre príslušné opatrenie alokovať
aj iné finančné zdroje, uveďte ostatné verejné zdroje (VÚC a iné verejné zdroje, ako napr.:
spolufinancovanie obcí verejno-súkromného partnerstva (MAS), granty, programy a pod.) v
EUR. V oboch prípadoch je potrebné doložiť zmluvu alebo záväzné vyhlásenie 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
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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.
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

Názov projektu spolupráce
Uveďte, názov pre jednotlivé typy projektov spolupráce.
Popis projektu spolupráce
Uveďte, konkrétne ciele, ktoré chcete realizáciou jednotlivých typov projektov národnej
spolupráce dosiahnuť. Stručne opíše, ako súvisia s cieľmi PRV a opatrenia. Zdôvodnite
potreby realizácie jednotlivých typov projektu 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).
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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.

Ostatné verejné zdroje
V prípade, ak verejno - súkromné partnerstvo (MAS) bude pre príslušné opatrenie alokovať aj
iné finančné zdroje, uveďte ostatné verejné zdroje (VÚC a iné verejné zdroje, ako napr.:
spolufinancovanie obcí verejno-súkromného partnerstva (MAS), granty, programy a pod.) v
EUR. V oboch prípadoch je potrebné doložiť zmluvu alebo záväzné vyhlásenie s uvedeným
výšky spolufinancovania, resp. výpis z uznesenia.
Oprávnené výdavky
Uveďte, oprávnené výdavky pre prípravu projektov národnej spolupráce a realizáciu
projektov národnej spolupráce v súlade s podmienkami Usmernenia pre administráciu osi 4
Leader, kapitolou 6. Opatrenie 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce.
Neoprávnené výdavky
Uveďte, neoprávnené výdavky pre prípravu projektov národnej spolupráce a realizáciu
projektov národnej spolupráce v súlade s podmienkami Usmernenia pre administráciu osi 4
Leader, kapitolou 6. Opatrenie 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce.

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
V prípade, ak verejno - súkromné partnerstvo (MAS) bude pre projekty národnej spolupráce
a projekty nadnárodnej spolupráce a to v rámci prípravy a aj realizácie projektov spolupráce
alokovať aj iné finančné zdroje, uveďte výšku finančných zdrojov z ostatných verejných
zdrojov (VÚC a iné verejné zdroje, ako napr.: spolufinancovanie obcí verejno-súkromného
partnerstva (MAS), granty, programy a pod.) v EUR.
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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

A/

PRV 2014-2020

FINANČNÝ PLÁN OPATRENIA 4.1. IMPLEMENTÁCIA INTEGROVANÝCH STRATÉGIÍ ROZVOJA ÚZEMIA

FINANČNÝ PLÁN OPATRENIA 4.1 IMPLEMENTÁCIA INTEGROVANÝCH STRATÉGIÍ ROZVOJA ÚZEMIA (v EUR)
Ostatné verejné zdroje4

Intenzita pomoci
Požadovaná výška
Opatrenie PRV

finančného príspevku

Výška financovania z

z verejných zdrojov

vlastných zdrojov

6

Iné verejné

VÚC

zdroje

PRV5
Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach MO 07

78.000,00

Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľské činnosti MO 06

CELKOVÝ ROZPOČET OPATRENIA 4.1 IMPLEMENTÁCIA INTEGROVANÝCH STRATÉGIÍ ROZVOJA ÚZEMIA
Celková požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov PRV pre opatrenia osi 37
Ostatné verejné zdroje

VÚC
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Iné verejné zdroje
Celkový rozpočet opatrenia
B/ FINANČNÝ PLÁN OPATRENIA 4.2 VYKONÁVANIE PROJEKTOV SPOLUPRÁCE

FINANČNÝ PLÁN OPATRENIA 4.2 VYKONÁVANIE PROJEKTOV SPOLUPRÁCE V (EUR)

Typ projektu spolupráce

Požadovaná výška

Ostatné

finančného

verejné zdroje8

príspevku
z verejných zdrojov

Iné verejné

VÚC

zdroje

PRV
Projekty národnej spolupráce

Projekty nadnárodnej spolupráce

Príprava projektov národnej spolupráce
Realizácia projektov národnej spolupráce
Príprava projektov nadnárodnej spolupráce
Realizácia projektov nadnárodnej spolupráce

