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Abstrakt  

 

Občianske združenie Miestna akčná skupina Krajšie Kysuce je združenie fyzických 

a právnických osôb, ktoré zabezpečuje svoju činnosť prostredníctvom napĺňania 

stanovených cieľov. Občianske združenie vzniklo na základe iniciatívy verejného 

a súkromného sektora. Občianske združenie bolo registrované na Ministerstve Vnútra 

Slovenskej republiky 27.11.2013. Členmi občianskeho združenia sú obce: Dlhá nad 

Kysucou, Klokočov, Olešná, Podvysoká, Raková, Staškov a Zákopčie. 

Úsilie zástupcov samospráv o úplné riešenie problémov regiónov ukázalo, že nastal čas, 

aby sa spolupráca v rámci regiónu rozšírila na ďalšie dva sektory – súkromný 

a neziskový, ktoré sú organickou súčasťou života regiónu, nositeľom hodnôt a  hnacím 

motorom hospodárstva regiónu. Podnet na vytvorenie verejno-súkromného partnerstva 

O.Z. Miestna akčná skupina Krajšie Kysuce vyšiel v prvom rade od zástupcom obcí 

postupne sa k nim pridali aj zástupcovia neziskového a podnikateľského sektoru. 

Starostovia informovali o tejto iniciatíve svojich občanov hlavne na obecných 

zastupiteľstvách kde bola možnosť stretnúť sa aj s podnikateľmi obce. 

Následne sa zástupcovia sektorov stretli a spoločne sa snažili nájsť cestu, ktorou by sa 

mal mikroregión uberať. Hlavným cieľom predkladanej stratégie CLLD je zlepšenie 

života ľudí v mikroregióne, a to hlavne podporením hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja. Tento cieľ chce O.Z. MAS Krajšie Kysuce uskutočniť prostredníctvom 

rôznych aktivít a to: zefektívnenie trhu práce, presadzovanie opodstatnených 

požiadaviek a posilnenie postavenia  práv obcí, riešenie regionálnych problémov, rozvoj 

efektívnej samosprávy obcí, vytvorenie podmienok na spoločné podnikanie, 

zabezpečenie dôslednej ochrany prírody, obnova dedín, rozvíjanie kultúrnych 

a spoločenských tradícií, vytvárať nové možnosti a toleranciu pozitívneho spolužitia 

v praxi s úctou k menšinovým názorom a kultúram. 
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1. Základné informácie o MAS 

 

1.1. Identifikačné údaje MAS 

 

Vyplní sa nasledovná tabuľka: 

 

Tabuľka č. 1 Identifikačné údaje MAS  

Údaje o 

MAS 

Názov MAS OZ Miestna akčná skupina Krajšie Kysuce 

Dátum registrácie 

v zmysle zákona č. 

83/1990 Zb. 

o združovaní občanov 

v znení neskorších 

predpisov 

27.11.2013 

Sídlo  M.R. Štefánika 2477, 022 01 Čadca  

IČO 42 391 288 

DIČ (ak relevantné) - 

Údaje o 

banke 

Názov banky Slovenská sporiteľňa a.s. 

Číslo účtu 5067508514/0900 

IBAN SK82 0900 0000 0050 6750 8514 

SWIFT GIBASKBX 

Údaje o 

štatutárovi 

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Kráľ 

E-mail  ozkkmas@gmail.com  

Telefón 0917 289 474 

Údaje 

o kontaktnej 

osobe 

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Kráľ 

E-mail  ozkkmas@gmail.com  

Telefón 0917 289 474 

 

 

 

 

mailto:ozkkmas@gmail.com
mailto:ozkkmas@gmail.com
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1.2. Vymedzenie oblasti a obyvateľstva, na ktoré sa stratégia CLLD vzťahuje  

 

Tabuľka č. 1.1 Vymedzenie oblasti a obyvateľstva 

Rozloha územia (v km
2)

: 181,84 

Počet obyvateľov (spolu): 16 202 

Hustota obyvateľstva (obyv./km
2
): 115,80 

Priemerná nezamestnanosť (za 

MAS): 

12,37% 

Počet obcí (spolu): 7 

p.č. 
Zoznam obcí: Mesto 

(označiť) 

Mesto nad 

20 000 

obyv. 

(označiť) 

Administratívne 

zaradenie 

Priemerná 

nezamestna

nosť (za 

okres) 

Názov Okres Kraj  

1. 
Dlhá nad 

Kysucou 
  Čadca Žilinský 12,37% 

2. Klokočov   Čadca Žilinský 12,37% 

3. Olešná   Čadca Žilinský 12,37% 

4. Podvysoká   Čadca Žilinský 12,37% 

5. Raková   Čadca Žilinský 12,37% 

6. Staškov   Čadca Žilinský 12,37% 

7. Zákopčie   Čadca Žilinský 12,37% 
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Obrázok 1 Mapa územia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabuľka č. 1.2 Počet obyvateľov, výmera územia, hustota obyvateľstva 

P.č. Názov obce  

Počet 

obyvateľov 

k 31.12.2014 

Výmera 

katastrálneho 

územia v m
2 

Hustota 

obyvateľstva 

k 31.12.2014 

1. Dlhá nad Kysucou 623 12 259 445 
50,82 

 

2. Klokočov 2 455 51 170 833 
115,97 

 

3. Olešná 1 941 19 773 605 
98,18 

 

4. Podvysoká 1 300 5 609 341 
231,73 

 

5. Raková 5 397 41 517 020 
129,99 

 

6. Staškov 2 733 21 873 710 
124,97 

 

7. Zákopčie 1 746  29 631 111 
58,93 
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2. Vznik, história a tvorba partnerstva a stratégie CLLD  

 

2.1. Vznik a história partnerstva 

 

Občianske združenie Miestna akčná skupina Krajšie Kysuce je zduženie fyzických 

a právnických osôb, ktoré zabezpečuje svoju činnosť prostredníctvom napĺňania cieľov. 

Občianske združenie vzniklo na základe iniciatívy verejného a súkromného sektora. 

Občianske združenie bolo registrované na Ministerstve Vnútra Slovenskej republiky 

27.11.2013. Členmi občianskeho združenia sú obce: Dlhá nad Kysucou, Klokočov, Olešná, 

Podvysoká, Raková, Staškov a Zákopčie.  

Úsilie zástupcov samospráv o úplné riešenie problémov regiónov ukázala, že nastal čas, aby 

sa spolupráca v rámci regiónu rozšírila na ďalšie dva sektory – súkromný a neziskový, ktoré 

sú organickou súčasťou života regiónu, nositeľom hodnôt a hnacím motorom hospodárstva 

regiónu. Podnet na vytvorenie verejno-súkromného partnerstva OZ Miestna akčná skupina 

Krajšie Kysuce vyšiel v prvom rade od zástupcom obcí postupne sa k nim pridali aj 

zástupcovia neziskového a podnikateľského sektoru. Starostovia informovali o tejto iniciatíve 

svojich občanov hlavne na obecných zastupiteľstvách kde bola možnosť stretnúť sa aj 

s podnikateľmi obce.  

Následne sa zástupcovia sektorov stretli a spoločne sa snažili nájsť cestu, ktorou by sa mal 

mikroregión uberať. Zhodli sa na tom, že hlavným cieľom OZ Miestna akčná skupina Krajšie 

Kysuce bude zlepšenie života ľudí mikroregiónu, a to hlavne podporením hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja. Tento cieľ hodlali uskutočniť prostredníctvom rôznych aktivít a  to: 

zefektívnenie trhu práce, presadzovane opodstatnených požiadaviek a posilnenie postavenia  

práv obcí, riešenie regionálnych problémov, rozvoj efektívnej samosprávy obcí, vytvorenie 

podmienok na spoločné podnikanie, zabezpečenie dôslednej ochrany prírody, obnova dedín, 

rozvíjanie kultúrnych a spoločenských tradícií, vytvárať nové možnosti a toleranciu 

pozitívneho spolužitia v praxi s úctou k menšinovým názorom a kultúram. 

K tvorbe stratégie sa uskutočnili dotazníkové prieskumy, ako i obecné a regionálne stretnutia, 

do ktorých boli zapojení obyvatelia obcí. Po prerokovaní a schválení na jednotlivých 

obecných zastupiteľstvách bola integrovaná stratégia rozvoja územia schválená na zasadnutí 

valného zhromaždenia. 
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Cieľom OZ Miestna akčná skupina Krajšie Kysuce je zabezpečovanie a koordinovanie 

vzájomnej súčinnosti rozvoja, ako aj zvýšenie kvality života obyvateľov využitím miestneho 

a regionálneho rozvojového potenciálu. 

Predmetom činnosti je:  

- Rozvíjanie kultúrneho a spoločenského života v obciach 

- Zachovanie miestnych tradícií a kultúrnych záujmov 

- Ochrana kultúrnych hodnôt a kultúrnych pamiatok 

- Zachovanie prírodných hodnôt 

- Rozvíjanie spolupráce v záujme trvalo udržateľného rozvoja obci 

- Podpora občianskych iniciatív 

- Podpora vyučovacieho procesu  

- Podpora talentovaných detí a občanov 

- Rozvíjanie cestného ruchu 

- Podpora ochrany zdravia 

- Podpora podnikania a služieb 

 

2.2. Tvorba partnerstva a stratégie CLLD 

 

Základnou metódou, ktorá bola  v procese prípravy mikroregiónu  uplatnená je participácia - 

zapájanie širokej verejnosti do rozvojového procesu. Počas celého rozvojového procesu 

v prístupe LEADER zástupcovia územia zabezpečovali  zapájanie sa čo najširšieho okruhu 

miestnych ľudí. Išlo o prístup vychádzajúci „zdola nahor“ -zadefinovaný ako základný prvok 

prístupu Leader podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka 

prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), a  teda 

mienka, potreby, názory, riešenia a spolupráca miestnych ľudí je veľmi dôležitá. Tento proces 

má význam aj kvôli získaniu pocitu, že vlastným podielom prispievajú k rozvoju regiónu 

a prevzatiu vlastnej zodpovednosti občanmi.  Snaha manažérov celého procesu spočívala 

v príprave takého prostredia, aby každý bol včas o všetkom informovaný, každý kto chce 

a môže sa mohol v ktorejkoľvek etape do procesu zapojiť a názor každého, kto má záujem, 

aby bol vypočutý.  Verejnosť bola do procesu tvorby verejno-súkromného partnerstva celý 

čas kontinuálne zapájaná viacerými adekvátnymi formami a proces budovania verejno-

skromného partnerstva z hľadiska zapojenia verejnosti prebiehal vo viacerých líniách. V 
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prvom rade išlo o zapájame prostredníctvom rôznych metód a nástrojov pri procese tvorby 

partnerstva. V rámci projektu bolo uskutočnené mapovanie zručných obyvateľov, 

podnikateľských subjektov, spoločenských organizácií a boli zrealizované podujatia zamerané 

na informovanie širokej verejnosti o existencii združenia a jeho činnosti. Celý tento proces sa 

nakoniec v pozitívnom smere premietol do vyváženého zostavenia verejno-súkromného 

partnerstva. 

 

3. Analytický rámec 

3.1. Analýza zdrojov územia 

 

OZ Miestna akčná skupina Krajšie Kysuce tvorí 7 obcí nachádzajúcich sa v severozápadnej 

časti Slovenska, v Kysuckom podolí, spadajúcich pod Žilinský kraj, okres Čadca. Rozloha 

mikroregiónu siedmych obcí tvorí oblasť s veľkosťou 181,84 km
2
. Územie sa rozprestiera 

juhozápadne od okresného mesta Čadca.  

Hustota obyvateľstva na km
2
 je 115,80. Všetky obce patria do skupiny vidieckych obcí podľa 

usmernenia Spoločenstva pre rozvoj vidieka, ktoré v tejto súvislosti odkazuje na definíciu 

OECD, kde základom je obec s hustotou osídlenia nižšou ako 150 obyvateľov na km
2
.  

Celkový počet obyvateľov podľa aktuálnych údajov zo Štatistického úradu z roku 2014 je         

16 202. Priemerná nadmorská výška je 528 m. n. m. 

Reliéf je prevažne kopcovitý. Je rozčlenený na jednotlivé geomorfologické celky, riečne 

doliny, chrbty a rôzne iné geomorfologické tvary. Značný vplyv na klimatické pomery územia 

má geografická poloha region a nadmorská výška. Územie je súčasťou širšej oblasti ležiacej 

na rozhraní oceánskych a kontinentálnych vplyvov, kde sa v priebehu roka niekoľkokrát 

vystriedajú vzduchové hmoty rozličných vlastností. Územie patrí do klimatickej oblasti – 

mierne teplá, vlhká, vrchovinová a čiastočne mierne chladná klimatická oblasť.  

 

Obce patriace do OZ Miestna akčná skupina Krajšie Kysuce sa vždy snažili o využitie 

miestnych a vonkajších zdrojov na rozvoj územia. Od roku 2000 jednotlivé obce využili: 

 

- štátne dotácie a vlastné zdroje na výstavbu vodovodu, 

- štátne dotácie na ochranu územia pred vnútornými vodami a minimalizáciu negatívnych 

účinkov dažďových vôd, 
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- miestne a Európske zdroje na rekonštrukciu obecnej hasičskej zbrojnice, 

- štátne dotácie, úvery a miestne zdroje na výstavbu nájomných bytov,  

- štátne dotácie na uzavretie a rekultivácia skládky tuhého komunálneho odpadu, 

- miestne zdroje na rekonštrukciu miestnych komunikácií, 

- štátne dotácie a miestne zdroje na rekonštrukciu kultúrneho domu, 

- štátne dotácie a miestne zdroje na vybudovanie detského ihriska, 

- európske fondy, štátne dotácie a vlastné, resp. iné zdroje (napr. Krajský školský úrad) na 

výstavbu, rekonštrukciu a nadstavbu materských a základných škôl, 

- európske a miestne zdroje na rekonštrukciu a revitalizáciu verejných priestranstiev 

a miestnych komunikácií a chodníkov, 

- štátne dotácie a miestne zdroje na rekonštrukciu miestneho rozhlasu a verejného osvetlenie, 

- miestne a štátne zdroje na rekonštrukciu budovy obecného úradu, 

- štátne dotácie a miestne zdroje na opravu a rekonštrukciu domu smútku, 

- Európske fondy, štátne dotácie, vlastné dotácie na výstavbu Areálu kultúry, oddychu a  športu, 

- vlastné zdroje na výstavbu troch autobusových zastávok, 

- miestne zdroje na vybudovanie chodníkov v cintoríne. 

 

Obce využili miestne zdroje a štátne dotácie nielen na rozvoj infraštruktúry, ale aj na 

rozšírenie knižného fondu v miestnych knižniciach, na vydávanie publikácií o obciach, na 

udržiavanie a oživovanie kultúrnych a folklórnych tradícií, ako i na organizovanie festivalov, 

športových a spoločenských aktivít. 

 

Medzi komparatívne výhody územia patrí: 

- prírodné bohatstvo, 

- bohaté kultúrne dedičstvo, 

- a história územia, ktorú prezentujú zachované zvyky a tradície.  

 

Špecifikom mikroregiónu je rôznorodosť jeho vidieckej oblasti. Jeho poloha je výhodná 

z hľadiska dostupnosti a možností regionálneho rozvoja. Prírodné prostredie a zaujímavosti sú 
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základným predpokladom na pritiahnutie návštevníkov do územia a rozvoj vidieckeho 

cestovného ruchu.  

 

 

 

 

Obec Dlhá nad Kysucou 

Obec leží v severozápadnej časti Javorníkov na pravostrannom prítoku hornej Kysuce. 

Samostatná obec od júna 1954. Dovtedy bola osadou Dlhého Poľa, Diviny a Nesluše, od r. 

1949 osadou Turzovky. Cirkevne patrila k fare v Turzovke. V obci je kaplnka Panny Márie 

Sedembolestnej, neskorobaroková z 2. pol. 18. storočia, opravená v r. 1954. 

 

 

 

 

Obec Klokočov 

Obec Klokočov leží v Turzovskej vrchovine medzi pohorím Javorníky a Moravsko-

sliezskymi Beskydami v povodí riečky Predmieranky, ktorej pramene toku siahajú až na 

svahy Malého Polomu, Grúnika, Uhorskej a tvorí významný prítok rieky Kysuce. Má 

vrchovinný až hornatý ráz s nadmorskou výškou od 508 m do 1 061 m, roztrúsené lesné 

plochy a prevážne hnedé lesné pôdy. 

 

Dominantou Klokočova je:  

 

- Národná prírodná rezervácia Malý Polom - predmetom ochrany sú zachovalé lesné 

spoločenstvá jedľových bučín s prímesou smreka, ojedinele s pieskovcovými skalnými 

hranami i lokálnymi terénnymi depresiami s vlhkomilnými spoločenstvami. 

 

- Prírodná rezervácia Klokočovské skálie - s ukážkami guľovitej odlučnosti v skalnom 

masíve. 

 

- Vidiecka pamiatková zóna Klokočov osada Do Kršle - predmetom ochrany je jej dobová 
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urbanistická hmotovo-priestorová skladba, ktorá je výsledkom špecifických podmienok 

vývoja postupného osídľovania podhorských oblastí Kysúc od 16. Storočia, z obdobia 

valašskej kolonizácie. 

 

- Prírodná rezervácia Polkova - so zachovalými zvyškami pramenísk a zamokrených 

terénnych depresií, ktoré sú refúgiami vlhkomilných spoločenstiev s prítomnosťou 

zriedkavých a ohrozených druhov. 

 

 

 

 

 

Obec Olešná 

Obec Olešná má vyše 400-ročnú zdokumentovanú históriu .Už v roku 1325 sa územie 

spomína ako kopec “Holesne”, v roku 1438 ako “Wyrch Olessna”. Obec vznikla počas 

kopaničiarskeho osídlenia Kysúc na začiatku 17. storočia na území pôvodnej obce Turzovka. 

Z nej sa postupne osamostatnilo 7 obcí, medzi nimi aj Olešná. V rámci osídľovania dostali 

prví osadníci od zemepána Juraja Thurzu tzv. zárubky - pásy rolí a boli na 6 -20 rokov 

oslobodení od feudálnych dávok. Prvá písomná zmienka o samostatnej obci “Olessna” je už z 

roku 1580, ďalšia je z urbára Bytča - panstva Thurzovcov - z roku 1619. Palatín Juraj Thurzo 

v lokačnej listine pre obec Turzovka z 21. 2.1602 uvádza, že školtétovi Adamovi Bonecovi a 

jeho 40 sedliakom a valachom dáva možnosť usadiť sa v dedine Turzovka, ktorej hranice 

vymedzuje: 

“…schádzajúc popri tej istej rieke Kysuca, ktorá prechádza ku miestu, kde sa do nej vlieva 

riečka Olešná. Odtiaľto hranica stúpa popri riečke Olešná až k jej prameňu, k Beskydám, kde 

sú hranice s Moravou a Sliezskom. Toto územie ako náš majetok naši poddaní z Turzovky 

budú povinní vždy brániť.”Aj v súvislosti s touto históriou obec Olešná doteraz cirkevne patrí 

pod rímsko-katolícku farnosť v Turzovke, kde boli od začiatku 18. storočia vedené cirkevné 

matriky narodených, sobášených a zomrelých. 

V roku 1849 bol v mestečku Čadca zriadený slúžnovský úrad a v roku 1850 aj okresný súd. 

Čadca bola aj sídlom okresu, do ktorého patrilo okrem Olešnej ďalších 14 obcí z horných 
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Kysúc. Do roku 1895 patrila Olešná k notárskemu úradu v Turzovke, v roku 1895 bol 

zriadený notársky úrad v Staškove aj pre obce Podvysoká a Olešná. 

V rokoch 1906 - 1918 bol názov obce pomaďarčený na Berekfalu /Lesík/. Staškov sa vtedy 

volal Szánislófalva, Podvysoká - Határujfalu, Turzovka - Turzofalva. 

Dňa 14. júna 1924 bol založený Dobrovoľný hasičský zbor v Staškove aj pre obce Olešná a 

Podvysoká. 

V roku 1934 mala obec len úrad starostu, ktorý úradoval doma. 

V rokoch 1936 - 1939 boli v obci v časi Burďakov pokusné vrty na naftu do hĺbky 700 

metrov. 

V rokoch 1938-1939 miestna časť Klin, v ktorej bolo 12 domov, bola pričlenená k Poľsku. 

V rokoch 1944-1945 bývalo v škole u Rovňanov 30 nemeckých vojakov. Obyvatelia kopali 

cez obce zákopy až do staškovskej grapy, našťastie od priamych bojov bola obec ušetrená. 

Oslobodená bola 2. mája 1945. 

V rokoch 1950 - 1961 bol úrad MNV v drevenej budove na mieste dnešného kultúrneho 

domu. V rokoch 1961- 1972 bol MNV v novom kultúrnom dome. Od roku 1968 je v obci 

poštový úrad, od roku 1974 matričný úrad. V rokoch 1993 - 1996 obec patrila pod Obvodný 

úrad v Turzovke. Od roku 1996 patrí obec pod Žilinský kraj, stále je súčasťou okresu Čadca.  

 

Obec Podvysoká 

Obec založili v 1. Polovici 17. storočia valaskou kolonizáciou. Spomína sa od roku 1658 ako 

Podvysoká, v roku 1662 Podvisoká, v roku 1690 Podvysoka, maďarsky Podviszoka, 

Határújfalu. Patrila panstvu Budatín a Strečno. V roku 1720 mala mlyn a 15 daňovníkov, v 

roku 1784 51 domov a 356 obyvateľov, 1828 už 75 domov a 584 obyvateľov. Prevažná 

väčšina obyvateľov sa zaoberala chovom oviec a drevorubačstvom, začiatkom 20. Storočia aj 

drotárstvom a podomovým obchodom.    
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S kultúrneho a historického hľadiska sa zachovali stavby a kaplnky. Najstaršia opravená 

kaplnka sa nachádza 300 metrov nad obecným úradom pri hlavnej ceste. Obklopuje ju rad 

líp.  

Významné osobnosti: 

Jozef Hranec (1877-1943) – ľudovýchovný pracovník a právnik. 

Rudolf Jašík (1919-1960) – prozaik, básnik, redaktor, účastník Slovenského národného 

povstania. 

Navštevoval základnú školu v Podvysokej, z tohto prostredie napísal v roku 1956 baladický, 

sociálny román o osude chudobnejších spoločenských vrstiev a biede kysuckých dedín – Na 

brehu priezračnej rieky. Na jeho pamiatku stojí pri základnej škole jeho socha.  

 

Napísal diela: Námestie svätej Alžbety, Mŕtvi nespievajú, Čierne a biele kruhy, ...  

 

 

 

 

 

Obec Raková 

Prvá písomná zmienka o obci Raková je zachytená na mape južnej hranice Tešínskeho 

kniežatstva spred roku 1620 zo zbierok Sliezskeho zemského múzea v Opave. Neskôr sa obec 

Raková spomína v r. 1658. Založili ju pastierskou kolonizáciou na klčoviskách. Patrila 

panstvám Budatín a Strečno. Prvé pečatidlo obce je s dátumom 1776 s označením 

„FOGT+RAKOWSKI+SPRAWO“. V týchto časoch sa predpokladá vznik obecnej 

samosprávy. 

Raková susedí s Čadcou, so Zákopčím, Staškovom a s Českou republikou. 

Kostol v ústredí obce Raková je zasvätený sviatku  Narodenia Panny Márie. Pri príležitosti 

tohto sviatku (8. septembra) sa každoročne konajú obecné hody v prvej dekáde mesiaca 

september. 

V minulosti sa obyvatelia zaoberali spracovávaním dreva, drotárstvom, tkaním plátna, šitím 

krpcov, chovom oviec a pltníčením. 
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Muži v minulosti nosili súkenné nohavice, hune, krpce, onuce a kopýtka. Na hlave nosili 

veľké súkenné klobúky. Vlasy boli pýchou mužov a mali ich až po plecia. Ženy nosili čepce a 

na nich plátené šatky preložené cez uši a v tyle uviazané. Miesto kabátov sa nosili 

rôznofarebné „brunclíky“. 

Väčšina ľudí z obce sa hlási k rímskokatolíckemu vyznaniu viery. Do r. 1788 občania 

Rakovej chodili na bohoslužby do Čadce. V r. 1789 postavili z vlastných prostriedkov malý 

drevený kostol. Postavený bol na mieste terajšieho kostola. V r. 1870 sa začal stavať nový 

kostol, ktorý bol vysvätený v r. 1874. Nový neogotický kostol bol postavený podľa projektu J. 

Ziteka. Oltárny obraz je od J. B. Klemensa z r. 1879. 

Sakrálne stavby v obci: 

Neogotický kostol Narodenia Panny Márie z roku 1874 

Kostol sv. Cyrila a Metoda v Rakovej - Korcháni z roku 1991 

Kaplnka v miestnej časti u Blažička z roku 2002 

Kaplnka u Matúška 

 

Atraktivity 

 

Socha sv. Jána Nepomuckého 

Z roku: 1832 

Typ pamiatky:    Je to rustikálna práca z roku 1832. Na hranolovom pilieri s jednoduchou 

pätkou s rímskou hlavicou je forntálna, statická postava sv. Jána Nepomuckého s krucifixom 

v rukách, v charakteristickom odeve. Postava i drapéria sú len sumárne premodelované. Na 

prednej strane piliera je datovanie. 

 

Roľnícky dom zrubový 

Objekt je datovaný na portáli 1863. Je individuálne upravený variantom formy, rozšírenej v 

Kysuckej doline. Dom je postavený v dolinnej reťazovej zástavbe na rovnom mieste, 

situovaný čelnou stenou na juh a zadnou stranou na komunikáciu. Pôdorys je členený na izbu, 

bočnú komoru, pitvor a kuchyňu. K zrubovej časti je vstavaná časť murovaná - maštaľ - tak, 

že svojim pôdorysom zasahuje do pôvodnej plochy pitvora. konštrukcia je zrubová, použité sú 
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kresané brvná a spáry vyrovnané látkami. Rezné plochy brván v uhloch sú nabielené, ako aj 

portál domu. Strecha je lomená s vysokým štítom, zdobeným latkovaním. Krytina je šindľová, 

vyspravená térpapierom. Štíty sú zdobené hálkami. Murovaná časť ma osobitnú strechu s 

nižšie položeným hrebeňom. pred vchodom domu je strecha predĺžená nad gánok. Na fasáde 

je upevnená kaplnka s obrázkom p. Márie. Okenné otvory sú druhotne zväčšované. Prostredie 

objektu je narušené novšími úpravami okolitých objektov. Tradičný charakter je vcelku 

zachovaný. 

 

Pamätná tabuľa Jána Palárika  

Pamätná tabuľa je umiestnená na súkromnom obytnom dome č. 266. Je pamiatkou na Jána 

Palárika, dramatika, rodáka z Rakovej. Dom č. 266 je postavený na mieste stavby bývalého 

rodného domu Jána Palárika. 

 

Pomník Jána Palárika  

Pomník je z r.1940 od Fraňa Štefunku. Na vysokom štvorcovom podstavci je poprsie Jána 

Palárika, ktoré je z pieskovca a na spodnej časti je meno spisovateľa "Ján Palárik".  

 

Pomník padlým v I. a II. svetovej vojne  

Pomník bol postavený padlým v I. a II. svetovej vojne. Na štvorcovom podstavci je sakrálna 

plastika. Na čelnej strane podstavca sú umiestnené textové tabule s menami padlých v oboch 

vojnách, zhotovené z čierneho mramoru. Celý pomník je z pieskovca. 

 

Rímsko-katolický kostol narodenia Panny Márie  

Katolícky kostol je jednoloďová stavba s transeptom , polygonálne ukončeným presbytériom 

a bočnou vežou. Priestory sú zaklenuté krížovou rebrovou neogotickou klenbou s 

medziklenbovými pásmi, ktoré zabiehajú do konzol. Fasáda je neogotická s lomennými 

oknami. Kostol je neogotický, postavený na mieste dreveného kostola v rokoch 1870-1874 

podľa projektu arch. J. Zítka. Vnútorné zariadenie je neochotické z poslednej tretiny 19. stor. 

Oltárny obraz narodenia p. Márie je od J. B. Klemensa z roku 1879. 
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Obec Staškov 

Kysuce boli od pradávna osídlené slovanským obyvateľstvom. Dejiny tohto kraja sú od 13. - 

14. storočia poznačené spormi o hranice so Sliezskom a Tešínskom. V 15. storočí dochádza k 

nárastu obyvateľstva, tzv. valašským osídľovaním. Staškov bol osídlený tzv. kopaničiarskou 

kolonizáciou, ktorá začala na začiatku 17. storočia. 

 

Historicky hodnoverne je existencia Staškova prvý raz písomne doložená v roku 1614. V 

rámci tzv. kopaničiarskeho osídlenia sa obyvatelia osád usádzali na cholvarkoch, kde chovali 

najmä hovädzí dobytok a hospodárili na roliach, ktoré zemepán rozdelil medzi gazdov na tzv. 

zárubky alebo role. Osadníci mu za to odovzdávali dávky a robotovali na jeho pozemkoch. S 

rastom obyvateľstva vznikla potreba zapísať ich počet i povinnosti. Preto zemepáni dávali 

spísať urbár. 

 

Zaujímavým a výrečným dokladom o starom Staškove je urbár hradného panstva Strečno z 

roku 1662, do ktorého Staškov spoločne s ďalšími kysuckými obcami patril. Zemepán si 

zvyčajne dal spísať urbár, keď prišiel k novým majetkom, aby mal prehľad o povinnostiach 

poddaných. Obec Staškov sa neskôr dostala do vlastníctva hradného panstva Budatín, ktorý 

patril Pavlovi Esterházymu. Ten si dal v roku 1712 - teda po 50-tich rokoch - spísať nový 

urbár. Z neho vyplýva, že Staškov sa za za 50 rokov rozrástol a počet obyvateľov sa zvýšil 

trojnásobne - na 101 obyvateľov. Dôležitým písomným svedectvom o Staškove 18. storočia je 

tzv. urbárska regulácia Márie Terézie z roku 1770, ktorá znamenala úpravu poddanských 

pomerov vo feudálnych osadách. 

 

Z obecnej kroniky sa dozvedáme, že už v roku 1796 bol postavený v Staškove drevený kostol 

a fara bez veže. V roku 1844 drevenú faru zbúrali a v roku 1876 postavili terajší kostol a starú 

faru. V osade Jelitov v roku 1888 dal Šimon Kyšmal zo Staškova z vďaky postaviť drevenú 

kaplnku, ktorá sa stala pútnickym miestom. 
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Do roku 1802 nebola v obci žiadna škola. Deti dovtedy vyučoval gazda, ktorý vedel čítať a 

písať. V roku 1802 Staškovania postavili drevenú školu za farou. V roku 1872 bola v obci 

postavená murovaná školská budova s dvomi učebňami a bytom pre učiteľa. 

 

V roku 1895 bol v Staškove zriadený notársky úrad (aj pre obce Olešná a Podvysoká).  

 

V roku 1913 sa začalo s výstavbou železnice z Čadce do Makova, ktorá viedla aj cez Staškov. 

Prvá jazda vlakom po novej železnici sa konala 8. júla 1914. 

 

Založenie obce Staškov 

Založenie obce kronikár opisuje takýmto spôsobom: ,,A tak mal prísť do terajšieho 

staškovského chotára istý ,,Stašek“, rodom Poliak, s čeľaďou svojou a založil prvú osadu. Za 

ním prišli Matlák, Kozub, Kotas, Vyhniar, atď., ktorí zakladali nové pľace (osady), 

pomenované podľa svojho zakladateľa. Tak vznikli: po Matlákovi Matlacký pľac, po 

Kozubovi Kozubský pľac a pod. Z týchto viac pľacov vznikla obec pomenovaná prvým 

zakladateľom – Staškov. Toto podanie môže pôsobiť hodnoverne, ale osídľovanie a 

zakladanie nových obci nebolo v praxi až také jednoduché. V tom čase existovalo poddanstvo 

a nevoľníctvo, to znamená, že poddaní sa nemohli voľne sťahovať bez patričného povolenie 

zemepán. Založenie obce bolo privilégium panstva – zemepána. Pri osídľovaní územia na 

kopaničiarskom práve – tak bol osídlený aj Staškov – poveroval zemepán jednotlivcov – 

šoltýsov – lokátorov, aby sústredil valašských gazdov na určené miesto vhodné na usadenie, 

kde prichádzali aj s rodinou. Oni sa starali o podriadenosť príslušnému zemepánovi a 

zabezpečovali plnenie predpísaných povinností. Vymedzený chotár sa rozdelil osadníkom na 

presné diely, ktoré sa nazývali zárubkami alebo raľami (roľami). Podľa neskoršieho urbáru 

Budatínskeho panstva z roku 1712 mal staškovský chotár šestnásť zárubkov ( rolí). Osadníci 

boli zozačiatku oslobodení od platenia feudálnych dávok a táto lehota oslobodenia bola 

stanovená zemepánom od šesť do dvadsať rokov podľa podmienok oblasti, v ktorom žili. Po 

tejto lehote už boli osadníci povinní platiť za pridelený pozemok stanovené peňažné a najmä 

naturálne poplatky. Podobný proces prebehol aj v Staškove. Osadníci pravdepodobne neprišli 

všetci spoločne, ale postupne. Kedy však prišli prví a kedy bola obec založená, to s istotou 

nevieme povedať, pretože sa nám nezachoval zakladajúca listina. S istotou však vieme, že to 

bolo začiatkom 17. storočia, keďže podľa písomných pamiatok, ktoré sa zachovali, sa 
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prvýkrát Staškov spomína 10. septembra 1620 v dokumente, ktorým sa čadčianska farnosť 

osamostatňuje od farnosti Kysucké Nové Mesto. Historicky hodnoverne je existencia obce 

doložená z roku 1640 pri sporoch medzi panstvami Budatín a Strečno, kde sa spomínajú 

osady Čadca, Raková, Staškov, Svrčinovec a Horelica. 

 

 

Obec Zákopčie  

Počiatky trvalého osídlenia chotára terajšej obce kladieme do prvých desaťročí 17. stor., kedy 

si začali do tej doby voľne kočujúci valasi prebudovávať dočasné koliby, v ktorých sa 

zdržiavali len časť roka, na trvalé sídla. Prvý písomný záznam o obci sa objavuje pod názvom 

Zakopcsany v urbári (písomnosti obsahujúcej súpis pozemkového majetku a povinnosti 

poddaných) feudálneho panstva Strečno z roku 1662. Podľa urbára panstva Budatín z roku 

1690 obec založil v roku 1661 palatín František Vešeléni, ktorý "dal kopce porobiť, zaujavše 

panom budatínskym poddaných od zámku Budatína a privlastnil k svému panství 

strečenskému od Liskového, Istebného až dolú po Hloužného Mathuša k Dunajovu, hore 

Rakovkú až na vrch Ochodnice, také vrchom k Blaškovej na Petranky, na vrch Ricku až na 

Stolečné Slezákové, odtud Dluhú až po Kysucu k Podvysokej. Za timi kopci učinil dedinu ze 

salaší neslušských vnove, která se menuje Zákopčie." Vznik obce bol aktom, ktorým sa 

spojilo do jedného administratívneho celku už v tej dobe existujúce samostatné drobné 

osídlenie voľne rozptýlené v chotári vymedzenom novej obci. Valasi sa v priestore neskoršej 

obce objavili už v prvých desaťročiach 16. storočia. 

 

Názvom valasi označujeme sociálnu skupinu obyvateľstva osídľujúceho na základe 

valašského práva (súhrnu právnych noriem a zvyklostí zodpovedajúcich pastierskemu 

spôsobu života valachov) horské oblasti karpatského oblúka. Pôvodne pochádzali z 

rumunského Valašska, počas postupného osídľovania horských oblastí Karpát sa zmiešali 

najskôr s rusínskym obyvateľstvom, v 16. a 17. stor. počas osídľovania Kysúc boli už valasi z 

väčšej časti tvorení domácim slovenským obyvateľstvom, ktoré z rôznych príčin, 

predovšetkým v dôsledku stupňujúceho sa feudálneho útlaku, opustilo roľnícky spôsob života 

a po príchode ku valachom sa začalo zaoberať migrujúcim horským pastierstvom. Slovenský 
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pôvod väčšiny valachov osídľujúcich horné Kysuce nám dokladajú mená prvých osadníkov 

novovzniknutých obcí, tu však musíme zdôrazniť, že v tejto problematike nám absentuje 

jazykovedný výskum, ktorý by nám dal vedecky presné závery. Hlavným zamestnaním 

valachov bolo horské pastierstvo a salašnícky chov valašského dobytka, najmä oviec a kôz, a 

remeselné spracovanie produktov z chovu dobytka (výroba syra a bryndze z mlieka a výroba 

huní z ovčej vlny). Valasi si na vhodných miestach vybudovali dočasné koliby a salaše, pri 

výbere miesta sa brali do úvahy rôzne okolnosti, predovšetkým dostatok pasienkových plôch 

v blízkosti dočasného sídla. Po vypasení pastviny v okolí prechodného sídla sa sťahovali na 

ďalšie miesto, po určitom čase, keď dorástla tráva na vypasených miestach, sa tam opäť 

vrátili. V záujme feudálnych pánov, po území ktorých valasi kočovali, bolo usadiť valachov 

na trvalom mieste a po dobe 6 - 20 rokov ich zaťažiť feudálnymi dávkami, tzv. valašským 

dvadsiatkom, t.j. po stanovenej lehote, kedy boli oslobodení od platenia feudálnych dávok a 

robotníckych povinností (s výnimkou platenia poplatku za pasenie dobytka v pánskych 

lesoch), vyberať od nich feudálne poplatky, čo znamenalo ekonomicky prínos vlastníkom 

panstiev. Zemepáni ich preto začali usadzovať na vhodných miestach trvalo neosídlených 

horných Kysúc alebo opustených domoch v starších dedinách dolných Kysúc. V prvých 

desaťročiach 17. stor. si začali valasi kočujúci so svojimi stádami v priestoroch neskoršieho 

Zákopčia pretvárať dočasné obydlia na trvalé, čím začalo vznikať trvalé osídlenie. Stalo sa to 

v období, kedy už valašské osídlenie prerastalo do kopaničiarskeho osídlenia. Valasi v 

blízkosti svojich stálych obydlí začali klčovať lesnaté a krovité plochy, čím vznikali kopanice 

s novou poľnohospodárskou pôdou, ktorú využívali na pestovanie poľnohospodárskych 

plodín alebo na nové pasienky.  

 Týmto začala zmena z pastierskeho spôsobu života valachov na pastiersko-roľnícky, ktorý je 

charakteristický pre kopaničiarske osídľovanie. Osídľovanie chotára, ležiaceho v 

juhovýchodnej časti Javorníkov v nadmorskej výške 470 - 875 m n.m., viedlo počas 

kopaničiarskeho osídľovania k vytváraniu roztratenej zástavby, ktoré neumožnili vznik 

kompaktnej zástavby vznikajúcej obce. V chotári budúcej dediny vznikli početné "dvory" 

(pľace) ako samostatné sídelné a hospodárske jednotky, nazvané menom prvého osadníka. 

Chotár neskoršej obce Zákopčie sa nachádzal v bývalom chotári obce Krásno, ktoré sa v roku 

1549 dostalo do vlastníctva panstva Strečno, preto si na územie okolo horného toku Kysuce 

robilo nárok panstvo Strečno, v roku 1583 bolo územie okolo horného toku Kysuce 

pririeknuté panstvu Budatín, s čím sa nezmierilo Strečno a naďalej sa domáhalo svojich práv. 

Panstvu Strečno sa v 17. stor. podarilo rozsudok z roku 1583 aspoň čiastočne modifikovať, 
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čím sa stalo, že pôvodné osídlenie chotára Zákopčia vytvorené budatínskymi valachmi bolo 

pririeknuté panstvu Strečno, ktorého spoluvlastník František Vešeléni vytvoril z rozptýleného 

osídlenia v roku 1661 novú obec. 

V 2. pol. 20 stor. prestalo byť poľnohospodárstvo hlavným zdrojom obživy, obyvateľstvo sa 

zamestnalo v priemysle, obchode a službách. Aj v 20. stor. si obec zachovala rozptýlené 

osídlenie, väčšina obyvateľov žila v osadách a samotách, viac-menej vzdialených od ústredia 

obce, v roku 1929 žilo mimo ústredia 94 % obyvateľov, v roku 1960 ešte 88,6 % obyvateľov. 

V 2. pol. 20. stor. sa obmenil aj bytový fond, kým v roku 1900 bolo v obci 570 budov, z toho 

len 8 kamenných alebo tehlových, ostatné boli drevenice, v roku 1970 tvorili domy - väčšinou 

murované - postavené po roku 1946 už 44,1 %, ale zároveň bolo v obci ešte 16,2% domov 

postavených pred rokom 1900. 

Pôdy 

Pôdny kryt územia je rozdielny najmä vplyvom klimatických, hydrogeologických, 

substrátových a geomorfologických pomerov. Klimatické pomery, predovšetkým pokles 

teploty vzduchu a pribúdanie zrážok s nadmorskou výškou, členia pôdny kryt zonálne. 

Vertikálna zonálnosť pôdneho krytu je typická pre všetky horské oblasti a  prejavuje sa 

zákonitou zmenou pôdnych typov a subtypov od úpätia po vrcholové časti pohorí. V rámci 

vertikálnej zonálnosti pôdneho krytu najnižšie pásmo tvoria fluvizeme glejové 

z nekarbonátových aluviálnych sedimentov. Vo vyšších polohách prevládajú kambizeme 

modálne a kultizeme nasýtené až kyslé, sprievodné kambizeme pseudoglejové zo zvetralín 

pieskovcovo – ílovcových hornín a kambizeme pseudoglejové nasýtené zo zvetralín rôznych 

hornín. Vo vyšších polohách sú kambizeme podzolové, sprievodné podzoly kambizemné 

a rankre zo zvetralín kyslích hornín. 

Podľa zrnitosti rozlišujeme v území pôdy ílovité až ílovitohlinité, hlinité a piesošnatohlinité 

až hlinitopiesočnaté.  

Poľnohospodársky sa využívajú najmä kambizeme typické nasýtené, fluvizeme (nivné pôdy) 

a kultizeme (antropogénna pôda, antropická pôda rigolovaná). V rámci Slovenska sú 

hodnotené ako stredne až málo úrodné pôdy. Na dotknutom území predstavujú hlavnú časť 

poľnohospodárskeho pôdneho fondu. 