CELKOVÝ ROZPOČET OPATRENIA 4.2 VYKONÁVANIE PROJEKTOV SPOLUPRÁCE
Celková požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov PRV9
VÚC

Ostatné verejné zdroje

Iné verejné zdroje

Celkový rozpočet opatrenia
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C/ FINANČNÝ PLÁN OPATRENIA

4.3 CHOD MIESTNEJ AKČNEJ SKUPINY
FINANČNÝ PLÁN OPATRENIA 4.3 CHOD MIESTNEJ AKČNEJ SKUPINY (v EUR)
Ostatné verejné zdroje11

Názov zdroja financovania

Požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov
PRV 10

VÚC

Iné verejné

%
z oprávnených
výdavkov

zdroje

Prevádzka a administratívna činnosť

80

Budovanie zručností a schopností MAS

20

Rozpočet opatrenia

X

% oprávnených výdavkov spolu

X

X

CELKOVÝ ROZPOČET OPATRENIA 4.3 CHOD MIESTNEJ AKČNEJ SKUPINY

VÚC
Iné verejné zdroje

Celkový rozpočet opatrenia

30

100

EUR

Celková požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov PRV12
Ostatné verejné zdroje
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PRÍLOHA Č.6
ZOZNAM ČLENOV VEREJNO – SÚKROMNÉHO PARTNERSTVA (MAS)

NÁZOV VEREJNO – SÚKROMNÉHO PARTNERSTVA (MAS): OBČIANSKE

ZDRUŽENIE „MIKROREGIÓN HURBANOVO“

CELKOVÝ POČET ČLENOV VEREJNO – SÚKROMNÉHO PARTNERSTVA (MAS):

16

subjekty zastupujúce verejný sektor (v %): 43,75%
subjekty zastupujúce súkromný sektor vrátane občianskeho sektora (v %): 56,25%
Názov subjektu/
Meno, priezvisko a
P. č.

titul

13

FO/PO

IČO

Sídlo/adresa

14

15

Obec Svätý Peter

PO

2.

Obec Nesvady

PO

964 57 Svätý Peter

Sektor
V/S

Hlavná 2

1.

16

17

Zástupca subjektu pre verejnosúkromné partnerstvo (MAS)18

00306436

V

Ing. Jozef Jobbágy

00306606

V

JUDr. Jozef Haris

00306479

V

Ing. František Tyukos

00306363

V

Oto Virág

Obchodná 23/76
946 51 Nesvady
Nám. Jozefa Blaskovicsa

3.

Obec Imeľ

PO

507/11
946 52 Imeľ

4.

Obec Bajč

PO

Bajč 130

31

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

946 54 Bajč
5.

Obec Martovce

Martovce 14
PO

00306568

V

00306592

V

00306452

V

Ing. István Keszeg

947 01 Hurbanovo 1
Hlavná 65

6.

Obec Mudroňovo

PO

7.

Mesto Hurbanovo

PO

946 32 Marcelová
Komárňanská 91
947 01 Hurbanovo

OZ Združenie
8.

priateľov MŠ

Zdravotnícka 622/28
PO

Slniečko, Imeľ
OZ SZIGET – Sziget
9.

polgári társulás,

S

946 54 Bajč

45 740071

S

37 862294

S

Mudroňovo 69

AGRO VALACH,
Mudroňovo

42209498

Bajč 1069
PO

n.o., Bajč
11.

S

947 01 Martovce

Centrum sociálnych
služieb Margaréta

42 33 6163

Martovce 27
PO

Martovce

10.

946 52 Imeľ

PO

946 32 Mudroňovo

32
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Ildikó Basternáková
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Športová 5

Klub dôchodcov
12.

Nesvady

PO

Hurbanovo

14.

Ing. Karol Lovász (FO)

S

37 858 246

S

9.7.1960

S

Ing. Karol Lovász

S

Ing. Terézia Horváthová

S

Anton Chochula

Rybárska 22

CSEMADOK ZO
13.

37 85 7321

946 51 Nesvady
PO

947 01 Hurbanovo
Konkolyho 11
FO

947 01 Hurbanovo
Ing. Terézia
15.

16.