Tabuľka: Rozdelenie poľnohospodárskej pôdy 
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Klimatické pomery  

Klímu územia ovplyvňuje predovšetkým nadmorská výška a prúdenie vetrov. Veľké rozdiely 

spôsobuje georeliéf územia rozčlenený na početné doliny a chrbty. Prevládajúci smer vetrov 

je západný až severozápadný. Veterné pomery ovplyvňuje cirkulácia v ovzduší a morfológia 

terénu. Územie možno zaradiť do mierne teplej klimatickej oblasti s priemernou teplotou 

v januári (-3°C) až (-5°C), v júli 16-18°C až chladnej klimatickej oblasti s priemernou 

teplotou v januári (-5°C) až (-6,5°C), v júli 12-16°C. Vzhľadom k významnému vplyvu 

oceánskej klímy patrí oblasť k najdaždivejším častiam Slovenska. Vysoký je tiež úhrn zrážok 

vo forme snehu. S priemerným ročným úhrnom zrážok 800 – 1100mm sa zaraďuje do vlhkej 

oblasti. Najviac zrážok (až 1300mm) padne na náveterných západných a severozápadných 

svahoch pri štátnej hranici s Českou republikou. Na každých 100 výškových metrov pribúda 

v priemere 60 – 80 mm zrážok. Maximum zrážkovej činnosti pripadá na júl, minimum na 

január resp. február. Približne 60% zrážok padne vo vegetačnom období. 

Hydrologické pomery 

Kataster 
Pôda 

spolu 

Poľnohospodárska pôda v ha 

Orná 

pôda 

 

TTP 

 

 

Chmeľ

-nica 

 

Vinica 

 

Záhrada 

 

 

Ovocný 

sad 

 

Dlhá nad 

Kysucou 

277,03 9,06 258,46 0,00 0,00 9,51 0,00 

Klokočov 1 146,33 175,55 936,96 0,00 0,00 33,81 0,00 

Olešná 686,89 169,30 501,09 0,00 0,00 16,50 0,00 

Podvysoká 258,74 38,16 210,07 0,00 0,00 10,51 0,00 

Raková 1 661,36 345,04 1 267,79 0,00 0,00 48,53 0,00 

Staškov 767,03 147,55 587,20 0,00 0,00 32,28 0,00 

Zákopčie 1 361,14 129,43 1 182,64 0,00 0,00 49,07 0,00 

SPOLU 6 158,52 1 014,09 4 944,21 0,00 0,00 200,21 

 

0,00 
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Územie patrí do povodia rieky Kysuca, ktorá patrí do povodia Váhu. Priemerný ročný prietok 

je 17,2 m
3
/s. Priemerná ročná teplota rieky je 8,5 °C, súvislý ľadový kryt býva až 92 dní. Patrí 

do oblasti stredohorskej so snehovo-dažďovým režimom odtoku. Územie obce Olešná navyše 

odvodňuje riečka Olešnianka. Je to ľavostranný prietok Kysuce, meria 10,5 km a  je tokom IV. 

rádu.  

Geologické podložie ovplyvňuje hydrologické pomery územia. Keďže sa v území vyskytujú 

prevažne nepriepustné horniny, tak sa napriek oblasti zrážok nevytvárajú väčšie zásoby 

podzemných vôd. Podložie a zmena lesných kultúr na smrekovú monokultúru teda spôsobuje 

značné rozkolísanie hladín riek a slabú výdatnosť prameňov. 

Rastlinstvo  

Podľa Futákovho fytogeografického členenia patrí dotknuté územie do oblasti 

Západokarpatskej flóry, obvodu Západobeskydskej flóry, okresu 28 – Západné Beskydy. 

Geologické podložie dalo podmienky pre vznik acidofilnej (kyslomilnej) vegetácie.  

Nelesné spoločenstvá 

Súčasný vegetačný kryt nelesných spoločenstiev reprezentujú hlavne pasienky, ornej pôdy 

a kultúrnych lúk je menej. Základným pasienkovým typom sú porasty s dominantnou tomkou 

voňavou (Anthoxanthum odoratum) a psinčekom tenučkým (Agrostis capillaris). 

Krovinné spoločenstvá sa vyskytujú najmä na opustených pasienkoch, poliach, lúkach, 

medziach a okrajoch poľných ciest. V týchto porastoch je najčastejšie zastúpená trnka 

obyčajná (Prunus spinosa), hloh obyčajný (Crataegus laevigata), lieska obyčajná (Coryllus 

avellana) a ostružina krovitá (Rubus fruticosus). 

Na alúviách potokov nachádzame porasty s dominujúcimi druhmi mätonoh trváci (Lolium 

perenne) a hrebienka obyčajná (Cynosurus sristatus). 

Lesné spoločenstvá 

Najväčšiu plochu z lesných spoločenstiev zaberajú smrečiny zväzu Vaccinio – Abietion 

s dominantným smrekom obyčajným (Picea abies). Krovinné poschodie v lesoch nie je 

vyvinuté. V bylinnom poschodí sa uplatňujú hlavne kyslomilné druhy smrečín ako brusnica 

čučoriedková (Vaccinium myrtillus) a papraď samčia (Dryopteris filix-mas) 
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Chránené a vzácne druhy  

Prírodné podmienky a nízke antropické narušenie krajiny dali predpoklady k výskytu 

mnohých chránených a ohrozených druhov rastlín. V tienistých vlhkých smrekových lesoch 

hlavne popri potokoch rastie vzácna papraď rebrovka rôznorlistá (Blechnum spicant), ktorá sa 

na Slovensku vyskytuje severnejšie len na Kysuciach a Orave. 

Živočíšstvo 

Podľa zoogeografického členenia patrí územie do eurosibírskej podoblasti, palearktickej 

oblasti. Živočíšne spoločenstvá majú charakter západokarpatskej podhorskej a horskej fauny. 

Z fytogeografického hľadiska na území dominujú lesné, lúčne a pasienkové spoločenstvá, 

ktoré osídľujú živočíšne druhy viazané na tieto biotopy. V stromovej etáži lesov žijú najmä 

rôzne druhy vtákov ako sýkorka uhliarka (Parus ater), sýkorka chochlatá (Parus cristatus), 

jastrab lesný (Accipiter gentilis). Z cicavcov sú zastúpené: plch lesný (Dryomys nitedula), 

srnec lesný (Capreolus capreolus), sviňa divá (Sus scrofa). 

Chránené územia  

Na území sa nachádza časť veľkoplošného chráneného územia – CHKO Kysuce, ktoré sa 

skladá z dvoch častí – Javorníckej a Beskydskej. Na území sú v sústave NATURA 2000 – 

Klokočovské rašeliniská a Olešnianske rašeliniská, Rašeliniská v Rakovej a Milošovej, ďalej 

sa na území rozprestiera prírodná rezervácia (PR Veľký Polom) 
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Zariadenia dopravy a technickej infraštruktúry 
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Demografia 
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Obyvateľstvo celkom 
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Veková pyramída 
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3.2. SWOT analýza 

 

SWOT analýza je základným nástrojom, ktorý sa používa na vyhodnotenie súčasného stavu z 

rôznych hľadísk, a to z hľadiska silných a slabých stránok, príležitostí a ohrození. Zároveň 

načrtáva možné alternatívy budúceho vývoja, možnosti na ich využitie, prípadne ich riešenie.  

SWOT analýza bola vypracovaná na základe výstupov z pracovných stretnutí členov OZ 

Miestna akčná skupina Krajšie Kysuce,  takisto sa vychádzalo z už vypracovaných 

strategických dokumentov územia. Daná analýza spracováva oblasti cestovného ruchu, 

prírodné zdroje, materiálne zdroje územia, kultúrne aj ľudské zdroje. A v neposlednom rade aj 

ekonomické a materiálne zdroje. Podkladom pre spracovanie analýzy boli použité aj 

dotazníky a dostupné informácie z členských obcí.   

Analýza silných a slabých stránok, príležitostí a ohrození je informáciou o území MAS, ktorá 

do podrobna vystihuje situáciu v regióne, vypovedá a zdrojoch, ktorými MAS disponuje a ako 

ich môže využiť na dosiahnutie svojho cieľa a vízie, poukazuje na nedostatky a chýbajúce 

zdroje, ktoré je potrebné podporiť  pre naplnenie záujmov verejno-súkromného partnerstva.  

Poznanie o ich celkovom stave nám dáva možnosť identifikácie komparatívnych výhod 

územia a ich efektívneho využitia pre dosiahnutie trvalo udržateľného sociálno – 

ekonomického rozvoja. 
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Tabuľka č. 2: SWOT analýza 

Oblasť: Silné 

stránky  

Slabé 

stránky  

Príležitosti Ohrozenia 

Kvalita 

ekonomického 

a podnikateľského 

prostredia 

v regióne  

Dobré 

možnosti 

bývania, 

nájomné 

byty, 

stavebné 

pozemky 

Nedostatok 

pracovných 

príležitostí 

Rozvoj služieb Starnutie 

obyvateľstva 

 

 

Vysoký podiel 

dlhodobo 

nezamestnaných 

Zvyšovanie 

flexibility na 

trhu 

Vplyv 

nežiaducich 

javov 

spoločnosti na 

deti 

Kvalitné 

predškolské 

a školské 

zariadenia 

 

Odliv mladých 

ľudí 

Podpora 

podnikateľskej 

sféry 

Nedostatok 

finančných 

prostriedkov 

 Zlá verejná 

bezpečnosť 

 

Vyzdvihnutie 

kultúrneho 

života 

 

 

   

Vyzdvihnutie 

športového 

života 

 

 

Životné prostredie  Dobrá kvalita 

ŽP 

 

Existencia 

čiernych 

skládok 

Rozvoj 

poľnohospo-

dárstva 

Útlm poľno-

hospodárstva v 

krajine 
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Zavedenie 

separovaného 

odpadu 

Absencia 

zberných 

dvorov 

 

Vybudovanie 

cykloturistických 

trás 

 

 Zlý stav 

vodných tokov 

 

  

Miestna 

infraštruktúra 

Existencia 

verejného 

osvetlenia 

Absencia 

kanalizačnej  

siete 

Vybudovanie 

kanalizácie v 

obciach 

Nedostatok 

investičných 

prostriedkov 

 Nevyhovujúci 

technický stav 

ciest 

a miestnych 

komunikácii 

Dobudovanie 

miestnej 

komunikácie 

 

 Preťaženie 

miestnych 

komunikácii 

Vybudovanie 

vínnej cesty 

 

  Možnosť 

získania 

nenávratných 

finančných 

prostriedkov 

z fondov EÚ 

 

Prírodný potenciál Priaznivé 

pôdne 

podmienky 

Slabé 

využívanie 

prírodného 

potenciálu 

Zachovanie 

a propagácia 

prírodného 

dedičstva 

 

 

Priaznivé 

klimatické 

podmienky 

   

Množstvo 

chránených 

území 
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Bohatá flóra 

a fauna 

 

   

Tiché 

prostredie 

 

   

Prírodné 

krásy 

 

   

 

 

3.3. Identifikácia potrieb 

Na základe auditu zdrojov a výstupov SWOT analýzy sa identifikovali najkľúčovejšie 

problémy v území, ktoré je potrebné riešiť: 

1. nedostatočne vybudovaná infraštruktúra 

2. nerozvinutý cestovný ruch 

3. slabý rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti 

4. pasivita a nezáujem ľudí o veci verejné 

5. nedostatočná spolupráca 

Z uvedených problémov vychádzajú strategické priority do ktorých chce OZ Miestna akčná 

skupina Krajšie Kysuce v najbližších rokoch smerovať úsilie, čas a miestne zdroje: 

1. obnova a rozvoj obcí 

2. rozvoj cestovného ruchu 

3. rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti 

4. aktivizácia občanov 

5. partnerstvá a spolupráca 

  

4. Strategický rámec 

 

Členovia pracovných skupín, zmapovali v niekoľkých etapách, ako vytýčia strategické 

priority a ciele. Prvotným predpokladom bola dôkladná spätná väzba na zistenia v analytickej 

časti procesu mapovania územia  a na  výsledky procesu stanovenia stratégie. Stratégia 

miestneho rozvoja vedeného komunitou pomenovala všetky “želania“ a snahy o rozvoj 
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územia komplexne. Členovia pracovných skupín vytvorili súbor cieľov a opatrení na ich 

naplnenie, ktorý pokrýva tematicky všestranný rozvoj mikroregiónu a časovo aktuálne 

plánovacie obdobie PRV SR 2014 – 2020 a IROP 2014-2020 s presahom aj do ďalších 

období.  

Strategický rámec a jeho základné kontúry sa začali napĺňať už pri podrobnom audite zdrojov 

v území a pri spracovaní a uvedomení si jeho slabých a silných stránok. Predstavitelia 

samosprávy a občania – aktivisti na svojich stretnutiach upozorňovali na nutnosť prepojenia 

ich predstáv o rozvoji územia s reálnymi možnosťami podpory z jednotlivých operačných 

programov, Národného strategického referenčného rámca, Plánu rozvoja vidieka a  so 

zámermi podnikateľov a súkromných investorov v mikroregióne. Výsledky stretnutí s 

rôznymi skupinami aktérov v regióne vytýčili oblasti problémov ako sú vybavenosť obcí, 

rozvoj cestovného ruchu, zamestnanosť a potenciál ľudských zdrojov a snaha o zavádzanie 

inovácií do každodenného života v mikroregióne tak, ako si to žiada aktuálna doba a spôsob 

života.  Viaceré problematické oblasti, ktoré sme identifikovali v analýze potrieb sa po 

preklopení do stratégie miestneho rozvoja viac – menej zhodovali s vytýčeným strategickým 

rámcom. 

 

4.1. Definovanie vízie a strategického cieľa 

 

Víziou OZ Miestna akčná skupina Krajšie Kysuce je vytvorenie atraktívneho prostredia pre 

prácu, život, bývanie a zmysluplné využívanie voľného času pre obyvateľov dotknutého 

územia. Územie bude zázemím s dobudovanou a kvalitnou sociálnou a technickou 

infraštruktúrou a atraktívnym priestorom pre oddych, pri zachovaní rázu krajiny a udržateľnej 

kvality životného prostredia. 

Strategickým cieľom je zvýšenie konkurencie mikroregiónu a kvality života v ňom pri 

zachovaní základných zásad trvalo udržateľného rozvoja územia. Uvedený strategický cieľ 

chceme dosiahnuť prostredníctvom zlepšovania životných podmienok a podmienok pre 

podnikanie, čo bude mať dopad aj na zvýšenie životnej úrovne obyvateľstva v celom regióne. 

 

4.2. Stanovenie priorít, špecifických cieľov a opatrení 

 

Na základe vyššie prezentovaných kľúčových problémov boli stanovené štyri priority: 
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Strategické priority: 

Strategická priorita 1 – Podpora zamestnanosti na vidieku 

Strategická priorita 2 – Zníženie miery znečistenia vidieka 

Strategická priorita 3 – Zvýšenie kvality života obyvateľom na vidieku 

Strategická priorita 4 – Podpora participácie, informovania a vzdelávania obyvateľstva 

 

Strategické priority takisto vychádzajú z problémovej analýzy územia. Je potrebné venovať 

im pozornosť z hľadiska vytvárania vhodných investičných príležitostí a podmienok. Daným 

spôsobom je možné priority regiónu naplniť trvalo udržateľne a maximálne efektívne 

k dosiahnutiu strategického cieľa.  

Na základe stanovených priorít sa budú implementovať nižšie uvedené špecifické ciele                  

a opatrenia: 

 

Priorita 1 Podpora zamestnanosti na vidieku 

 Špecifický cieľ 1: Podporiť tvorbu a udržanie miestnych pracovných príležitostí 

prostredníctvom rozvoja poľnohospodárskych a nepoľnohospodárskych aktivít 

 

 Opatrenie 1.1 Podpora na rozvoj poľnohospodárskych podnikov (kód opatrenia 4.1) 

Potreby, ktoré budú naplnené (podporované aktivity):  

o Inovovanie a zlepšenie výkonnosti poľnohospodárskych podnikov 

Prispievanie k fokusovej oblasti:  

3A Zvýšenie konkurencie schopnosti prvovýrobcov prostredníctvom ich lepšej 

integrácie do poľnohospodársko-potravinového reťazca pomocou systémov kvality, 

pridávanie hodnoty poľnohospodárskym produktom, propagácie na miestnych trhoch 

a v krátkych dodávateľských reťazcoch, skupín a  organizácií výrobcov 

a medziodvetvových organizácií. 

 

 Opatrenie 1.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh  a/alebo vývoj 

poľnohospodárskych výrobkov (kód opatrenia 4.2) 

Potreby, ktoré budú naplnené (podporované aktivity):  

o Spracovanie poľnohospodárskych produktov 

Prispievanie k fokusovej oblasti /PRV/:  
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6A Uľahčenie diverzifikácie, zakladanie nových malých podnikov a  vytváranie 

pracovných miest 

 

 Opatrenie 1.3 Zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých podnikov, 

samostatne zárobkovo činných osôb, družstiev 

Potreby, ktoré budú naplnené (podporované aktivity):  

o  

Prispievanie k špecifickému cieľu /IROP/: 

5.1.1 – Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií  

 

 Opatrenie 1.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych 

činností (kód opatrenia 6.4) 

Potreby, ktoré budú naplnené (podporované aktivity):  

o Podpora predaja miestnych produktov 

o Rozvoj agroturistiky 

o Zlepšenie ubytovacích a stravovacích možností 

o Podpora marketingu vidieckeho cestovného ruchu 

Prispievanie k fokusovej oblasti /PRV/:  

6A Uľahčenie diverzifikácie, zakladanie nových malých podnikov a  vytváranie 

pracovných miest 

 

Priorita 2 Zníženie miery znečistenia vidieka 

 Špecifický cieľ 2: Znížiť mieru znečistenia vidieckeho prostredia prostredníctvom 

dobudovania a skvalitnenia infraštruktúry vodného a odpadového hospodárstva 

 

 Opatrenie 2.1 Rekonštrukcia stokovej siete, objektov a zariadení verejnej kanalizácie 

v aglomeráciách do 2000 EO 

Potreby, ktoré budú naplnené (podporované aktivity):  

o Zlepšenie stavu kanalizačných systémov; 

Prispievanie k špecifickému cieľu /IROP/: 

5.1.2 – Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a  ich 

zázemím vo verejných službách a  vo verejných infraštruktúrach 

 

http://www.apa.sk/index.php?navID=522
http://www.apa.sk/index.php?navID=522
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 Opatrenie 2.2 Budovanie a rekonštrukcia verejných kanalizácií a budovanie 

a rekonštrukcia čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách do 2000 EO 

Potreby, ktoré budú naplnené (podporované aktivity):  

o Zlepšenie stavu kanalizačných systémov; 

o Vybudovanie spoločných a rekonštrukcia existujúcich ČOV 

Prispievanie k špecifickému cieľu /IROP/: 

5.1.2 – Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a  ich 

zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach 

 

 Opatrenie 2.3 Zlepšenie infraštruktúry odpadového hospodárstva (kód opatrenia 7.4) 

Potreby, ktoré budú naplnené (podporované aktivity):  

o Likvidácia a prevencia čiernych skládok odpadov 

o Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu a zhodnocovania odpadov 

Prispievanie k fokusovej oblasti /PRV/:  

6B Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach 

 

Priorita 3 Zvýšenie kvality života obyvateľov na vidieku 

 Špecifický cieľ 3: Udržať čo najviac obyvateľov na vidieku a zlepšiť ich kvalitu života 

prostredníctvom rozvoja verejnej infraštruktúry  

 

 Opatrenie 3.1 Rozvoj základnej infraštruktúry 

Potreby, ktoré budú naplnené (podporované aktivity):  

o Dopravné prepojenie a dostupnosť sídiel 

o Sociálne služby a komunitné služby 

o Infraštruktúra vzdelávania 

o Podpora lokálnych ekologických služieb 

Prispievanie k špecifickému cieľu /IROP/: 

5.1.2 – Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a  ich 

zázemím vo verejných službách a  vo verejných infraštruktúrach 

 

 Opatrenie 3.2 Zlepšenie vzhľadu obcí (kód opatrenia 7.4) 

Potreby, ktoré budú naplnené (podporované aktivity): 

o Vybudovanie, rekonštrukcia a modernizácia verejných budov a objektov  

o Vybudovanie a modernizácia kamerového systému 
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o Rozvoj voľno-časovej infraštruktúry (napr. detské ihriská) 

Prispievanie k fokusovej oblasti /PRV/:  

6B Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach 

 

 Opatrenie 3.3 Zlepšenie sociálnych služieb a zariadení na vidieku 

Potreby, ktoré budú naplnené (podporované aktivity): 

o Vybudovanie, rekonštrukcia a modernizácia sociálnych zariadení pre komunitné 

sociálne služby 

o Rozvoj, zvyšovanie kvality a kapacity komunálnych sociálnych služieb 

Prispievanie k špecifickému cieľu /IROP/: 

5.1.2 – Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a  ich 

zázemím vo verejných službách a  vo verejných infraštruktúrach 

 

Priorita 4 Podpora participácie, informovania a vzdelávania vidieckeho 

obyvateľstva 

 Špecifický cieľ 4: Zvýšiť informačnú a vzdelanostnú úroveň vidieckeho obyvateľstva 

a participáciu obyvateľov v živote regiónu prostredníctvom informačných, vzdelávacích 

a kultúrno-spoločenských aktivít 

 

 Opatrenie 4.1 Vzdelávanie v oblasti poľnohospodárstva a vidieckeho cestovného ruchu 

pri vytváraní pracovných miest (kód opatrenia 1.2) 

Potreby, ktoré budú naplnené (podporované aktivity):  

o  Vzdelávanie v oblasti zavádzania nových pestovateľských a spracovateľských 

postupov 

o Vzdelávanie a informovanie v oblasti marketingu vlastných výrobkov 

o Vzdelávanie v oblasti vidieckeho cestovného ruchu 

Prispievanie k fokusovej oblasti /PRV/:  

3 A Zvýšenie konkurencie schopnosti prvovýrobcov prostredníctvom ich lepšej 

integrácie do poľnohospodársko-potravinového reťazca pomocou systémov kvality, 

pridávanie hodnoty poľnohospodárskym produktom, propagácie na miestnych trhoch 

a v krátkych dodávateľských reťazcoch, skupín a  organizácií výrobcov 

a medziodvetvových organizácií. 

 a 6A Uľahčenie diverzifikácie, zakladanie nových malých podnikov a  vytváranie 

pracovných miest 
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 Opatrenie 4.2 Vybudovanie regionálneho informačného systému (kód opatrenia 19.4) 

Potreby, ktoré budú naplnené (podporované aktivity):  

o Vybudovanie informačného a monitorovacie systému v regióne 

o Príprava a tlač informačných materiálov 

o Informatizácia vidieka 

Prispievanie k fokusovej oblasti /PRV/:  

6B Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach 

 

 Opatrenie 4.3 Podpora tradičných a nových kultúrno-spoločenských aktivít v regióne 

kód opatrenia 19.3) 

Potreby, ktoré budú naplnené (podporované aktivity):  

o Podpora tradičných kultúrno-spoločenských podujatí 

o Inovovanie kultúrno-spoločenských podujatí regionálneho charakteru 

Prispievanie k fokusovej oblasti /PRV/:  

6B Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach 

 

4.3. Súhrn strategického rámca 

 

Tabuľka č. 3: Súhrnný prehľad strategického rámca  

Vízia 

 

Cieľom verejno-súkromného partnerstva je komplexne riešiť príčiny problémov vidieka, 

nie jeho dôsledky. V rámci územia mikroregiónu prebieha rozvoj vo všetkých oblastiach 

života na vidieku. Územie je veľmi rôznorodé. Poľnohospodárska činnosť má dobré 

pôdne aj klimatické podmienky. Lákadlom pre domácich aj zahraničných turistov sú 

bohatá fauna a flóra, veľké množstvo chránených území. Na území mikroregiónu pribúda 

počet mladých párov, kvôli dobrému postaveniu územia. Verejno-neziskové partnerstvo 

sa bude všetkými prostriedkami podieľať na vybudovaní občianskej spoločnosti 

s dobrými medziľudskými vzťahmi. 

Vízia je úzko prepojená na vnímanie aspektov života v regióne. Patrí sem bývanie, 

životné prostredie, pracovné príležitosti, oddych aj spoločenský život. Vízia verejno-

súkromného partnerstva bola vytvorená spoločne, každá obec sa na jej tvorbe 
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spolupodieľala a je s ňou stotožnená. Táto vízia bude tvoriť podklad pri tvorbe 

spoločných rozhodnutí a procesu komunikácie v rámci partnerstva.  

Strategický cieľ 

 

Strategickým cieľom tak je do roku 2020 zvýšiť kvalitu života na území OZ Miestna 

akčná skupina Krajšie Kysuce prostredníctvom rozvoja miestneho hospodárstva, verejnej 

infraštruktúry, zachovaním prírodného a kultúrneho bohatstva územia, zlepšením stavu 

sociálnych služieb a životného prostredia. 

 

Priorita 1: 

Prioritná os 5: Miestny rozvoj vedený komunitou 

 

Špecifický cieľ: 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií 

Opatrenia PRV: 

- 

- 

Opatrenia IROP: 

-Financovanie prevádzkových 

nákladov MAS spojených 

s riadením uskutočňovania 

stratégií CLLD 

- Zakladanie nových 

a podpora existujúcich mikro 

a malých podnikov, 

samostatne zárobkovo 

činných osôb, družstiev 

- 

Iné opatrenia: 

- 

- 

Priorita 2: 

Prioritná os 5: Miestny rozvoj vedený komunitou 

 

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými 

centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach 

Opatrenia PRV: 

- 

- 

Opatrenia IROP: 

- Rozvoj základnej 

infraštruktúry v oblastiach: 

dopravné prepojenie 

a dostupnosť sídiel, sociálne 

Iné opatrenia: 

- 

- 
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služby a komunitné služby, 

infraštruktúra vzdelávania. - 

VS 

- Rozvoj základnej 

infraštruktúry v oblastiach: 

sociálne služby a komunitné 

služby. - SS 

Priorita 3: 

Priorita 3 

 

Špecifický cieľ: 3A Zvýšenie konkurencie schopnosti prvovýrobcov prostredníctvom ich lepšej 

integrácie do poľnohospodársko-potravinového reťazca pomocou systémov kvality, pridávanie 

hodnoty poľnohospodárskym produktom, propagácie na miestnych trhoch a v krátkych 

dodávateľských reťazcoch, skupín a organizácií výrobcov a medziodvetvových organizácií. 

 

Opatrenia PRV: 

- M04 - Investície do hmotného 

majetku 

- M01 -  Prenos vedomostí a 

zručností 

Opatrenia IROP: 

- 

- 

Iné opatrenia: 

- 

- 

Priorita 4: 

Priorita 6 

Špecifický cieľ  6A Uľahčenie diverzifikácie, zakladanie nových malých podnikov 

a vytváranie pracovných miest 

Opatrenia PRV: 

- M06 - Rozvoj 

poľnohospodárskych podnikov 

a podnikania 

- M01 - Prenos 

vedomostí a zručností 

Opatrenia IROP: 

- 

- 

Iné opatrenia: 

- 

- 

Priorita 5: 

Priorita 6 

 

Špecifický cieľ 6B Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach 

Opatrenia PRV: Opatrenia IROP: Iné opatrenia: 
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- M07 - Základné služby 

a obnova dedín vo vidieckych 

oblastiach 

- M19 - Podpora na miestny 

rozvoj v rámci iniciatívy 

LEADER 

- 

- 

- 

- 

 

4.4. Integrované znaky stratégie CLLD 

 začať s jednou alebo viacerými otázkami, témami, problémami alebo cieľovými 

skupinami, ktoré mobilizujú komunitu, ale umiestniť ich do širšej súvislosti a budovať 

vonkajšie spojenia s ostatnými odvetviami a subjektmi, ktoré môžu ovplyvniť situáciu;  

 budovať vertikálne spojenia v rámci odvetví a dodávateľských reťazcov, ako aj 

horizontálne spojenia medzi odvetviami;  

 spojiť znevýhodnené oblasti s oblasťami príležitostí (napr. vidiecke oblasti s trhovými 

mestami a znevýhodnené štvrte s centrami rastu zamestnanosti); 

 budovať spojenia medzi miestnymi, regionálnymi a vnútroštátnymi úrovňami riadenia. 

Osobitne významné to je v súvislosti so základnými odvetviami a inštitúciami, ako sú 

školy a univerzity;  

 zabezpečiť postupné vykonávanie rôznych miestnych podporných opatrení v špecifickom 

poradí a ich zosúladenie, aby dosahovali rovnaké strategické ciele 

(nadväznosť/doplnkovosť jednotlivých projektov aj s ohľadom na iné aktivity, iné zdroje 

a pod.); 

 vytypovať časti územia, kde by sa koncentrovali/integrovali investície. 

 

4.5. Inovatívne znaky stratégie CLLD 

 môžu zahŕňať nové výrobky, služby, technológie alebo postupy a výrobné procesy v 

miestnom prostredí;  

 môže ísť o zavádzanie IKT (napr. ako súčasť aktivít); 

 môže ísť o aplikáciu nových (doteraz nepoužívaných postupov v jednotlivých krokoch 

prípravy a implementácie stratégie CLLD); 

 majú často multiplikačný účinok na zmeny, ktoré chce komunita dosiahnuť;  

 môžu zahŕňať jednu alebo viaceré menšie činnosti a prototypy alebo veľký hlavný projekt, 

ktorý mobilizuje komunitu;  

 hľadajú nové spôsoby mobilizácie a využívania existujúcich zdrojov a aktív komunity;  
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 budujú spoluprácu medzi rôznymi subjektmi a odvetviami;  

 môžu ale nemusia nutne zahŕňať univerzity alebo náročný výskum a vývoj;  

 môžu byť platformou pre sociálne inovácie, ktoré možno potom rozšíriť a všeobecnejšie 

uplatniť prostredníctvom výmeny, spolupráce a budovania sietí; 

 môže ísť o navrhovanie a podporu pilotných projektov. 

 

5. Implementačný rámec 

 

5.1. Popis riadiaceho a implementačného procesu 

 

5.1.1. Riadiaci proces - organizačná štruktúra MAS 

Pre správnu implementáciu nástroja CLLD/LEADER bude vytvorená nasledovná štruktúra 

orgánov a ich právomocí: 

a) Najvyšší orgán – Členská schôdza   

b) Výkonný orgán  - Výkonný výbor 

c) Výberová komisia  

d) Monitorovací výbor  

e) Štatutárny orgán – predseda 

f) Revízna komisia 

OZ Miestna akčná skupina Krajšie Kysuce je zoskupenie predstaviteľov verejných 

a súkromných miestnych spoločensko-hospodárskych záujmov, v ktorých na úrovni 

rozhodovania nemajú ani orgány verejnej moci, ani žiadna záujmová skupina viac ako 49 % 

hlasovacích práv. 

 

Najvyšší orgán – Členská schôdza 

 

Najvyšším orgánom OZ Miestna akčná skupina Krajšie Kysuce je členská schôdza, ktorá je 

tvorená zo všetkých členov združenia. Členská schôdza je dôležitým orgánom riadenia a 

rozhodovania  združenia.  

Riadne zasadnutie členskej schôdze zvoláva predseda združenia podľa potreby, najmenej 2 

krát do roka, písomnou pozvánkou doručenou zásielkou na adresu každého člena združenia 

najmenej 15 dní pred dňom jej konania. Pozvánka musí obsahovať čas a miesto konania 

členskej schôdze a uvedenie programu. Zmena programu členskej schôdze je možná iba 
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základe súhlasu nadpolovičnej väčšiny členov združenia, zúčastnených na schôdzi. Členská 

schôdza je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov združenia. V 

prípade, že na členskej schôdzi nie je prítomná nadpolovičná väčšina členov združenia, 

posunie výkonný výbor začiatok členskej schôdze o 30 minút. Ak ani po posunutí začiatku 

členskej schôdze nie je prítomná nadpolovičná väčšina členov združenia, rozhodujú prítomní 

členovia združenia nadpolovičnou väčšinou hlasov. Členská schôdza rozhoduje hlasovaním, 

pričom každý člen združenia má jeden hlas. Rozhodovanie členskej schôdze je platné, pokiaľ 

bolo prijaté minimálne 50 % hlasmi, prítomných členov združenia. Pri voľbe a odvolávaní 

členov výkonného výboru združenia, zmene stanov združenia, o dobrovoľnom rozpustení 

združenia, alebo jeho zlúčeniu s iným združením je k platnosti rozhodnutia potrebný súhlas 

2/3 hlasov všetkých členov združenia.  

 

Členská schôdza je najvyšším orgánom združenia tvorená členmi združenia, ktorá vykonáva 

nasledovné činnosti:  

a) schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky,  

b) schvaľuje stratégiu a jej aktualizáciu,  

c) volí a odvoláva výkonný výbor,  

d) volí a odvoláva predsedu a podpredsedu,  

e) volí a odvoláva revíznu komisiu a jej predsedu,  

f) schvaľuje organizačný poriadok združenia predložený výkonným výborom,  

g) schvaľuje plán činnosti, rozpočet a výročnú správu o činnosti a hospodárení,  

h) prijíma a vylučuje členov združenia v súlade s § 3,  

i) rozhoduje o vzniku, zániku, dobrovoľným rozpustením a zlúčení združenia s iným 

občianskym združením ako aj o tom, ako sa naloží s majetkom združenia po likvidácii,  

j) v prípade ak dôjde k zániku združenia rozpustením, alebo zlúčením s iným občianskym 

združením, združenie je povinné vrátiť čerpané finančné prostriedky.  

 

Výkonný orgán – Výkonný výbor 

 

Výkonný výbor je výkonný orgán OZ Miestna akčná skupina Krajšie Kysuce a zodpovedá za 

svoju činnosť členskej schôdzi.  

Výkonný výbor vykonáva nasledovné činnosti:  

a) vykonáva činnosti podľa poverenia členskej schôdze,  

b) riadi činnosť združenia medzi zasadnutiami členskej schôdze,  
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c) predkladá členskej schôdzi organizačný poriadok združenia na schválenie,  

d) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie členskej schôdze a pripravuje základné materiály 

na tieto rokovania,  

e) zodpovedá za vypracovanie a implementáciu stratégie rozvoja územia a dotačných 

programov,  

f) zriadi výberovú komisiu združenia a monitorovací výbor,  

g) vymenúva členov monitorovacieho výboru,  

h) volí a odvoláva členov výberovej komisie a schvaľuje jej štatút,  

i) ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia.  

 

Výkonný výbor má 7 členov, z ktorých 1/3 – 3 členovia disponujú minimálne 5 ročnými 

skúsenosťami v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva, potravinárstva, rozvoja vidieka, 

regionálneho rozvoja a podobne. Pre potreby riadenia a zabezpečenia fungovania miestnej 

akčnej skupiny, výkonný výbor zriadi svoju kanceláriu na zabezpečenie spravovania 

verejných prostriedkov ako aj manažovanie činnosti miestnej akčnej skupiny a realizáciu úloh 

združenia. Na čele kancelárie je manažér miestnej akčnej skupiny menovaný výkonným 

výborom, pričom manažér MAS nemôže byť členom výkonného orgánu. Manažér miestnej 

akčnej skupiny je povinný zúčastňovať sa zasadnutí výkonného výboru s hlasom poradným. 

Kancelária pracuje na základe pracovného a organizačného poriadku schváleného výkonným 

výborom. Administratívu a realizáciu úloh združenia zabezpečujú zamestnanci miestnej 

akčnej skupiny, ktorí môžu byť členmi len najvyššieho orgánu. 

 

Výberová komisia 

 

Výberová komisia miestnej akčnej skupiny vyberá projekty. Zloženie členov výberovej 

komisie odrážať požiadavku v zmysle Nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, teda je zabezpečené, že 

aspoň 50 % hlasov rozhodnutí o výbere patrí partnerom, ktorí nie sú orgánmi verejnej správy, 

zároveň je umožnený výber písomným konaním. 

Výberová komisia má troch členov. Počet členov musí byť vždy nepárny, dvaja členovia sú 

zástupcami súkromného sektora a jeden člen je zástupcom verejného sektora. Miestna akčná 

skupina menuje okrem riadnych členov aj dvoch náhradníkov členov výberovej komisie. Člen 

výberovej komisie nemusí pôsobiť (mať trvalé, prípadne prechodné bydlisko, sídlo alebo 

prevádzku) v území miestnej akčnej skupiny. Pre jednu výzvu bude stanovená vždy jedna 

výberová komisia. 
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Členov výberovej komisie volí a odvoláva výkonný výbor. Výkonný výbor miestnej akčnej 

skupiny menuje vždy novú výberovú komisiu pre každú výzvu, pričom jednotlivý členovia sa 

môžu opakovať. V rámci jednej výzvy môže byť menovaná len jedna výberová komisia na 

celú výzvu, výnimkou môže byť len výmena členov z opodstatnených dôvodov. 

Opodstatnenými dôvody sú najmä konflikt záujmov, úmrtie člena výberovej komisie, jeho 

dlhodobá pracovná neschopnosť alebo nečinnosť a podobne. 

 

Monitorovací výbor MAS 

 

Monitorovací výbor miestnej akčnej skupiny 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 a pod.  

Monitorovací výbor miestnej akčnej skupiny na svojom prvom zasadnutí stanoví rozsah 

činnosti. Rozsah činnosti Monitorovacieho výboru miestnej akčnej skupiny podlieha 

schváleniu výkonným výborom. 

 

Štatutárny orgán – predseda 

 

Predseda OZ Miestna akčná skupina Krajšie Kysuce je štatutárnym zástupcom združenia, 

ktorý vystupuje v mene združenia navonok, podpisuje zmluvy, predkladá žiadosti o 

nenávratný finančný príspevok z dotačných programov a opatrení. Predsedu volí členská 

schôdza združenia z kandidátov navrhnutých výkonným výborom.  

Vo vzťahu k PRV SR 2014 – 2020 predkladá na PPA Protokol o výbere Žiadosti 

o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2014 – 2020. 

Vo vzťahu k IROP predkladá Protokol o výbere Žiadosti o NFP z IROP na RO pre IROP. 

 

Revízna komisia 

 

Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia, ktoré za svoju činnosť zodpovedá 

členskej schôdzi.  

Revízna komisia:  
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a) kontroluje hospodárenie združenia a predkladá členskej schôdzi správu o hospodárení 

združenia spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov  

b) kontroluje dodržiavanie stanov združenia a dáva členskej schôdzi návrh na odstránenie 

nedostatkov  

c) v prípade sporu medzi orgánmi združenia a jeho členmi, plní funkciu rozhodovacieho 

orgánu, ak nie je sama spornou stranou  

d) funkcia člena výkonného výboru a člena revíznej komisie združenia je nezlučiteľná  

e) členovia revíznej komisie majú právo zúčastniť sa na zasadnutí výkonného výboru.  

 

Revízna komisia má 3 členov volených členskou schôdzou a jej činnosť organizuje zvolený 

predseda revíznej komisie.  

 

5.1.2. Implementačný proces  

OZ Miestna akčná skupina Krajšie Kysuce sa rozhodlo pre jednokolový proces výberu 

Žiadosti o NFP. Príjem žiadostí sa na úrovni MAS bude uskutočňovať v súlade so Systémom 

riadenia CLLD pre programové obdobie 2014 – 2020. 

 

 ŽoNFP v rámci PRV SR 20014-2020 

 

Postup pri vyhlásení výziev na predkladanie Žiadosti o  NFP 

Predsedníctvo ako výkonný orgán rozhodne podľa schváleného časového harmonogramu o 

vyhlásení výzvy na predkladanie ŽoNFP pre jednotlivé opatrenia CLLD OZ Miestna akčná 

skupina Krajšie Kysuce. Následne predseda združenia ako štatutárny orgán podpíše 

Oznámenie o zverejnení výzvy a odovzdá ho manažérovi združenia. Združenie zverejní prvú 

Výzvu na implementáciu CLLD OZ Miestna akčná skupina Krajšie Kysuce v súlade so 

Systémom riadenia CLLD. Výzvy budú časovo ohraničené. Výberové kolo pre príjem ŽoNFP 

začína termínom uvedeným vo Výzve a končí posledným dňom prijímania ŽoNFP uvedeným 

v rámci danej Výzvy pre príslušné opatrenie.  

 

MAS zostaví harmonogram výziev na obdobie minimálne jedného kalendárneho roka a 

zverejní ho na svojej webovej stránke. Harmonogram výziev predkladá MAS na PPA 

elektronicky na adresu mas@apa.sk. Harmonogram výziev sa musí byť aktualizovaný, ak 

posun vyhlásenia výzvy v porovnaní s plánovaným termínom je väčší ako štyri mesiace, alebo 

v prípade vecných zmien v uvádzaných údajoch.  

mailto:mas@apa.sk
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MAS zašle najneskôr 15 pracovných dní pred zverejnením výzvy návrh znenia výzvy, vrátane 

relevantných dokumentov, prípadne s odkazom na zverejnenie týchto relevantných 

dokumentov na webovom sídle PPA, na posúdenie PPA. Pred zverejnením výzvy je PPA 

povinná skontrolovať jej správnosť a kompletnosť predovšetkým preverením súladu výzvy s 

PRV 2014 – 2020, platnou legislatívou EÚ a SR, zverejneným harmonogramom výziev, 

podmienkami uvedenými v relevantnej schéme štátnej pomoci a/alebo schémy pomoci de 

minimis, relevantnými metodickými príručkami pre žiadateľa. 

 

Výzva bude mať formu uzavretej výzvy, ktorá bude charakteristická presne určeným 

dátumom vyhlásenia a ukončenia výzvy, pričom dĺžka trvania výzvy na predkladanie ŽoNFP 

je minimálne 30 dní, pričom lehota na predkladanie ŽoNFP môže byť vo výzve kratšia, musí 

však končiť posledným dňom trvania výzvy.  

MAS využije v rámci jednokolového výberu projektov typ výzvy: uzavretá výzva na 

predkladanie ŽoNFP. 

 

Výzva musí obsahovať: 

a) formálne náležitosti: 

  -     názov MAS a názov Poskytovateľa;  

- dátum vyhlásenia výzvy;  

- dátum uzavretia výzvy;  

- kontaktné údaje MAS a spôsob komunikácie s MAS;  

- časový harmonogram konania o ŽoNFP vrátane lehoty na vydanie rozhodnutia 

v konaní o ŽoNFP;  

- indikatívnu výšku finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve;  

- miesto podania ŽoNFP;  

- ďalšie formálne náležitosti (napr. informácie o kontaktných osobách, ktoré 

poskytujú informácie o výzve, informácie o cieľoch výzvy, a pod.). 