Horváthová (FO)
Anton Chochula (FO)

FO

Komárňanská 146
FO

3.12.1971

947 01 Hurbanovo
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PRÍLOHA Č.7
PREHĽAD O USKUTOČNENÝCH STRETNUTIACH A PODUJATIACH

NÁZOV VEREJNO – SÚKROMNÉHO PARTNERSTVA (MAS):

OBČIANSKE ZDRUŽENIE „MIKROREGIÓN HURBANOVO“

Prehľad o uskutočnených stretnutiach a podujatiach k budovaniu verejno – súkromného partnerstva (MAS)
Počet účastníkov20
P. č.

Dátum

Miesto konania

1.

22.2.2014

Hurbanovo OÚ

2.

8.3.2014

Hurbanovo OÚ

3.

27.3.2014

Hurbanovo OÚ

4.

15.4.2014

Hurbanovo OÚ

5.

16.5.2014

Sv. Peter, Vínna pivnica

6.

23.6.2014

Nesvady OÚ

Forma stretnutia19
Prednáška na členskej schôdzi SRZ
Hurbanovo
Prednáška na výročnej členskej
schôdzi Červený kríž Hurbanovo
Rozdávanie dotazníkov na oslavách
Dňa učiteľov
Pracovné

stretnutie

OZ

Mikroregiónu Hurbanovo
Pracovné

stretnutie

OZ

Mikroregiónu Hurbanovo
Pracovné

34

stretnutie

OZ

V

S

O

Spolu

2

16

0

18

2

9

3

14

2

66

0

68

7

9

0

16

6

11

0

17

7

9

0
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Mikroregiónu Hurbanovo
7.

17.10.2014

Hurbanovo OÚ

8.

9.12.2014

Hurbanovo OÚ

Pracovné

stretnutie

OZ

Mikroregiónu Hurbanovo
Pracovné

stretnutie

OZ

Mikroregiónu Hurbanovo

7

9

0

16

7

9

0

16

Poznámka.: k prehľadu sa priložia zápisy a prezenčné listiny

NÁZOV VEREJNO – SÚKROMNÉHO PARTNERSTVA (MAS):

OBČIANSKE ZDRUŽENIE „MIKROREGIÓN HURBANOVO“

Prehľad o uskutočnených stretnutiach a podujatiach k spracovaniu SWOT analýzy

Počet účastníkov20
P. č.

Dátum

Miesto konania

1.

22.2.2014

Hurbanovo OÚ

2.

8.3.2014

Hurbanovo OÚ

3.

27.3.2014

Hurbanovo OÚ

4.

15.4.2014

Hurbanovo OÚ

5.

16.5.2014

Sv. Peter, Vínna pivnica

Forma stretnutia19
Prednáška na členskej schôdzi SRZ
Hurbanovo
Prednáška na výročnej členskej
schôdzi Červený kríž Hurbanovo
Rozdávanie dotazníkov na oslavách
Dňa učiteľov
Pracovné

stretnutie

OZ

Mikroregiónu Hurbanovo
Pracovné

35

stretnutie

OZ

V

S

O

Spolu

2

16

0

18

2

9

3

14

2

66

0

68

7

9

0

16

6

11

0

17
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Mikroregiónu Hurbanovo
6.

23.6.2014

Nesvady OÚ

7.

17.10.2014

Hurbanovo OÚ

8.

9.12.2014

Hurbanovo OÚ

Pracovné

stretnutie

OZ

Mikroregiónu Hurbanovo
Pracovné

stretnutie

OZ

Mikroregiónu Hurbanovo
Pracovné

stretnutie

Mikroregiónu Hurbanovo

Poznámka.: k prehľadu sa priložia zápisy a prezenčné listiny
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OZ

7

9

0

16

7

9

0

16

7

9

0

16
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NÁZOV VEREJNO – SÚKROMNÉHO PARTNERSTVA (MAS):

OBČIANSKE ZDRUŽENIE „MIKROREGIÓN HURBANOVO“

Prehľad o uskutočnených stretnutiach a podujatiach k spracovaniu problémovej analýzy
Počet účastníkov20
P. č.

Dátum

Miesto konania

1.

22.2.2014

Hurbanovo OÚ

2.

8.3.2014

Hurbanovo OÚ

3.

27.3.2014

Hurbanovo OÚ

4.

15.4.2014

Hurbanovo OÚ

5.

16.5.2014

Sv. Peter, Vínna pivnica

6.

23.6.2014

Nesvady OÚ

7.

17.10.2014

Hurbanovo OÚ

8.