 

b) podmienky poskytnutia príspevku, ktorými sú:  

o oprávnenosť žiadateľa; 

o oprávnenosť aktivít realizácie projektu;  

o oprávnenosť výdavkov realizácie projektu;  

o oprávnenosť miesta realizácie projektu;  
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o kritériá pre výber projektov (schválené monitorovacím výborom);  

o spôsob financovania;  

o splnenie podmienok ustanovených v osobitných predpisoch 

 

Zmena a zrušenie výzvy 

MAS môže vykonať zmeny vo výzve na základe podmienok uvedených v Systéme riadenia 

CLLD pre programové obdobie 2014 – 2020. MAS môže zmeniť výzvu do dátumu uzavretia 

výzvy, ak sa zmenou podstatným spôsobom nezmenia podmienky poskytnutia príspevku. 

MAS však musí žiadateľovi umožniť potrebné doplnenie alebo zmenu podanej žiadosti do 

termínu zmeny výzvy.  

MAS môže zmeniť formálne náležitosti výzvy, vrátane príloh. Musí však dodržať zachovanie 

princípov transparentnosti, rovnakého zaobchádzania a primeranosti. MAS z tohto titulu môže 

predĺžiť lehotu na predkladanie ŽoNFP, najmenej však 7 pracovných dní.  

MAS môže zmeny výzvy vykonať aj z iných dôvodov, ako sú hore uvedené, môže predĺžiť 

lehotu na predkladanie ŽoNFP najmenej 7 pracovných dní, pritom však musí posúdiť ich 

dopad z hľadiska zachovania princípov transparentnosti, rovnakého zaobchádzania 

a primeranosti. Zmeny prípustných podmienok poskytnutia príspevku nemôžu mať za 

následok to, že by sa rozšíril alebo zúžil potenciálny okruh žiadateľov alebo by sa takouto 

zmenou zasiahlo do práv a povinností potenciálnych alebo zúčastnených žiadateľov v rámci 

výzvy. MAS vždy pri zmene výzvy predĺži lehotu na predkladanie ŽoNFP vtedy, ak zmeny 

výzvy vyžaduje zmenu alebo doplnenie zo strany žiadateľa v súvislosti s podanou ŽoNFP.  

Pred zmenou alebo zrušením výzvy zasiela MAS s dostatočným časovým predstihom návrh 

zmeny alebo zrušenia výzvy spolu s odôvodnením na vyjadrenie PPA. Následne PPA zašle 

MAS vyjadrenia k navrhovanej zmene/zrušeniu do 5 pracovných dní od doručenia návrhu na 

PPA. Ak sa PPA k návrhu nevyjadrí v stanovenej lehote, MAS je oprávnená zmenu resp. 

zrušenie vykonať, MAS zverejní zmenu alebo zrušenie výzvy na webovom sídle PPA 

spôsobom uvedeným v Systéme riadenia CLLD pre programové obdobie 2014 – 2020.  

MAS je oprávnená zrušiť výzvu do okamihu odoslania podaných ŽoNFP v rámci výzvy na 

ďalšie konanie a rozhodnutie PPA. Povinnou súčasťou tejto informácie je aj odôvodnenie 

zrušenia výzvy. MAS môže zrušiť výzvu iba v prípade, ak na to existujú opodstatnené 

dôvody, je objektívne nemožné pristúpiť k schváleniu a financovaniu projektov. Ak dôjde 

k zrušeniu uzavretej výzvy, MAS vráti ŽoNFP podané do dátumu zrušenia výzvy žiadateľovi.  
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Administratívny postup príjmu a registrácie Žiadostí o NFP 

Žiadateľ predkladá ŽoNFP v termíne uvedenom vo Výzve na predkladanie ŽoNFP, ktorú 

vyhlási združenie. Doručí ju na adresu sídla MAS uvedenú vo výzve.  

 

ŽoNFP pre jednotlivé opatrenia sa predkladajú MAS podľa realizácie projektu, na 

predpísanom tlačive, ktoré bude zverejnené na internetovej stránke Združenia a taktiež na 

http://www.land.gov.sk alebo http://www.apa.sk spolu s prílohami v zmysle ŽoNFP 

(predkladajú sa rovnaké prílohy tak ako sú definované v ŽoNFP pre jednotlivé opatrenia).  

 

ŽoNFP sa predkladá osobne alebo poštovou prepravou v písomnej podobe v jednom originály 

a jednej kópií. Združenie prijíma len kompletné ŽoNFP, ktoré obsahujú všetky požadované 

prílohy v zmysle Zoznamu povinných príloh k ŽoNFP. ŽoNFP musí byť podpísaná 

štatutárnym zástupcom žiadateľa alebo osobou úradne splnomocnenou štatutárnym orgánom 

žiadateľa v zalepenej obálke/balíku. V ľavom hornom rohu budú uvedené údaje: 

 

- číslo výzvy na predkladanie ŽoNFP 

- názov žiadateľa 

- IČO žiadateľa 

- názov opatrenia. 

V ľavom dolnom rohu obálky/balíku bude napísané: „Neotvárať“. 

 

MAS v rámci administratívneho overenia overí splnenie podmienok doručenia a ostatných 

podmienok uvedených vo výzve. V prípade, že ŽoNFP nebola riadne doručená, MAS vystaví 

návrh Rozhodnutia o zastavení konania. Po prijatí ŽoNFP manažér vystaví Potvrdenie o 

registrácií ŽoNFP. Každá prijatá ŽoNFP bude zaregistrovaná a bude jej pridelené 

identifikačné číslo. Potvrdenie o registrácií ŽoNFP následne MAS odovzdá žiadateľovi.  

Žiadateľ je povinný k ŽoNFP taktiež predložiť: 

 Projektovú dokumentáciu v prípade, ak si to charakter realizovaného projektu vyžaduje 

(napr. stavebné investície) vrátane vyjadrení a stanovísk k projektovej dokumentácii.  

 

Kontrola formálnej správnosti ŽoNFP 

Pri ŽoNFP, ktoré splnili podmienky riadneho doručenia, MAS zaregistruje ŽoNFP v IS AGIS 

PRV a vydá žiadateľovi potvrdenie o registrácii ŽoNFP. Overí v rámci administratívneho 
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overenia kompletnosť ŽoNFP, t.j., či formulár ŽoNFP obsahuje všetky požadované údaje a  či 

ŽoNFP obsahuje všetky povinné prílohy. V prípade, že ŽoNFP je nekompletná, MAS vyzve 

žiadateľa na doplnenie ŽoNFP. Lehota na doplnenie ŽoNFP nesmie byť kratšia ako 5 

pracovných dní od doručenia výzvy na doplnenie ŽoNFP. 

V prípade, že žiadateľ ŽoNFP nedoplní v stanovenej lehote, MAS  navrhne zastavenie 

konanie o ŽoNFP. 

Závery z administratívneho overenia MAS zaznamenáva v kontrolných listoch pre príslušné 

opatrenia, ktorými MAS zdokumentuje overenie splnenia podmienok poskytnutia príspevku. 

 

Kontrola vecnej správnosti ŽoNFP 

Všetky výkony overovania vecnej správnosti ŽoNFP zaznamenáva MAS v kontrolnom liste. 

Pri kompletných ŽoNFP overuje MAS splnenie každej podmienky poskytnutia príspevku na 

základe údajov uvedených žiadateľom v ŽoNFP a v relevantných prílohách, ktorými žiadateľ 

preukazuje splnenie vybraných podmienok poskytnutia príspevku. 

Ak pri kontrole ŽoNFP vzniknú pochybnosti o pravdivosti alebo nejasnosť ohľadne ŽoNFP 

alebo jej príloh, MAS vyzve žiadateľa na vysvetlenie alebo nápravu nepravdivých údajov 

zaslaním výzvy na doplnenie ŽoNFP. Lehota na doplnenie údajov na základe výzvy na 

doplnenie ŽoNFP nemôže byť kratšia ako 5 pracovných dní. Možnosť doplniť údaje musí byť 

uplatnená pri všetkých žiadateľoch rovnako. 

V prípade, že žiadateľ ŽoNFP nedoplní v stanovenej lehote, MAS  navrhne zastavenie 

konanie o ŽoNFP. 

Po ukončení administratívneho overenia a odborného hodnotenia ŽoNFP MAS vypracuje pre 

každú výzvu Protokol o výbere ŽoNFP, v ktorom navrhne jednotlivé ŽoNFP na vydanie 

príslušného rozhodnutia (rozhodnutie o schválení/neschválení ŽoNFP, rozhodnutie o 

zastavení konania). Protokol o výbere ŽoNFP spolu so všetkými predloženými ŽoNFP v 

rámci príslušnej výzvy je MAS povinná predložiť na PPA do 30 pracovných dní odo dňa 

ukončenia výzvy. 

 

Kontrola oprávnenosti výdavkov 

MAS vymedzí oprávnenosť výdavkov, ako aj vecnú náplň oprávnených výdavkov v rámci 

PRV SR 2014 – 2020, stratégie CLLD, výzvy, prípadne aj v príručkách pre žiadateľa. MAS 

zodpovedá za transparentnú, jednoznačnú a efektívnu interpretáciu oprávnenosti výdavkov vo 

vzťahu k PRV SR 2014 -2020. MAS je zodpovedná za zabezpečenie vhodného a dostatočne 

podrobného informovania žiadateľov o oprávnenosti výdavkov a ich evidencii 
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prostredníctvom výziev alebo príručiek pre žiadateľov, na ktoré sa výzvy odvolávajú a 

prostredníctvom ktorých MAS definuje podmienky poskytnutia príspevku vo vzťahu k 

oprávnenosti výdavkov realizovaných projektov. Z vecného hľadiska musia byť výdavky 

vynaložené v súlade s pravidlami PRV 2014 – 2020 na oprávnené aktivity a aktivity 

schválené v stratégii CLLD, v súlade s obsahovou stránkou projektu, zodpovedajú časovej 

následnosti aktivít projektu, sú plne v súlade s cieľmi projektu a prispievajú k dosiahnutiu 

plánovaných cieľov projektu. 

Z hľadiska územnej oprávnenosti musí byť oprávnený výdavok realizovaný na oprávnenom 

území, t.j. na území MAS, na ktoré sa vzťahuje PRV 2014 – 2020 s výnimkou projektov, 

ktorých charakter neumožňuje ich vykonanie len na území MAS (napr. projektov spolupráce, 

výmenné vzdelávacie projekty). 

Minimálna a maximálna výška oprávnených výdavkov ŽoNFP pre jednotlivé 

opatrenia/podopatrenia a operácie je definovaná v PRV SR 2014 – 2020, v stratégii CLLD a 

vo vyhlásených výzvach MAS. Kontrolu dodržania minimálnej a maximálnej výšky 

oprávnených výdavkov ŽoNFP bude vykonávať MAS. 

 

Odborné hodnotenie Žiadostí o NFP, priradenie k prioritnej/fokusovej oblasti 

MAS zabezpečí priradenie odborných hodnotiteľov k ŽoNFP, kontrolu oprávnenosti 

žiadateľa, overenie podmienok poskytnutia príspevku definovaných vo výzve, v príručke pre 

žiadateľa a v stratégii CLLD. Takisto zabezpečí overenie cieľa rozsahu a činnosti projektu, 

ktoré musia byť v súlade s cieľmi PRV 2014 – 2020 pre príslušné opatrenie a s cieľmi 

uvedenými v stratégii CLLD.  

V rámci odborného hodnotenia overí MAS žiadateľove priradenie oprávnených výdavkov 

uvedených v ŽoNFP k prioritným a sekundárnym fokusovým oblastiam príslušného 

opatrenia/podopatrenia a operácie. Ak oprávnený výdavok prispieva k viacerým fokusovým 

oblastiam priradí sa k prevažujúcej oblasti. Výsledky overenia zaznamená MAS v IS AGIS 

PRV a kontrolnom liste pre príslušné opatrenie/podopatrenie. Hodnotitelia sú povinní pred 

účasťou na odbornom hodnotení podpísať Čestné vyhlásenie o nestrannosti, zachovaní 

dôvernosti informácií a vylúčení konfliktu záujmov. Hodnotitelia vykonávajú odborné 

hodnotenie v priestoroch určených MAS, pričom nie sú oprávnení odnášať poskytnuté 

dokumenty mimo priestorov MAS. MAS je povinná výsledky po overení písomne 

zaznamenávať.  
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Príjem a registrácia Žiadosti o NFP na PPA 

MAS je povinná zaslať protokol o výbere ŽoNFP a všetky prijaté ŽoNFP v rámci výzvy do 

30 pracovných dní odo dňa jej ukončenia. Kompletný Protokol s povinnými prílohami 

v originálnom vyhotovení, podpísaný predsedom výberovej komisie, doručí MAS na adresu 

PPA. PPA v rámci administratívneho overenia overí splnenie podmienok doručenia ŽoNFP 

na MAS a následne ostatných podmienok poskytnutia príspevku, určených vo výzve MAS.  

PPA posúdi splnenie podmienky doručenia ŽoNFP riadne, včas a vo forme určenej vo výzve 

MAS. V prípade, že ŽoNFP nebola doručená riadne, v predpísanej lehote, PPA konanie 

zastaví a vydá Rozhodnutie o zastavení konania o ŽoNFP. Následne PPA vykoná overenie 

ostatných podmienok poskytnutia príspevku, ktoré zaznamená v kontrolnom liste.  

 

Kontrola formálnej správnosti Žiadosti o NFP 

PPA posudzuje v rámci administratívneho overenia podmienky poskytnutia príspevku alebo 

ich časť, ktoré sú určené vo výzve s výnimkou tých, ktoré sú úplne alebo z časti overované v 

rámci odborného hodnotenia ŽoNFP. PPA overí v rámci administratívneho overenia 

kompletnosť ŽoNFP, t.j., či formulár ŽoNFP obsahuje všetky požadované údaje a povinné 

prílohy. V prípade, že ŽoNFP je nekompletná, PPA vyzve žiadateľa na doplnenie v lehote nie 

kratšej ako 5 pracovných dní od doručenia výzvy na doplnenie ŽoNFP. V prípade, že žiadateľ 

ŽoNFP nedoplní v stanovenej lehote, PPA vydá Rozhodnutie o zastavení konania. overenie 

splnenia podmienok poskytnutia príspevku PPA zaznamená v kontrolných listoch pre 

príslušné opatrenie.  

 

Kontrola vecnej správnosti Žiadosti o NFP 

Pri kompletných ŽoNFP overuje PPA splnenie každej jednotlivej podmienky poskytnutia 

príspevku na základe údajov uvedených žiadateľom v ŽoNFP a v relevantných prílohách, 

ktorými žiadateľ preukazuje splnenie vybraných podmienok poskytnutia príspevku. Pri 

nejasnostiach PPA vyzve žiadateľa na vysvetlenie nejasností a  nezrovnalostí v lehote nie 

kratšej ako 5 pracovných dní od doručenia výzvy na doplnenie ŽoNFP. V prípade splnenia 

daných podmienok poskytnutia príspevku je ŽoNFP postúpená na ďalšie odborné hodnotenie. 

PPA pri zistení nezrovnalostí v protokole o výbere ŽoNFP odstúpi všetky predložené ŽoNFP 

predmetnej výzvy spolu s protokolom o výbere ŽoNFP na príslušnú MAS za účelom 

vykonania nápravy/opravy. Opravený protokol o výbere ŽoNFP spolu so všetkými 

predloženými ŽoNFP v rámci príslušnej výzvy je MAS povinná opätovne predložiť na PPA 

do najneskôr 15 pracovných dní odo dňa ich odstúpenia z PPA. 
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Odborné hodnotenie Žiadosti o NFP, priradenie k prioritnej/fokusovej oblasti 

PPA zabezpečí priradenie odborného hodnotiteľa k ŽoNFP, kontrolu oprávnenosti žiadateľa, 

overenie podmienok poskytnutia príspevku definovaných vo výzve, v príručke pre žiadateľa a 

v stratégii CLLD. Takisto zabezpečí overenie cieľa rozsahu a činnosti projektu, ktoré musia 

byť v súlade s cieľmi PRV 2014 – 2020 pre príslušné opatrenie a s cieľmi uvedenými 

v stratégii CLLD.  

V rámci odborného hodnotenia overí PPA žiadateľove priradenie oprávnených výdavkov 

uvedených v ŽoNFP k prioritným a sekundárnym fokusovým oblastiam príslušného 

opatrenia/podopatrenia a operácie. Ak oprávnený výdavok prispieva k viacerým fokusovým 

oblastiam priradí sa k prevažujúcej oblasti. Výsledky overenia zaznamená PPA v IS AGIS 

PRV a kontrolnom liste pre príslušné opatrenie/podopatrenie. Hodnotitelia sú povinní pred 

účasťou na odbornom hodnotení podpísať Čestné vyhlásenie o nestrannosti, zachovaní 

dôvernosti informácií a vylúčení konfliktu záujmov. PPA je povinná výsledky po overení 

písomne zaznamenávať. PPA následne zasiela zoznam schválených žiadostí o NFP  MAS, 

ďalej MAS posiela zoznam na NSK  za účelom predchádzania dvojitého financovania. 

 

Zmluva o poskytnutí NFP  

Právny nárok na poskytnutie príspevku vzniká nadobudnutím účinnosti zmluvy alebo 

nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia. Poskytnutie príspevku na základe zmluvy je 

viazané na splnenie podmienok dohodnutých v zmluve. Zmluva upravuje práva a povinnosti 

prijímateľa a Poskytovateľa pri realizácii projektu a počas doby udržateľnosti projektu. 

Žiadateľ je povinný poskytnúť pred uzavretím zmluvy Poskytovateľovi súčinnosť v rozsahu 

potrebnom na uzavretie zmluvy. Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia. Týmto dňom vzniká prijímateľovi právny nárok 

na poskytnutie NFP. 

 

 

Ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP 

PPA je povinná zabezpečiť a vyžadovať plnenie povinností, stanovených v zmluve o 

poskytnutí nenávratného finančného príspevku, po celú dobu udržateľnosti projektu. 

Udržateľnosť projektu v prípade operácií zložených z investície do infraštruktúry alebo 

investície do výroby sa musí zabezpečiť počas doby do piatich rokov od záverečnej platby 

poskytnutej prijímateľovi.  
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K ukončeniu doby platnosti zmluvy o poskytnutí NFP môže dôjsť : 

a) štandardným spôsobom, tzn. ak sa záväzky zmluvných strán splnia včas a  riadne 

b) neštandardným spôsobom 

 písomnou dohodou zmluvných strán na podnet prijímateľa alebo PPA, 

 odstúpením od zmluvy jednou zo zmluvných strán  

 automatickým ukončením, tzv. fixné záväzky, kedy z obsahu zmluvy o poskytnutí 

NFP vyplýva, že PPA nemá záujem na splnení záväzku prijímateľa (napr. podať 

žiadosť o platbu) po dobe určenej na plnenie. 

 

 

Monitorovanie a hodnotenie 

MAS poskytne RO, NSRV a určeným hodnotiteľom alebo iným subjektom povereným 

výkonom týchto funkcií v jeho mene všetky informácie potrebné na monitorovanie a 

hodnotenie programu. Počas implementácie nástroja CLLD bude vykonané priebežné 

hodnotenie implementácie stratégie CLLD a činností MAS. 

 

 ŽoNFP v rámci IROP 

 

Výzva na predkladanie Žiadostí o NFP v rámci IROP 2014 – 2020 

MAS bude vyhlasovať výzvy v súlade s harmonogramom výziev, s cieľom včasnej 

informovanosti potenciálnych žiadateľov. Harmonogram podlieha schváleniu zo strany RO 

pre IROP, zostavuje sa na obdobie 1 kalendárneho roka. MAS zverejní harmonogram na 

svojom webovom sídle, takisto je zodpovedná za jeho aktuálnosť. Harmonogram sa zostaví 

a aktualizuje na základe podmienok určených v Systéme riadenia CLLD pre programové 

obdobie 2014 – 2020.  

Výzva bude mať formu otvorenej výzvy, ktorej dĺžka trvania bude závislá na disponibilných 

finančných prostriedkoch, ktorých vyčerpanie bude dôvod na ukončenie výzvy. Hodnotenie 

ŽoNFP bude prebiehať v termínoch určených vo výzve.  

 

Zmena a zrušenie výzvy 

MAS môže meniť výzvu na základe podmienok uvedených v Systéme riadenia CLLD pre 

programové obdobie 2014 – 2020. MAS je oprávnená vo výzve zmeniť: 

- formálne náležitosti 

- podmienky poskytnutia príspevku 
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- prílohy. 

MAS je oprávnená zrušiť výzvu do doby, kým nie je vyčerpaná alokácia, zrušenie musí 

odôvodniť. Pred zmenou alebo zrušením výzvy zasiela MAS v dostatočnom časovom 

predstihu návrh zmeny/zrušenia výzvy spolu s odôvodnením na odsúhlasenie RO pre IROP, 

ktorý sa k zmene/zrušeniu vyjadrí do 5 pracovných dní. 

 

Hodnotiace kritériá Žiadostí o NFP 

Sú popísané v časti Hodnotiace kritériá Žiadostí o NFP pre PRV. 

 

Výberové kritériá Žiadostí o NFP 

Sú popísané v časti Výberové kritériá Žiadostí o NFP pre PRV. 

 

Procesné úkony žiadosti o NFP pre IROP sú totožné ako procesné úkony pre žiadosti o NFP 

pre PRV. Budú sa uskutočňovať na základe podmienok určených v Systéme riadenia CLLD 

pre programové obdobie 2014 – 2020. 

 

 

 ŽoNFP v rámci ostatných operačných programov 

Žiadosti v rámci ostatných operačných programov budú žiadatelia predkladať v zmysle 

podmienok stanovených príslušným riadiacim orgánom. 

 

5.2 Akčný plán 

Časť A.) Akčný plán pre základnú alokáciu MAS 

Tabuľka 2.A 

Názov opatrenia   Zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých 

podnikov, samostatne zárobkovo činných osôb, družstiev 

 

Priradenie kódu opatrenia 

(platí v prípade opatrení 

z PRV, priradí sa kód 

opatrenia/podopatrenia 

v zmysle nariadenia (EÚ) č. 

808/2014) 

 

Priradenie k fokusovej oblasti 

PRV /špecifickému cieľu 

5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a 

inovácií 
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IROP 

Ciele opatrenia   Cieľom tohto opatrenia je zvyšovanie zamestnanosti v rámci regiónu, 

zvyšovanie konkurencieschopnosti malých a začínajúcich podnikateľov 

a zvyšovanie podielu výrobkov a služieb na regionálnej úrovni.  

Zdôvodnenie výberu Prioritná os 5: Miestny rozvoj vedený komunitou prispieva 

k tematickému cieľu č. 9 Podpora sociálneho začlenenia, boj proti 

chudobe a akejkoľvek diskriminácie. Podpora je orientovaná na trh 

práce v miestnom kontexte, sústreďuje sa na rozvoj a rast udržateľných 

pracovných miest bez ohľadu na sektor alebo odvetvie vrátane oblasti 

zelených technológií. 

Rozsah a oprávnené činnosti 1. obstaranie hmotného majetku pre účely tvorby  pracovných miest 

2. nutné stavebnotechnické úpravy budov spojené s umiestnením 

obstaranej technológie a/alebo s poskytovaním nových služieb 

3. podpora marketingových aktivít 

4. podpora miestnych produkčno-spotrebiteľských reťazcov, sieťovanie 

na úrovni miestnej ekonomiky a výmena skúseností. 

Oprávnení prijímatelia - samostatne zárobkovo činné osoby, okrem tých, ktoré sú 

oprávnenými prijímateľmi z PRV v opatrení LEADER 

a oprávnenými prijímateľmi z OP RH, 

- mikro a malé podniky s počtom do 49 zamestnancov, okrem tých, 

ktoré sú oprávnenými prijímateľmi z PRV v v opatrení LEADER 

a oprávnenými prijímateľmi z OP RH. 

Intenzita pomoci 1 55% zo zdrojov EÚ a ŠR 

45%  vlastné zdroje/spolufinancovanie prijímateľom 

Oprávnené výdavky2 - obstaranie hmotného majetku pre účely tvorby pracovných miest, 

- nutné stavebnotechnické úpravy budov spojené s  umiestnením 

obstaranej technológie a/alebo s poskytovaním nových služieb, 

- podpora marketingových aktivít, 

- podpora miestnych produkčno-spotrebiteľských reťazcov, sieťovanie 

na úrovni miestnej ekonomiky a výmena skúseností. 

Výška príspevku (minimálna 

a maximálna) 

Minimálna výška príspevku: 5 000 EUR 

Maximálna výška príspevku: 100 000 EUR  

                                                             
1 Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov a rozpočtu.  
2 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP  
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Finančný plán   

 

 

 

 

Región Spolu EÚ ŠR VZ iné 

 

MR 

 

216 065,13 

 

118 835,82 
0,00 

 

97 229,31 
- 

 

VR 
- - - - - 

Spolu  

216 065,13 

 

118 835,82 
0,00 

 

97 229,31 
- 

 

Princípy pre stanovenie 

výberových a  

hodnotiacich kritérií / Hlavné 

zásady výberu operácií3 

Výberové kritériá pre výber projektov: Hlavné zásady výberu operácií 

definované v IROP pre špecifický cieľ 5.1.1., 

Hodnotiace kritériá: 

Vylučujúce kritériá: Všeobecné podmienky oprávnenosti pre projektové 

opatrenia (PRV SR 2014-2020), 

Bodovacie kritériá: 

Viď. Príloha č. 3: Výberové a hodnotiace (bodovacie) kritériá pre výber 

projektov predkladanej stratégie CLLD k Projektovému zámeru. 

Povinné prílohy stanovené 

MAS 

Žiadne 

Merateľné ukazovatele 

projektu 

 

Kód/ID Názov/Ukazovateľ Merná 

jednotka 

Počiatočná 

hodnota 

Celková 

cieľová 

hodnota 

5.1.1 Nárast 

zamestnanosti 

v podporovaných 

podnikoch 

počet 0 3 

5.1.1 Počet 

podporených 

podnikov  

počet 0 3 

 

Indikatívny harmonogram 

výziev 

 

11/2017-06/2022 

Pozn.: Pre PRV ako aj pre IROP platí, že maximálna veľkosť oprávnených výdavkov výška NFP na 1 

projekt (okrem aktivít zameraných na chod MAS a animácie) je 100 000 EUR z celkových 

oprávnených výdavkov na projekt.  

 

                                                             
3 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP  
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Tabuľka č. 4.B Rozvoj základnej infraštruktúry v oblastiach: sociálne služby a komunitné 

služby 

Názov opatrenia  Rozvoj základnej infraštruktúry v oblastiach: 

- sociálne služby a komunitné služby 

 

Priradenie kódu opatrenia 

(platí v prípade opatrení 

z PRV, priradí sa kód 

opatrenia/podopatrenia 

v zmysle nariadenia (EÚ) č. 

808/2014) 

 

Priradenie k fokusovej 

oblasti PRV / 

špecifickému cieľu IROP 

5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými 

centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných 

infraštruktúrach 

Ciele opatrenia  Cieľom tejto aktivity je prispieť k zlepšeniu sociálnych a komunitných 

služieb na území, dobudovanie alebo rekonštrukcia sociálnych a 

komunitných zariadení. 

Analýza územia poukazuje na chýbajúce sociálne služby a sociálne 

zariadenia, prípadne na potrebu obnovy rekonštrukcie takýchto 

zariadení. Sociálne služby sa poskytujú len v malom rozsahu a na veľmi 

nízkej úrovni. Cieľom tohto opatrenia je zlepšenie sociálnych a 

komunitných služieb na území a dobudovanie alebo rekonštrukcia 

sociálnych a komunitných zariadení. Dôraz sa kladie aj na prehĺbenie 

dopravného prepojenia medzi vidiekom a mestom, čo má umožniť 

jednoduchší, rýchlejší a komfortnejší presun obyvateľstva za prácou 

a inými bodmi záujmu. V neposlednom rade je toto opatrenie zamerané 

na zvýšenie služieb poskytovaných v školských a predškolských 

zariadeniach. 

Zdôvodnenie výberu Prioritná os 5: Miestny rozvoj vedený komunitou prispieva 

k tematickému cieľu č. 9 Podpora sociálneho začlenenia, boj proti 

chudobe a akejkoľvek diskriminácie. Podpora je orientovaná do 

vytvárania predpokladov pre riešenie vzťahov medzi mestom 

a vidiekom v oblasti podpory verejnej infraštruktúry a verejných 

služieb. Ide o prepojenia medzi mestským a vidieckym prostredím, 

ktoré vyplývajú z prepravy tovaru, presunov do a z práce, vzdelávacích 

služieb, zdravotných služieb, vodného a odpadového hospodárstva, 
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4 Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov a rozpočtu.  
5 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP  
6 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP  

hospodárskych transakcií, prístupu k prírodným zdrojom, ako aj 

z kultúry a rekreačných činností. 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

o zriaďovanie nových alebo rekonštrukcia a modernizácia 

existujúcich zariadení pre poskytovanie komunitných sociálnych 
služieb vrátene materiálno-technického vybavenia, 

o zvyšovanie kvality a kapacity komunitných sociálnych služieb, 

o rozvoj terénnych a ambulantných sociálnych služieb, 

o infraštruktúra komunitných centier. 

Oprávnení prijímatelia  - občianske združenia, 

- neziskové organizácie, 

- cirkevné organizácie, 

- združenie miest a obcí. 

Intenzita pomoci 4 85 % zo zdrojov EÚ a ŠR 

15 %  vlastné zdroje/spolufinancovanie konečným prijímateľom 

Oprávnené výdavky5 - zriaďovanie nových alebo rekonštrukcia a modernizácia  

existujúcich zariadení pre poskytovanie komunitných sociálnych 

služieb vrátene materiálno-technického vybavenia, 

- zvyšovanie kvality a kapacity komunitných sociálnych služieb, 

- rozvoj terénnych a ambulantných sociálnych služieb, 

- infraštruktúra komunitných centier. 

Výška príspevku 

(minimálna a maximálna) 

Minimálna výška príspevku: 5 000 EUR 

Maximálna výška príspevku: 50 000 EUR 

Finančný plán  Región Spolu EÚ ŠR VZ iné 

MR  

67 435,29 

 

57 320,00 
0,00 

 

10 115,29 
- 

VR - - - - - 

Spolu   

67 435,29 

 

57 320,00 
0,00 

 

10 115,29 
- 

 

Princípy pre stanovenie 

výberových a  

hodnotiacich kritérií / 

Hlavné zásady výberu 

operácií6 

Výberové kritériá pre výber projektov: Hlavné zásady výberu operácií 

definované v IROP pre špecifický cieľ 5.1.1., 

Hodnotiace kritériá: 

Vylučujúce kritériá: Všeobecné podmienky oprávnenosti pre projektové 

opatrenia (PRV SR 2014-2020), 
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Pozn.: Pre PRV ako aj pre IROP platí, že maximálna veľkosť oprávnených výdavkov výška NFP na 1 

projekt (okrem aktivít zameraných na chod MAS a animácie) je 100 000 EUR z celkových 

oprávnených výdavkov na projekt.  

 

Tabuľka č. 4.C Rozvoj základnej infraštruktúry v oblastiach: dopravné prepojenie 

a dostupnosť sídiel 

 

Názov opatrenia  Rozvoj základnej infraštruktúry v oblastiach: 

- dopravné prepojenie a dostupnosť sídiel 

 

Priradenie kódu opatrenia 

(platí v prípade opatrení 

z PRV, priradí sa kód 

opatrenia/podopatrenia 

v zmysle nariadenia (EÚ) č. 

808/2014) 

 

Priradenie k fokusovej oblasti 

PRV / 

5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými 

centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných 

Bodovacie kritériá: 

Viď. Príloha č. 3: Výberové a hodnotiace (bodovacie) kritériá pre výber 

projektov predkladanej stratégie CLLD k Projektovému zámeru. 

Povinné prílohy stanovené 

MAS 

Žiadne  

Merateľné ukazovatele 

projektu 

Kód/ID Názov/Ukazovateľ Merná 

jednotka 

Počiatočná 

hodnota 

Celková 

cieľová 

hodnota 

5.1.2 Počet nových 

služieb a prvkov 

verejnej 

infraštruktúry 

počet 0 1 

5.1.2 Počet 

novovytvorených 

pracovných miest 

počet 0 1 

 

Indikatívny harmonogram 

výziev 

 

11/2017-06/2022 
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špecifickému cieľu IROP infraštruktúrach 

Ciele opatrenia  Cieľom tejto aktivity je prispieť k zlepšeniu dopravnej prepojenosti,  

dostupnosti pracovísk, verejných a iných služieb. 

Audit dopravnej infraštruktúry a kvality obecných komunikácií a 

chodníkov odhalil nevyhovujúci stav cestnej siete, chodníkov, lávok a 

mostov v mikroregióne. Zlý stav a absencia chodníkov v niektorých 

obciach znižujú bezpečnosť chodcov, ktorí namiesto chodníkov 

využívajú cestné komunikácie.  

Zdôvodnenie výberu Prioritná os 5: Miestny rozvoj vedený komunitou prispieva 

k tematickému cieľu č. 9 Podpora sociálneho začlenenia, boj proti 

chudobe a akejkoľvek diskriminácie. Podpora je orientovaná do 

vytvárania predpokladov pre riešenie vzťahov medzi mestom a vidiekom 

v oblasti podpory verejnej infraštruktúry a verejných služieb. Ide 

o prepojenia medzi mestským a vidieckym prostredím, ktoré vyplývajú 

z prepravy tovaru, presunov do a z práce, vzdelávacích služieb, 

zdravotných služieb, vodného a odpadového hospodárstva, 

hospodárskych transakcií, prístupu k prírodným zdrojom, ako aj 

z kultúry a rekreačných činností. 

Rozsah a oprávnené činnosti 
o výstavba, modernizácia, rekonštrukcia zastávok, staníc, parkovísk 

na linkách prepájajúcich obec s mestom, 

o  budovanie prvkov a podpora opatrení na zvyšovanie bezpečnosti 
dopravy v mestách, 

o nákup vozidiel pre účely zabezpečenia spoločnej dopravy osôb 

vrátane vozidiel prispôsobených osobám s obmedzenou možnosťou 
pohybu a orientácie, 

o zriaďovanie, obnova a výstavba cyklistických trás zabezpečujúcich 

dopravu osôb do zamestnania alebo k verejným službám (napr. trasy 
vedúce k vlakovým, autobusovým zastávkam a staniciam v obciach 

a mestách) vrátane investícií do doplnkovej cyklistickej 

infraštruktúry vrátane odpočívadiel, chránených parkovísk pre 

bicykle, nabíjacích staníc pre elektrobicykle a pod. 

Oprávnení prijímatelia  Mestá a obce z územia MAS 

Intenzita pomoci 7 95 % zo zdrojov EÚ a ŠR 

5 % vlastné zdroje/spolufinancovanie prijímateľom 

Oprávnené výdavky8  výstavba, modernizácia, rekonštrukcia zastávok, staníc, parkovísk, 

parkovísk, na linkách prepájajúcich obec s mestom 

 budovanie prvkov a podpora opatrení na zvyšovanie bezpečnosti 

                                                             
7 Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov a rozpočtu.  
8 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP  
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dopravy v mestách 

 nákup vozidiel pre účely zabezpečenia spoločnej dopravy osôb 

vrátane vozidiel prispôsobených osobám s obmedzenou možnosťou 

pohybu a orientácie 

 zriaďovanie, obnova a výstavba cyklistických trás zabezpečujúcich 

dopravu osôb do zamestnania alebo k verejným službám (napr. trasy 

vedúce k vlakovým, autobusovým zastávkam a staniciam v obciach 

a mestách) vrátane investícií do doplnkovej cyklistickej 

infraštruktúry vrátane odpočívadiel, chránených parkovísk pre 

bicykle, nabíjacích staníc pre elektrobicykle a pod. 

Výška príspevku (minimálna 

a maximálna) 

Minimálna výška príspevku: 5 000 EUR 

Maximálna výška príspevku: 100 000 EUR 

Finančný plán   

 

 

 

 

Región Spolu EÚ ŠR VZ iné 

MR  

75 421,05 

 

71 650,00 
0,00 

 

3 771,05 
- 

VR - - - - - 

Spolu   

75 421,05 

 

71 650,00 
0,00 

 

3 7715,05 
- 

 

Princípy pre stanovenie 

výberových a  

hodnotiacich kritérií / Hlavné 

zásady výberu operácií9 

Výberové kritériá pre výber projektov: Hlavné zásady výberu operácií 

definované v IROP pre špecifický cieľ 5.1.1., 

Hodnotiace kritériá: 

Vylučujúce kritériá: Všeobecné podmienky oprávnenosti pre projektové 

opatrenia (PRV SR 2014-2020), 

Bodovacie kritériá: 

Viď. Príloha č. 3: Výberové a hodnotiace (bodovacie) kritériá pre výber 

projektov predkladanej stratégie CLLD k Projektovému zámeru. 

Povinné prílohy stanovené 

MAS 

Žiadne  

Merateľné ukazovatele 

projektu 

 

Kód/ID Názov/Ukazovateľ Merná 

jednotka 

Počiatočná 

hodnota 

Celková 

cieľová 

hodnota 

                                                             
9 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP  
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5.1.2 Počet nových 

služieb a prvkov 

verejnej 

infraštruktúry 

počet 0 4 

 

Indikatívny harmonogram 

výziev 

 

11/2017-06/2022 

Pozn.: Pre PRV ako aj pre IROP platí, že maximálna veľkosť oprávnených výdavkov výška NFP na 1 

projekt (okrem aktivít zameraných na chod MAS a animácie) je 100 000 EUR z celkových 

oprávnených výdavkov na projekt.  

 

Tabuľka č. 4.D Rozvoj základnej infraštruktúry v oblastiach: sociálne služby a komunitné 

služby 

Názov opatrenia  Rozvoj základnej infraštruktúry v oblastiach: 

- sociálne služby a komunitné služby 

 

Priradenie kódu opatrenia 

(platí v prípade opatrení 

z PRV, priradí sa kód 

opatrenia/podopatrenia 

v zmysle nariadenia (EÚ) č. 

808/2014) 

 

Priradenie k fokusovej oblasti 

PRV / 

špecifickému cieľu IROP 

5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými 

centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných 

infraštruktúrach 

Ciele opatrenia  Cieľom tejto aktivity je prispieť k zlepšeniu sociálnych a komunitných 

služieb na území, dobudovanie alebo rekonštrukcia sociálnych a 

komunitných zariadení. 

Audit zdrojov územia zistil nedostatky v občianskej vybavenosti znižujú 

atraktivitu obcí a nevytvárajú vhodné podmienky pre zotrvanie mladých 

ľudí a rodín v mikroregióne. Cieľom je aj skvalitniť oblasť sociálnych 

a komunitných služieb v rámci územia združenia. 

Zdôvodnenie výberu Prioritná os 5: Miestny rozvoj vedený komunitou prispieva 

k tematickému cieľu č. 9 Podpora sociálneho začlenenia, boj proti 

chudobe a akejkoľvek diskriminácie. Podpora je orientovaná do 

vytvárania predpokladov pre riešenie vzťahov medzi mestom a vidiekom 

v oblasti podpory verejnej infraštruktúry a verejných služieb. Ide 
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o prepojenia medzi mestským a vidieckym prostredím, ktoré vyplývajú 

z prepravy tovaru, presunov do a z práce, vzdelávacích služieb, 

zdravotných služieb, vodného a odpadového hospodárstva, 

hospodárskych transakcií, prístupu k prírodným zdrojom, ako aj 

z kultúry a rekreačných činností. 

Rozsah a oprávnené činnosti 
o zriaďovanie nových alebo rekonštrukcia a modernizácia existujúcich 

zariadení pre poskytovanie komunitných sociálnych služieb vrátene 

materiálno-technického vybavenia, 

o zvyšovanie kvality a kapacity komunitných sociálnych služieb, 

o rozvoj terénnych a ambulantných sociálnych služieb, 

o infraštruktúra komunitných centier. 

Oprávnení prijímatelia  Mestá a obce z územia MAS 

Intenzita pomoci 10 95 % zo zdrojov EÚ a ŠR 

5 % vlastné zdroje/spolufinancovanie prijímateľom 

Oprávnené výdavky11  zriaďovanie nových alebo rekonštrukcia a modernizácia  

     existujúcich zariadení pre poskytovanie komunitných sociálnych 

služieb vrátene materiálno-technického vybavenia 

 zvyšovanie kvality a kapacity komunitných sociálnych služieb 

 rozvoj terénnych a ambulantných sociálnych služieb 

 infraštruktúra komunitných centier  

Výška príspevku (minimálna 

a maximálna) 

Minimálna výška príspevku: 5 000 EUR 

Maximálna výška príspevku: 100 000 EUR 

Finančný plán   

 

 

 

 

Región Spolu EÚ ŠR VZ iné 

MR  

30 168,42 

 

28 660,00 
0,00 

 

1 508,42 
- 

VR - - - - - 

Spolu   

30 168,42 

 

28 660,00 
0,00 

 

1 508,42 
- 

 

Princípy pre stanovenie 

výberových a  

hodnotiacich kritérií / Hlavné 

zásady výberu operácií12 

Výberové kritériá pre výber projektov: Hlavné zásady výberu operácií 

definované v IROP pre špecifický cieľ 5.1.1., 

Hodnotiace kritériá: 

Vylučujúce kritériá: Všeobecné podmienky oprávnenosti pre projektové 

opatrenia (PRV SR 2014-2020), 

                                                             
10 Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov a rozpočtu.  
11 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP  
12 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP  
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Bodovacie kritériá: 

Viď. Príloha č. 3: Výberové a hodnotiace (bodovacie) kritériá pre výber 

projektov predkladanej stratégie CLLD k Projektovému zámeru. 

Povinné prílohy stanovené 

MAS 

Žiadne  

Merateľné ukazovatele 

projektu 

 

Kód/ID Názov/Ukazovateľ Merná 

jednotka 

Počiatočná 

hodnota 

Celková 

cieľová 

hodnota 

5.1.2 Počet nových 

služieb a prvkov 

verejnej 

infraštruktúry 

počet 0 1 

 

Indikatívny harmonogram 

výziev 

 

11/2017-06/2022 

Pozn.: Pre PRV ako aj pre IROP platí, že maximálna veľkosť oprávnených výdavkov výška NFP na 1 

projekt (okrem aktivít zameraných na chod MAS a animácie) je 100 000 EUR z celkových 

oprávnených výdavkov na projekt.  