9.12.2014

Hurbanovo OÚ

Forma stretnutia19
Prednáška na členskej schôdzi SRZ
Hurbanovo
Prednáška na výročnej členskej
schôdzi Červený kríž Hurbanovo
Rozdávanie dotazníkov na oslavách
Dňa učiteľov
Pracovné

stretnutie

OZ

Mikroregiónu Hurbanovo
Pracovné

stretnutie

OZ

Mikroregiónu Hurbanovo
Pracovné

stretnutie

OZ

Mikroregiónu Hurbanovo
Pracovné

stretnutie

OZ

Mikroregiónu Hurbanovo
Pracovné

stretnutie

Mikroregiónu Hurbanovo

Poznámka.: k prehľadu sa priložia zápisy a prezenčné listiny
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PRÍLOHA Č.8
PERSONÁLNA MATICA
NAJVYŠŠÍ ORGÁN

Názov

Valné zhromaždenie

Subjekty zastupujúce verejný
sektor (v %)
NAJVYŠŠÍ
ORGÁN

43,75

Subjekty zastupujúce súkromný
sektor vrátane občianskeho

56,25

sektora (v %)
Celkový počet členov výkonného
orgánu
P. č.

Názov subjektu/
Meno, priezvisko a titul

13

16

FO/PO

14

Sídlo/adresa

15

IČO

16

Obec Svätý Peter

PO

2.

Obec Nesvady

PO

17

V/S

Hlavná 2

1.

Sektor

964 57 Svätý Peter

Zástupca subjektu pre
verejno-súkromné

Zodpovednosť a úlohy v
orgáne 21

partnerstvo (MAS) 18

00306436

V

Ing. Jozef Jobbágy

predseda

00306606

V

JUDr. Jozef Haris

člen

00306479

V

Obchodná 23/76
946 51 Nesvady

3.

Obec Imeľ

Nám. Jozefa
PO

Blaskovicsa

38

Ing.
Tyukos

František

člen
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507/11
946 52 Imeľ
4.

Obec Bajč

Bajč 130
PO

946 54 Bajč

00306363

V

Oto Virág

člen

00306568

V

Ing. István Keszeg

člen

00306592

V

00306452

V

Martovce 14
5.

Obec Martovce

PO

947 01 Hurbanovo
1
Hlavná 65

6.

Obec Mudroňovo

PO

7.

Mesto Hurbanovo

PO

946 32 Marcelová
Komárňanská 91

Ing. Ľubomír
Maťko
Ildikó Basternáková

člen

podpredseda

947 01 Hurbanovo
OZ Združenie priateľov MŠ
8.

Slniečko, Imeľ

PO

S

člen

PO

S

člen

PO

S

PO

S

OZ SZIGET – Sziget polgári
9.

társulás, Martovce
Centrum sociálnych služieb

10.
11.

Margaréta n.o., Bajč
AGRO VALACH, Mudroňovo

39

člen
člen
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12.

13.
14.

Klub dôchodcov Nesvady

PO

S

člen

CSEMADOK ZO Hurbanovo

PO

S

člen

Ing. Karol Lovász (FO)

FO

S

člen

FO

S

člen

FO

S

člen

Ing. Terézia Horváthová
15.

16.

(FO)
Anton Chochula (FO)
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VÝKONNÝ ORGÁN

Názov
Subjekty zastupujúce verejný
sektor (v %)
VÝKONNÝ
ORGÁN

Rada
3

Subjekty zastupujúce súkromný
sektor vrátane občianskeho

4

sektora (v %)
Celkový počet členov výkonného
orgánu
P. č.

1.

Meno, priezvisko a titul

Ildikó Basternáková

7

FO/PO

PO

14

Sídlo/adresa15

IČO

16

Sektor

Názov subjektu13

17

V/S

Komárňanská 91

Oblasť pôsobenia22

00306452

V

Mesto Hurbanovo

verejná

00306436

V

Obec Sv. Peter

verejná

00306363

V

Obec Bajč

verejná

947 01 Hurbanovo
Hlavná 2

2.

Ing. Jozef Jobbágy

PO

3.

Oto Virág

PO

4.

František Dudák

FO

-

S

-

ekonomická

5.

Ing. Terézia Horváthová

FO

-

S

-

ekonomická

964 57 Svätý Peter
Bajč 130
946 54 Bajč
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6.

Anton Chochula

FO

-

S

-

ekonomická

7.

Zuzana Kriváneková

FO

-

S

-

ekonomická

NÁZOV VEREJNO – SÚKROMNÉHO PARTNERSTVA (MAS):
KANCELÁRIA MAS:

OBČIANSKE ZDRUŽENIE „MIKROREGIÓN HURBANOVO“

HURBANOVO, KOMÁRŇANSKÁ 91

Celkový počet členov kancelárie MAS: 3

Pracovná pozícia

Vzdelanie, prax a skúsenosti

Pracovná náplň a zodpovednosť 23
-pripravuje materiálny na zasadnutie Najvyššieho orgánu , výkonného
orgánu, Výberovej komisie, Kontrolného orgánu a Monitorovacieho
výboru
- zabezpečuje kontakt s potenciálnymi a existujúcimi užívateľmi
integrovanej stratégie miestneho rozvoja

manažér MAS

-poskytovanie konzultácií a poradenstva v tejto oblasti

Anton Chochula

-organizovanie vzdelávacích a tréningových podujatí informačných
kampaní
- zabezpečenie administratívnych prác súvisiacich s implementáciou
stratégie
-vystupovanie a komunikácia s PPA
-Príprava administratívnych podkladov podľa pokynov manažéra MAS

administratívny pracovník
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účtovník

43

-

vedenie kompletnej účtovnej agendy združenia,

-

formálna a vecná kontrola dokladov a podkladov

-

účtovanie účtovných prípadov

-

Sumarizácia podkladov k ŽoP

-

Vedenie personalistiky

-

Mzdová agenda
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Vysvetlivky
1

Doložte mapu územia verejno-súkromného partnerstva (MAS), ktorá musí zobrazovať hranice územia verejnosúkromného partnerstva (MAS), obce, ktoré spadajú do územia pôsobnosti a mapu územia verejnosúkromného partnerstva (MAS) s okolím (hranice krajov, do ktorej územia spadá alebo s nimi susedí) ako
Prílohu č. 9.
2
Pracovníci MAS
3
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).
4
V prípade ak verejno - súkromné partnerstvo (MAS) bude pre príslušné opatrenia osi 3 alokovať aj iné zdroje,
uveďte ostatné verejné zdroje (VÚC a iné verejné zdroje). V oboch prípadoch je potrebné doložiť zmluvu
alebo záväzné vyhlásenie s uvedeným výšky spolufinancovania, resp. výpis z uznesenia.
5
Uveďte požadovanú výšku finančného príspevku z verejných zdrojov (zdroje EPFRV + SR) pre jednotlivé
opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 .
6
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..
7
Uveďte požadovanú výšku finančného príspevku z verejných zdrojov (EPFRV + SR) pre opatrenie 4.1
Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia.
8
V prípade, ak verejno - súkromné partnerstvo (MAS) bude pre príslušné opatrenie alokovať aj iné zdroje,
uveďte ostatné verejné zdroje (VÚC a iné verejné zdroje). V oboch prípadoch je potrebné doložiť zmluvu
alebo záväzné vyhlásenie s uvedeným výšky spolufinancovania, resp. výpis z uznesenia
9
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). .
10
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.
11
V prípade, ak verejno - súkromné partnerstvo (MAS) bude pre príslušné opatrenie alokovať aj iné zdroje,
uveďte ostatné verejné zdroje (VÚC a iné verejné zdroje) zvlášť pre prevádzku a administratívnu činnosť a
budovanie zručností a schopností MAS. V oboch prípadoch je potrebné doložiť zmluvu alebo záväzné
vyhlásenie s uvedeným výšky spolufinancovania, resp. výpis z uznesenia.
12
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.
13
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.
14
FO – fyzická osoba, PO – právnická osoba.
15
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).
16
U právnických osôb sa uvádza Identifikačné číslo a u fyzických osôb sa uvádza rodné číslo.
17
Uveďte, ktorý sektor subjekt zastupuje - V - verejný sektor, S – súkromný sektor vrátane občianskeho sektora
(mimovládny sektor, občania).
18
V prípade právnickej osoby je potrebné uviesť štatutárneho zástupcu, resp. povereného zástupcu.
19
Uvedie sa forma stretnutia, ako napr.: anketa, dotazník, spoločenské aktivity, verejné stretnutie, individuálne
rokovanie a pod.
20
Vyplní sa počet účastníkov za jednotlivé sektory: V – verejný sektor, S – súkromný, podnikateľský sektor, O –
občiansky, mimovládny sektor, občania a celkový počet účastníkov.
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21

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.
22
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.
23
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.
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