 

Tabuľka č. 4.E Rozvoj základnej infraštruktúry v oblastiach: infraštruktúra vzdelávania 

Názov opatrenia  Rozvoj základnej infraštruktúry v oblastiach: 

- infraštruktúra vzdelávania 

 

Priradenie kódu opatrenia 

(platí v prípade opatrení 

z PRV, priradí sa kód 

opatrenia/podopatrenia 

v zmysle nariadenia (EÚ) č. 

808/2014) 

 

Priradenie k fokusovej oblasti 

PRV / 

špecifickému cieľu IROP 

5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými 

centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných 

infraštruktúrach 

Ciele opatrenia  Cieľom tejto aktivity je prispieť k zlepšeniu a ku kvalite infraštruktúry 

vzdelávania, a tak zvýšiť atraktivitu obcí a vytvoriť príťažlivé prostredie 

pre život mladých ľudí. 

Audit zdrojov územia zistil nedostatky v oblasti školských 
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a predškolských zariadení. Cieľom je aj skvalitniť infraštruktúru 

vzdelávania v rámci územia. 

Zdôvodnenie výberu Prioritná os 5: Miestny rozvoj vedený komunitou prispieva 

k tematickému cieľu č. 9 Podpora sociálneho začlenenia, boj proti 

chudobe a akejkoľvek diskriminácie. Podpora je orientovaná do 

vytvárania predpokladov pre riešenie vzťahov medzi mestom a vidiekom 

v oblasti podpory verejnej infraštruktúry a verejných služieb. Ide 

o prepojenia medzi mestským a vidieckym prostredím, ktoré vyplývajú 

z prepravy tovaru, presunov do a z práce, vzdelávacích služieb, 

zdravotných služieb, vodného a odpadového hospodárstva, 

hospodárskych transakcií, prístupu k prírodným zdrojom, ako aj 

z kultúry a rekreačných činností. 

Rozsah a oprávnené činnosti 
o vybudovanie, modernizácia odborných učební, laboratórií, 

jazykových učební ZŠ, 

o skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení. 

Oprávnení prijímatelia  Mestá a obce z územia MAS 

Intenzita pomoci 13 95 % zo zdrojov EÚ a ŠR 

5 % vlastné zdroje/spolufinancovanie prijímateľom 

Oprávnené výdavky14  zriaďovanie nových alebo rekonštrukcia a modernizácia  

     existujúcich zariadení pre poskytovanie komunitných sociálnych 

služieb vrátene materiálno-technického vybavenia 

 zvyšovanie kvality a kapacity komunitných sociálnych služieb 

 rozvoj terénnych a ambulantných sociálnych služieb 

 infraštruktúra komunitných centier  

Výška príspevku (minimálna 

a maximálna) 

Minimálna výška príspevku: 5 000 EUR 

Maximálna výška príspevku: 100 000 EUR 

Finančný plán   

 

 

 

 

Región Spolu EÚ ŠR VZ iné 

MR  

43 804,55 

 

41 614,32 
0,00 

 

2 190,23 
- 

VR - - - - - 

Spolu   

43 804,55 

 

41 614,32 
0,00 

 

2 190,23 
- 

 

Princípy pre stanovenie Výberové kritériá pre výber projektov: Hlavné zásady výberu operácií 

                                                             
13 Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov a rozpočtu.  
14 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP  
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výberových a  

hodnotiacich kritérií / Hlavné 

zásady výberu operácií15 

definované v IROP pre špecifický cieľ 5.1.1., 

Hodnotiace kritériá: 

Vylučujúce kritériá: Všeobecné podmienky oprávnenosti pre projektové 

opatrenia (PRV SR 2014-2020), 

Bodovacie kritériá: 

Viď. Príloha č. 3: Výberové a hodnotiace (bodovacie) kritériá pre výber 

projektov predkladanej stratégie CLLD k Projektovému zámeru. 

Povinné prílohy stanovené 

MAS 

Žiadna  

Merateľné ukazovatele 

projektu 

 

Kód/ID Názov/Ukazovateľ Merná 

jednotka 

Počiatočná 

hodnota 

Celková 

cieľová 

hodnota 

5.1.2 Počet nových 

služieb a prvkov 

verejnej 

infraštruktúry 

počet 0 1 

 

Indikatívny harmonogram 

výziev 

 

11/2017-06/2022 

Pozn.: Pre PRV ako aj pre IROP platí, že maximálna veľkosť oprávnených výdavkov výška NFP na 1 

projekt (okrem aktivít zameraných na chod MAS a animácie) je 100 000 EUR z celkových 

oprávnených výdavkov na projekt.  

 

Tabuľka č. 4.F Investície do hmotného majetku 

Názov opatrenia  

 

M04 - Investície do hmotného majetku 

 

 

Priradenie kódu opatrenia 

(platí v prípade opatrení 

z PRV, priradí sa kód 

opatrenia/podopatrenia 

v zmysle nariadenia (EÚ) č. 

808/2014) 

4.1: Investície do hmotného majetku, ktoré zlepšujú celkovú 

výkonnosť poľnohospodárskeho podniku 

Priradenie k fokusovej 3A Zvýšenie konkurencie schopnosti prvovýrobcov prostredníctvom ich 

                                                             
15 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP  
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oblasti PRV / 

špecifickému cieľu IROP 

lepšej integrácie do poľnohospodársko-potravinového reťazca pomocou 

systémov kvality, pridávanie hodnoty poľnohospodárskym produktom, 

propagácie na miestnych trhoch a v krátkych dodávateľských reťazcoch, 

skupín a organizácií výrobcov a medziodvetvových organizácií. 

Ciele opatrenia  
Hlavným cieľom opatrenia je podpora poľnohospodárskych podnikov, 

vrátane podnikov, ktoré prevádzkujú mladí alebo malí farmári, investícií 

týkajúcich sa odbytu a spracovania poľnohospodárskej produkcie. 

Opatrenie má prispieť k zvýšeniu konkurencieschopnosti 

spracovateľského a potravinárskeho priemyslu a účelovo intenzívnej avšak 

environmentálne prijateľnej poľnohospodárskej výroby. 

Zdôvodnenie výberu Prostredníctvom tohto podopatrenia sa poskytne investičná  podpora pre 

poľnohospodárske podniky v regióne, ktoré majú momentálne obmedzené 

zdroje financovania svojich podnikateľských zámerov. Investíciou do 

hmotného majetku sa dosiahne zvýšenie celkovej výkonnosti 

a udržateľnosti poľnohospodárskych podnikov v oblastiach: špeciálnej 

rastlinnej výroby, živočíšnej výroby, zlepšenia využívania závlah, 

zavádzania inovatívnych technológií v súvislosti s aplikáciou organických 

a priemyselných hnojív, zlepšenia odbytu, založenia porastov rýchlo 

rastúcich drevín a iných trvalých energetických plodín, skladovacích 

kapacít a pozberovej úpravy, zníženia záťaže na životné prostredie vrátane 

technológií na znižovanie emisií skleníkových plynov. 

Rozsah a oprávnené činnosti 
1. Špeciálna rastlinná výroba: 

 Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov 

špeciálnej rastlinnej výroby vrátane prípravy staveniska 

 Investície do obstarania technického a technologického vybavenia 

špeciálnej rastlinnej výroby vrátane  strojov a náradia slúžiacich 

na pestovanie, aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín,   

priemyselných a hospodárskych hnojív, zber a pozberovú úpravu 

 investície do objektov na využívanie geotermálnej energie na 

vykurovanie skleníkov a fóliovníkov a na vlastnú spotrebu v 

podniku  vrátane súvisiacich investičných činnosti 

2. Živočíšna výroba: 

 Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov 
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živočíšnej výroby vrátane prípravy staveniska 

 Investície do obstarania technického a technologického vybavenia 

živočíšnej výroby vrátane  strojov a náradia slúžiacich aj na zber 

objemových krmív, uskladnenie a manipuláciu s krmivami 

a stelivami 

 Investície do zavádzania technológií na výrobu energie 

energetickou transformáciou biomasy vyprodukovanej  v rámci 

živočíšnej výroby  s doplnkovou funkciou biomasy 

vyprodukovanej na ostatnej poľnohospodárskej pôde (nevyužitej 

ornej i TTP) a odpadových druhov biomasy z poľnohospodárstva, 

vlastnej výroby potravinárskych výrobkov a lesného hospodárstva. 

3. Zlepšenie využívania závlah: 

 Stavebné investície na výstavbu, rekonštrukciu alebo 

modernizáciu závlahových systémov vrátane infraštruktúry s 

cieľom zvýšenia produkcie alebo jej kvality; 

 Investície do obstarania a modernizácie techniky a technológie 

závlahových systémov s cieľom zvýšenia produkcie alebo jej 

kvality. 

4. Zavádzanie inovatívnych technológií v súvislosti s variabilnou 

aplikáciou organických a priemyselných hnojív a ostatných substrátov s 

cieľom lepšenia kvalitatívnych vlastností a úrodnosti pôdy a ochrany pred 

jej degradáciou 

 Investície do obstarania inovatívnej techniky, technológie a 

strojov s variabilnou aplikáciou organických a priemyselných 

hnojív  a ostatných substrátov do pôdy. 

5. Zlepšenie odbytu 

 Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov 

a do jeho vnútorného vybavenia: na priamy predaj výhradne 

vlastných výrobkov v rámci areálu daného podniku 

6. Založenie porastov rýchlo rastúcich drevín a iných trvalých 

energetických plodín 
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 Náklady na založenie porastov rýchlo rastúcich drevín a iných 

trvalých energetických plodín na poľnohospodárskej pôde.  

7. Reštrukturalizácia alebo  diverzifikácia výroby v podniku   

 Investície realizované len v súvislosti s vypracovaným plánom 

reštrukturalizácie výroby v podniku resp. s plánom diverzifikácie 

výroby v podniku zameranými na zvýšenie produktivity podniku, 

zvýšenie zamestnanosti podniku alebo na diverzifikáciu 

poľnohospodárskej výroby s cieľom výroby produktov s vyššou 

pridanou hodnotou. V rámci uvedeného nebudú podporované 

investície do špeciálnych strojov  a náradia s výnimkou pokiaľ má 

investícia priamy súvis s reštrukturalizáciou podniku resp. 

diverzifikáciou výroby. 

8. Skladovacie kapacity a pozberová úprava 

 Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie skladovacích 

kapacít a  pozberovej úpravy vrátane sušiarní s energetickým 

využitím biomasy na výrobu tepla s max. tepelným výkonom do 2 

MWt, 

9. Zníženie záťaže na životné prostredie vrátane technológii na znižovanie 

emisií skleníkových plynov  

 Investície do nových technológií na znižovanie emisií 

skleníkových plynov v ustajnení hospodárskych zvierat; 

 Investície do objektov a technológií na bezpečné uskladnenie 

a nakladanie s hospodárskymi hnojivami a inými vedľajšími 

produktmi vlastnej živočíšnej výroby (výstavba hnojísk, 

uskladňovacích nádrží alebo žúmp); 

 Investície do uskladnenia hnojív a chemických prípravkov v 

rastlinnej výrobe a do objektov, technológií a zariadení na 

bezpečné uskladnenie senáže a siláže. 

Oprávnení prijímatelia Prijímateľom  pomoci sú fyzické a právnické osoby podnikajúce v 

poľnohospodárskej prvovýrobe. 
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Intenzita pomoci 16 

 

50 % zo zdrojov EÚ a ŠR  

50 % vlastné zdroje/spolufinancovanie konečným prijímateľom 

Oprávnené výdavky17 1. investície do dlhodobého hmotného majetku vrátane lízingu a 

investícií na zlepšenie kvalitatívnych vlastností nehnuteľného 

dlhodobého hmotného majetku spojené s opisom činností 

2. investície do dlhodobého nehmotného majetku (nadobudnutie 

alebo vývoj počítačového softvéru a nadobudnutie patentových 

práv, licencií, autorských práv a ochranných známok); 

3. investície do dlhodobého hmotného majetku nakúpeného z druhej 

ruky vrátane jeho lízingu, ale len  v prípade, že žiadateľom o NFP 

je mladý farmár z Opatrenia 6.1 a v čase podania žiadosti vek 

majetku neprevýši 3 roky; 

4. súvisiace všeobecné náklady definované v kapitole 8.1.3 (v zmysle 

č. 45 nariadenia 1305/2013.). 

Výška príspevku (minimálna 

a maximálna) 

Minimálna výška príspevku: 10 000 EUR 

Maximálna výška príspevku: 100 000 EUR 

Finančný plán   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Región Spolu EÚ ŠR VZ iné 

MR  

126 214,24 

 

47 330,34 

 

15 776,78 

 

63 107,12 
- 

VR - - - - - 

Spolu   

126 214,24 

 

47 330,34 

 

15 776,78 

 

63 107,12 
- 

 

Princípy pre stanovenie 

výberových a  

hodnotiacich kritérií / 

Hlavné zásady výberu 

operácií18 

Výberové kritériá pre výber projektov:  

Zásady vzhľadom na určenie výberových kritérií podľa PRV SR 2014-

2020 vzťahujúce sa na príslušné opatrenie/ podopatrenie,   

Hodnotiace kritériá:  

Vylučujúce kritériá: Všeobecné podmienky oprávnenosti pre projektové 

opatrenia (PRV SR 2014-2020). 

Bodovacie kritériá: 

                                                             
16 Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov a rozpočtu.  
17 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP  
18 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP  
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Viď. Príloha č. 3: Výberové a hodnotiace (bodovacie) kritériá pre výber 

projektov predkladanej stratégie CLLD k Projektovému zámeru. 

Povinné prílohy stanovené 

MAS 

Žiadne  

Merateľné ukazovatele 

projektu 

 

Kód/ID Názov/Ukazovateľ Merná 

jednotka 

Počiatočná 

hodnota 

Celková 

cieľová 

hodnota 

4.1 Počet podporených 

projektov 

počet 0 2 

4.1 Počet vytvorených 

pracovných miest  

počet 0 1 

 

Indikatívny harmonogram 

výziev 

 

11/2017-06/2022 

Pozn.: Pre PRV ako aj pre IROP platí, že maximálna veľkosť oprávnených výdavkov výška NFP na 1 

projekt (okrem aktivít zameraných na chod MAS a animácie) je 100 000 EUR z celkových 

oprávnených výdavkov na projekt.  

 

Tabuľka č. 4.G Prenos vedomostí a zručností 

 

Názov opatrenia  

 

M01- Prenos vedomostí a zručností 

 

Priradenie kódu opatrenia (platí 

v prípade opatrení z PRV, priradí sa 

kód opatrenia/podopatrenia v zmysle 

nariadenia (EÚ) č. 808/2014) 

1.2 Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie 

 

Priradenie k fokusovej oblasti PRV / 

špecifickému cieľu IROP 

3A Zvýšenie konkurencie schopnosti prvovýrobcov 

prostredníctvom ich lepšej integrácie do poľnohospodársko-

potravinového reťazca pomocou systémov kvality, pridávanie 

hodnoty poľnohospodárskym produktom, propagácie na 

miestnych trhoch a v krátkych dodávateľských reťazcoch, skupín 

a organizácií výrobcov a medziodvetvových organizácií. 

Ciele opatrenia  Toto opatrenie je uplatniteľné vo viacerých prioritách, pričom 

v prvom rade reaguje na vzdelanostnú situáciu pracovníkov 

poľnohospodárskych podnikov na celoživotnom vzdelávaní. 
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Cieľom opatrenia je zvýšiť vzdelanostnú úroveň vidieckeho 

obyvateľstvo. Cieľom vzdelávacích aktivít tohto podopatrenia je 

prispieť k rozširovaniu odborných znalostí a schopností osôb, 

ktoré pracujú v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesníctve 

a vidieckych MSP, podporiť diverzifikáciu poľnohospodárskej 

prvovýroby, zvýšenie pridanej hodnoty vlastnej produkcie 

a prispôsobenie produkcie potravín požiadavkám trhu. 

 

Zdôvodnenie výberu Zvýšenie konkurencieschopnosti podnikateľských subjektov je 

možné dosiahnuť nielen investičnou podporou, ale rovnako 

dôležitý je aj prenos znalostí a informačné akcie, ktoré poskytnú 

dostatočné množstvo informácií o možnostiach ich ďalšieho 

rozvoja. Pre plnenie cieľov fokusovej oblasti 3A sa podopatrenie 

bude sústreďovať predovšetkým na  demonštračné činnosti 

a informačné akcie pre poľnohospodárske podniky 

a spracovateľov. 

Rozsah a oprávnené činnosti 
Jednotlivé oblasti zamerania informačných aktivít: 

1. oblasť aplikácie spoločnej poľnohospodárskej politiky – 

nastavenie systému, podpory, kritériá, podmienky, 

kontrola, autorizácia, platby, previazanosť na národné 

podpory a štátnu pomoc podpory  

2. oblasť ekologického poľnohospodárstva 

3. informačné aktivity so zameraním na znižovanie 

znečistenia jednotlivých zložiek životného prostredia – 

ovzdušie, voda, pôda, klíma ako a biodiverzity; 

4. oblasť hospodárenia s vodou na poľnohospodárskej pôde 

– protierózne a protipovodňové opatrenia; 

5. oblasť so zameraním na zvýšenie záujmu o hospodárenie 

v uvedených oblastiach s dôrazom na kompenzačné platby 

v územiach NATURA 2000; 

6. oblasť aplikácie hnojív a pesticídov do pôdy – smernice a 

nariadenia na ich aplikáciu; 

7. oblasť zameraná na protieróznu ochranu a ochranu proti 

degradácii pôdy vrátane  starostlivosti o TTP; 

8. oblasť zamerania na energetickú efektívnosť v 
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pôdohospodárstve – efektívne tepelné hospodárstvo s 

udržateľným využitím obnoviteľných zdrojov energie, 

ktoré je podnik schopný produkovať. Využitie 

minimalizačných technológií pri osevných postupoch; 

9. oblasť výroby elektrickej energie a tepla s využitím 

vedľajších produktov, zvyškov a iných nepotravinových 

surovín; 

10. oblasť manipulácie, uskladňovania a aplikácie 

organických hnojív, exkrementov hospodárskych zvierat s 

dôrazom na minimalizáciu úniku skleníkových plynov; 

Oprávnení prijímatelia Prijímateľom finančnej pomoci je poskytovateľ služieb (provider) 

informačných akcií a demonštračných aktivít pre konečných 

prijímateľov nefinančnej pomoci (beneficientov), ktorými sú 

aktívni ako i začínajúci poľnohospodári, obhospodarovatelia lesa, 

spracovatelia produktov poľnohospodárskej a lesnej prvovýroby 

v pracovnoprávnom vzťahu a malé a stredné podniky vo 

vidieckych oblastiach. 

Výber poskytovateľov informačných aktivít bude  prebiehať na 

základe verejného obstarávania v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o 

verejnom obstarávaní realizovaného riadiacim orgánom MPRV 

SR; resp. Pôdohospodárskou platobnou agentúrou pokiaľ akciu 

alebo aktivitu bude zabezpečovať a prijímateľom bude priamo 

MPRV SR alebo PPA alebo na základe predloženej požiadavky na 

realizovanie informačnej akcie a demonštračných aktivít na 

MPRV SR. Predložená požiadavka bude obsahovať námet, 

zameranie, obsah a rozsah informačnej aktivity, miesto realizácie 

a konečných beneficientov akcie. 

Intenzita pomoci 19 100 % zo zdrojov EÚ a ŠR 

Oprávnené výdavky20 1.personálne náklady na zabezpečenie, prípravu a realizáciu 

aktivít vrátane odmien a odvodov do zdravotných poisťovní a 

sociálnej poisťovne; 

2.prenájom priestorov a potrebnej techniky; 

3.materiálno-technické náklady, zahŕňajúce vydávanie odborných 

publikácií v tlačenej a elektronickej forme, náklady na propagáciu 

formou informačných a propagačných materiálov,  i náklady na 

                                                             
19 Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov a rozpočtu.  
20 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP  
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služby v súvislosti s aktivitou; 

4.ubytovacie náklady (výdavky na ubytovanie u účastníkov, 

zamestnancov konečného prijímateľa finančnej pomoci a osôb 

mimo pracovnoprávneho vzťahu zúčastňujúcich sa na vzdelávacej 

aktivite hradené formou faktúr na základe prezenčných listín), 

náklady na občerstvenie resp. dopravné náklady, ak sú súčasťou 

projektu; 

5.investičné náklady spojené s realizáciou demonštračnej aktivity 

6.vecné ceny do súťaže; 

7. režijné náklady spojené s realizáciou vzdelávacej aktivity 

vrátane nákladov na získavanie zručností- nepriame 

výdavky/náklady súvisiace so zabezpečením podporných aktivít 

projektu a taktiež náklady konečného prijímateľa finančnej 

pomoci, ktoré súvisia s projektom (okrem nákladov, ktoré si 

uplatňuje v rámci priamych oprávnených výdavkov v rámci 

projektu) napr. nákup tlačív, platby za telefón atď. 

Výška príspevku (minimálna 

a maximálna) 

Minimálna výška príspevku: 2 000 EUR 

Maximálna výška príspevku: 50 000 EUR 

Finančný plán   

 

 

 

 

Región Spolu EÚ ŠR VZ iné 

MR  

28 660,00 

 

21 495,00 

 

7 165,00 

0,00 - 

VR - - - - - 

Spolu   

28 660,00 

 

21 495,00 

 

7 165,00 

0,00 - 

 

Princípy pre stanovenie výberových 

a  

hodnotiacich kritérií / Hlavné zásady 

výberu operácií21 

Výberové kritériá pre výber projektov:  

Zásady vzhľadom na určenie výberových kritérií podľa PRV SR 

2014-2020 vzťahujúce sa na príslušné opatrenie/ podopatrenie,   

Hodnotiace kritériá:  

Vylučujúce kritériá: Všeobecné podmienky oprávnenosti pre 

projektové opatrenia (PRV SR 2014-2020). 

Bodovacie kritériá: 

Viď. Príloha č. 3: Výberové a hodnotiace (bodovacie) kritériá pre 

výber projektov predkladanej stratégie CLLD k Projektovému 

zámeru. 

                                                             
21 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP  
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Povinné prílohy stanovené MAS Žiadne  

Merateľné ukazovatele projektu  

Kód/ID Názov/Ukazovateľ Merná 

jednotka 

Počiatočná 

hodnota 

Celková 

cieľová 

hodnota 

1.2 Počet účastníkov 

vzdelávacej/ 

informačnej 

aktivity  

počet 0 40 

1.2 Počet 

vzdelávacích dní  
počet 0 4 

1.2 Počet 

podporených 

projektov  

 

počet 0 2 

 

Indikatívny harmonogram výziev  

11/2017-06/2022 

Pozn.: Pre PRV ako aj pre IROP platí, že maximálna veľkosť oprávnených výdavkov výška NFP na 1 

projekt (okrem aktivít zameraných na chod MAS a animácie) je 100 000 EUR z celkových 

oprávnených výdavkov na projekt.  

 

Tabuľka č. 4.H  Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikania 

Názov opatrenia  

 

M06 - Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikania 

 

 

Priradenie kódu opatrenia 

(platí v prípade opatrení 

z PRV, priradí sa kód 

opatrenia/podopatrenia 

v zmysle nariadenia (EÚ) č. 

808/2014) 

6.4  Investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych 

činností 

Priradenie k fokusovej oblasti 

PRV /špecifickému cieľu 

IROP 

6A Uľahčenie diverzifikácie, zakladanie nových malých podnikov 

a vytváranie pracovných miest 

Ciele opatrenia  Cieľom tohto opatrenia je vytvoriť možnosti získania doplnkových 
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zdrojov príjmov pre miestne obyvateľstvo cez ubytovanie, ponuku 

miestnych špecialít a budovanie služieb pre relaxáciu a aktívny oddych. 

Poloha územia mikroregiónu a prírodné prostredie sú základnými 

predpokladmi pre tvorbu vidieckeho cestovného ruchu.  

 

Zdôvodnenie výberu Podopatrenie 6.4 - Investície do vytvárania a rozvoja 

nepoľnohospodárskych činností reaguje na potrebu udržania existujúcich 

a vytvárania nových pracovných miest na vidieku, čím sa prispeje 

k napĺňaniu fokusovej oblasti 6A. 

Rozsah a oprávnené činnosti Činnosť 1: činnosti spojené s vidieckym cestovným ruchom 

a agroturistikou zamerané na vytváranie podmienok pre rekreačné 

a relaxačné činnosti, vrátane vytvárania podmienok na poskytovanie 

vzdelávania a vytvorenie konferenčných priestorov. 

Oprávnená je výstavba ubytovacích zariadení, rekonštrukcia 

a modernizácia existujúcich ubytovacích zariadení, ako aj 

nevyužívaných objektov na ubytovacie zariadenie a to s kapacitou od 5 

do 30 lôžok, v nadväznosti na vytvorenie alebo modernizáciu areálu na 

rozvoj rekreačných a relaxačných činností. 

V prípade obhospodarovateľov lesa je činnosť 1 oprávnená s  výnimkou 

budovania a obnovy občianskej a poznávacej infraštruktúry (náučné 

a turistické chodníky, cyklotrasy, odpočívadlá, pozorovateľne, mostíky, 

turistické značenie, mapové panely, informačné tabule, turistické útulne, 

ohniská, odpadkové koše, vyhliadkové veže, lanové dráhy, schody, 

rebríky, chodníky, objekty a centrá biodiverzity na pozorovanie – 

mokrade, malé vodné plochy, ukážkové lesné biotopy). 

Činnosť 2: činnosti spojené s poskytovaním služieb pre cieľovú skupinu: 

deti, seniori a občania so zníženou schopnosťou pohybu. V rámci danej 

oblasti je možné sa zamerať aj na terapie (hipoterapia, animoterapia), 

lesnú pedagogiku a pod., ktoré prispievajú k rekonvalescencii, lepšiemu 

začleneniu do spoločenského života, zvýšeniu motoriky cieľovej 

skupiny. 

 Činnosť 3: spracovanie a uvádzanie na trh produktov mimo 

poľnohospodárstva a potravinárstva (ktorých výstup spracovania 

nespadá do prílohy I ZFEÚ, s výnimkou spracovania 
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poľnohospodárskych produktov, ktorých vstup spadá do prílohy I ZFEÚ 

a výstupom je energia z OZE alebo produkt, ktorý sa ďalej využíva na 

výrobu energie) vrátane doplnkovej výroby 

nepoľnohospodárskeho, nelesného a neakvakultúrneho charakteru, ako 

aj predaj vlastných produktov nepoľnohospodárskeho, nelesného a 

neakvakultúrneho charakteru (vrátane zriadenia mobilných predajných 

miest) a výrobkov a/alebo produktov iných poľnohospodárov 

a obhospodarovateľov lesa a akvakultúrnych podnikov za účelom 

ekonomického rozvoja daného územia. Oprávnená je aj tvorba a rozvoj 

aktivít a činností spojených s poskytovaním služieb, najmä služieb 

súvisiacich so skladovaním, logistikou a dopravou a zriaďovaním 

podnikateľských inkubátorov 

Oprávnení prijímatelia Činnosť 1 a 2: 

Mikropodniky a malé podniky (v zmysle odporúčania Komisie 

2003/361/ES) vo vidieckych oblastiach. 

Činnosť 1 až 3:  

1. Fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti 

poľnohospodárskej prvovýroby. 

2. Fyzické a právnické osoby (mikropodniky a malé podniky vo 

vidieckych oblastiach v zmysle odporúčania Komisie 

2003/361/ES)  obhospodarujúce lesy vo vlastníctve: 

 súkromných vlastníkov a ich združení; 

 obcí a ich združení; 

 Cirkvi, ktorej majetok možno podľa právneho poriadku SR 

považovať za súkromný, pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s 

ním. 

       3. Fyzické a právnické osoby (mikropodniky a malé podniky vo 

vidieckych oblastiach v zmysle odporúčania Komisie 

2003/361/ES) podnikajúce v oblasti hospodárskeho chovu rýb 

(akvakultúry). 

Intenzita pomoci 22 50 % zo zdrojov EÚ a ŠR 

50 % vlastné zdroje/spolufinancovanie konečným prijímateľom 

Oprávnené výdavky23 Oprávnená je výstavba ubytovacích zariadení, rekonštrukcia 

a modernizácia existujúcich ubytovacích zariadení, ako aj 

                                                             
22 Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov a rozpočtu.  
23 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP 
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nevyužívaných objektov na ubytovacie zariadenie a to s kapacitou od 5 

do 30 lôžok, v nadväznosti na vytvorenie alebo modernizáciu areálu na 

rozvoj rekreačných a relaxačných činností. 

1. výdavky na hmotné a nehmotné investície, ktoré sú v súlade s 

oprávnenými činnosťami v rámci tohto podopatrenia a 

špecifikáciou výdavkov uvedenou v podkapitole 8.1 PRV; 

2. všeobecné náklady súvisiace s bodom 1, špecifikované v 

podkapitole 8.1.PRV. 

Výška príspevku (minimálna 

a maximálna) 

Minimálna výška príspevku: 2 000 EUR 

Maximálna výška príspevku: 100 000 EUR 

Finančný plán   

 

 

 

 

Región Spolu EÚ ŠR VZ iné 

MR  

114 640,00 

 

42 990,00 

 

14 330,00 

 

57 320,00 
- 

VR - - - - - 

Spolu   

114 640,00 

 

42 990,00 

 

14 330,00 

 

57 320,00 
- 

 

Princípy pre stanovenie 

výberových a  

hodnotiacich kritérií / Hlavné 

zásady výberu operácií24 

Výberové kritériá pre výber projektov:  

Zásady vzhľadom na určenie výberových kritérií podľa PRV SR 2014-

2020 vzťahujúce sa na príslušné opatrenie/ podopatrenie,  

Hodnotiace kritériá:  

Vylučujúce kritériá: Všeobecné podmienky oprávnenosti pre projektové 

opatrenia (PRV SR 2014-2020). 

Bodovacie kritériá: 

Viď. Príloha č. 3: Výberové a hodnotiace (bodovacie) kritériá pre výber 

projektov predkladanej stratégie CLLD k Projektovému zámeru. 

Povinné prílohy stanovené 

MAS 

Žiadne  

Merateľné ukazovatele 

projektu 

 

Kód/ID Názov/Ukazovateľ Merná 

jednotka 

Počiatočná 

hodnota 

Celková 

cieľová 

hodnota 

6.4 
Počet podporených 

projektov  
počet 0 1 

                                                             
24 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP  
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6.4 
Počet vytvorených 

pracovných miest 
počet 0 1 

 

Indikatívny harmonogram 

výziev 

 

11/2017-06/2022 

Pozn.: Pre PRV ako aj pre IROP platí, že maximálna veľkosť oprávnených výdavkov výška NFP na 1 

projekt (okrem aktivít zameraných na chod MAS a animácie) je 100 000 EUR z celkových 

oprávnených výdavkov na projekt.  

 

Tabuľka č. 4.I Prenos vedomostí a zručností 

 

Názov opatrenia  

 

M01- Prenos vedomostí a zručností 

 

Priradenie kódu opatrenia (platí 

v prípade opatrení z PRV, priradí sa 

kód opatrenia/podopatrenia v zmysle 

nariadenia (EÚ) č. 808/2014) 

1.2 Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie 

 

Priradenie k fokusovej oblasti PRV / 

špecifickému cieľu IROP 

3A Zvýšenie konkurencie schopnosti prvovýrobcov 

prostredníctvom ich lepšej integrácie do poľnohospodársko-

potravinového reťazca pomocou systémov kvality,  pridávanie 

hodnoty poľnohospodárskym produktom, propagácie na 

miestnych trhoch a v krátkych dodávateľských reťazcoch, skupín 

a organizácií výrobcov a medziodvetvových organizácií. 

Ciele opatrenia  Toto opatrenie je uplatniteľné vo viacerých prioritách, pričom 

v prvom rade reaguje na vzdelanostnú situáciu pracovníkov 

poľnohospodárskych podnikov na celoživotnom vzdelávaní. 

Cieľom opatrenia je zvýšiť vzdelanostnú úroveň vidieckeho 

obyvateľstvo. Cieľom vzdelávacích aktivít tohto podopatrenia je 

prispieť k rozširovaniu odborných znalostí a schopností osôb, 

ktoré pracujú v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesníctve 

a vidieckych MSP, podporiť diverzifikáciu poľnohospodárskej 

prvovýroby, zvýšenie pridanej hodnoty vlastnej produkcie 

a prispôsobenie produkcie potravín požiadavkám trhu. 

 

Zdôvodnenie výberu Zvýšenie konkurencieschopnosti podnikateľských subjektov je 

možné dosiahnuť nielen investičnou podporou, ale rovnako 
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dôležitý je aj prenos znalostí a informačné akcie, ktoré poskytnú 

dostatočné množstvo informácií o možnostiach ich ďalšieho 

rozvoja. Pre plnenie cieľov fokusovej oblasti 6A sa podopatrenie 

bude sústreďovať predovšetkým na  demonštračné činnosti 

a informačné akcie podporujúce rozvoj vidieckej zamestnanosti, 

stabilitu podnikateľských subjektov, ktoré sa na danom území 

nachádzajú. 

Rozsah a oprávnené činnosti 
1. oblasť aplikácie spoločnej poľnohospodárskej politiky – 

nastavenie systému, podpory, kritériá, podmienky, 

kontrola, autorizácia, platby, previazanosť na národné 

podpory a štátnu pomoc podpory  

2. oblasť ekologického poľnohospodárstva 

3. informačné aktivity so zameraním na znižovanie 

znečistenia jednotlivých zložiek životného prostredia – 

ovzdušie, voda, pôda, klíma ako a biodiverzity; 

4. oblasť hospodárenia s vodou na poľnohospodárskej pôde 

– protierózne a protipovodňové opatrenia; 

5. oblasť so zameraním na zvýšenie záujmu o hospodárenie 

v uvedených oblastiach s dôrazom na kompenzačné platby 

v územiach NATURA 2000; 

6. oblasť aplikácie hnojív a pesticídov do pôdy – smernice a 

nariadenia na ich aplikáciu; 

7. oblasť zameraná na protieróznu ochranu a ochranu proti 

degradácii pôdy vrátane  starostlivosti o TTP; 

8. oblasť zamerania na energetickú efektívnosť v 

pôdohospodárstve – efektívne tepelné hospodárstvo s 

udržateľným využitím obnoviteľných zdrojov energie, 

ktoré je podnik schopný produkovať. Využitie 

minimalizačných technológií pri osevných postupoch; 

9. oblasť výroby elektrickej energie a tepla s využitím 

vedľajších produktov, zvyškov a iných nepotravinových 

surovín; 

10. oblasť manipulácie, uskladňovania a aplikácie 

organických hnojív, exkrementov hospodárskych zvierat s 

dôrazom na minimalizáciu úniku skleníkových plynov; 

Oprávnení prijímatelia Prijímateľom finančnej pomoci je poskytovateľ služieb (provider) 
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informačných akcií a demonštračných aktivít pre konečných 

prijímateľov nefinančnej pomoci (beneficientov), ktorými sú 

aktívni ako i začínajúci poľnohospodári, obhospodarovatelia lesa, 

spracovatelia produktov poľnohospodárskej a lesnej prvovýroby 

v pracovnoprávnom vzťahu a malé a stredné podniky vo 

vidieckych oblastiach. 

Výber poskytovateľov informačných aktivít bude  prebiehať na 

základe verejného obstarávania v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o 

verejnom obstarávaní realizovaného riadiacim orgánom MPRV 

SR; resp. Pôdohospodárskou platobnou agentúrou pokiaľ akciu 

alebo aktivitu bude zabezpečovať a prijímateľom bude priamo 

MPRV SR alebo PPA alebo na základe predloženej požiadavky na 

realizovanie informačnej akcie a demonštračných aktivít na 

MPRV SR. Predložená požiadavka bude obsahovať námet, 

zameranie, obsah a rozsah informačnej aktivity, miesto realizácie 

a konečných beneficientov akcie. 

Intenzita pomoci 25 100 % zo zdrojov EÚ a ŠR 

Oprávnené výdavky26 1.personálne náklady na zabezpečenie, prípravu a realizáciu 

aktivít vrátane odmien a odvodov do zdravotných poisťovní a 

sociálnej poisťovne; 

2.prenájom priestorov a potrebnej techniky; 

3.materiálno-technické náklady, zahŕňajúce vydávanie odborných 

publikácií v tlačenej a elektronickej forme, náklady na propagáciu 

formou informačných a propagačných materiálov,  i náklady na 

služby v súvislosti s aktivitou; 

4.ubytovacie náklady (výdavky na ubytovanie u účastníkov, 

zamestnancov konečného prijímateľa finančnej pomoci a osôb 

mimo pracovnoprávneho vzťahu zúčastňujúcich sa na vzdelávacej 

aktivite hradené formou faktúr na základe prezenčných listín), 

náklady na občerstvenie resp. dopravné náklady, ak sú súčasťou 

projektu; 

5.investičné náklady spojené s realizáciou demonštračnej aktivity 

6.vecné ceny do súťaže; 

7. režijné náklady spojené s realizáciou vzdelávacej aktivity 

vrátane nákladov na získavanie zručností- nepriame 

                                                             
25 Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov a rozpočtu.  
26 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP 
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výdavky/náklady súvisiace so zabezpečením podporných aktivít 

projektu a taktiež náklady konečného prijímateľa finančnej 

pomoci, ktoré súvisia s projektom (okrem nákladov, ktoré si 

uplatňuje v rámci priamych oprávnených výdavkov v rámci 

projektu) napr. nákup tlačív, platby za telefón atď. 

Výška príspevku (minimálna 

a maximálna) 

Minimálna výška príspevku: 2 000 EUR 

Maximálna výška príspevku: 50 000 EUR 

Finančný plán   

 

 

 

 

Región Spolu EÚ ŠR VZ iné 

 

MR 

 

28 660,00 

 

21 495,00 

 

7 165,00 

0,00 - 

VR - - - - - 

Spolu   

28 660,00 

 

21 495,00 

 

7 165,00 

0,00 - 

 

Princípy pre stanovenie výberových 

a  

hodnotiacich kritérií / Hlavné zásady 

výberu operácií27 

Výberové kritériá pre výber projektov:  

Zásady vzhľadom na určenie výberových kritérií podľa PRV SR 

2014-2020 vzťahujúce sa na príslušné opatrenie/ podopatrenie,   

Hodnotiace kritériá:  

Vylučujúce kritériá: Všeobecné podmienky oprávnenosti pre 

projektové opatrenia (PRV SR 2014-2020). 

Bodovacie kritériá: 

Viď. Príloha č. 3: Výberové a hodnotiace (bodovacie) kritériá pre 

výber projektov predkladanej stratégie CLLD k Projektovému 

zámeru. 

Povinné prílohy stanovené MAS Žiadne  

Merateľné ukazovatele projektu  

Kód/ID Názov/Ukazovateľ Merná 

jednotka 

Počiatočná 

hodnota 

Celková 

cieľová 

hodnota 

1.2 Počet účastníkov 

vzdelávacej/ 

informačnej 

aktivity  

počet 0 40 

1.2 Počet 

vzdelávacích dní  
počet 0 4 

                                                             
27 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP  
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1.2 Počet 

podporených 

projektov  

 

počet 0 2 

 

Indikatívny harmonogram výziev  

11/2017-06/2022 

Pozn.: Pre PRV ako aj pre IROP platí, že maximálna veľkosť oprávnených výdavkov výška NFP na 1 

projekt (okrem aktivít zameraných na chod MAS a animácie) je 100 000 EUR z celkových 

oprávnených výdavkov na projekt.  

 

Tabuľka č. 4.J Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach 

Názov opatrenia  

 

M07 - Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach 

 

 

Priradenie kódu opatrenia 

(platí v prípade opatrení 

z PRV, priradí sa kód 

opatrenia/podopatrenia 

v zmysle nariadenia (EÚ) č. 

808/2014) 

7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo 

rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov 

vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor 

energie 

Priradenie k fokusovej oblasti 

PRV / 

špecifickému cieľu IROP 

6B Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach 

Ciele opatrenia  Cieľom je zachovanie efektívneho a udržateľného rastu vidieckych 

oblastí práve prostredníctvom podporovania investícií do budovania 

infraštruktúry. Tieto oblasti je potrebné podporiť v záujme zabránenia 

odlivu obyvateľov z územia, vytvorením vhodných podmienok pre život 

vo vidieckych oblastiach. Je potrebné zvýšiť životný štandard v obciach, 

čo bude vplývať aj na zvýšenie návštevnosti danej obce. Zámerom je čo 

najviac zachovať vidiecky charakter obcí, ale takisto zabezpečiť čo 

najviac pracovných príležitostí pre ľudí z regiónu. 

  

Zdôvodnenie výberu 
Podopatrenie 7.2. zahŕňa nasledovné činnosti: 

- výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, 
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vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd; 

- výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, 

chodníkov  a záchytných parkovísk, autobusových zastávok, výstavba, 

rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, prehlbovanie 

existujúcich obecných studní.  V prípade investícií do miestnych 

komunikácii, tie budú umožnené len v malom rozsahu a za predpokladu, 

že prispievajú k oživeniu znevýhodnenej vidieckej oblasti, kde môže 

zlepšiť prepojenie medzi vidieckymi oblasťami a širšou dopravnou 

sieťou, príp. budú prispievať k miestnemu ekonomickému rozvoju (napr. 

k rozvoju vidieckeho cestovného ruchu a pod.); 

- zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, 

námestí, parkov a pod. 

Z analýz realizovaných v rámci daného územia je potreba aplikácie 

možností tohto podopatrenia jednoznačná. Obce vo vidieckych 

oblastiach majú takto možnosť zvýšiť kvalitu života svojich obyvateľov. 

Rozsah a oprávnené činnosti 
- výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, 

vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd; 

- výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, 

chodníkov  a záchytných parkovísk, autobusových zastávok, výstavba, 

rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, prehlbovanie 

existujúcich obecných studní.  V prípade investícií do miestnych 

komunikácii, tie budú umožnené len v malom rozsahu a za predpokladu, 

že prispievajú k oživeniu znevýhodnenej vidieckej oblasti, kde môže 

zlepšiť prepojenie medzi vidieckymi oblasťami a širšou dopravnou 

sieťou, príp. budú prispievať k miestnemu ekonomickému rozvoju (napr. 

k rozvoju vidieckeho cestovného ruchu a pod.); 

- zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, 

námestí, parkov a pod. 

Oprávnení prijímatelia 1. obce vo vidieckych oblastiach  

2. pri investíciách do kanalizácií a ČOV - obce vo vidieckych oblastiach 

s počtom obyvateľov do 1 000 (vrátane) s výnimkou obcí,  ktoré sú 

súčasťou aglomerácie nad 2 000 EO, ako aj aglomerácie pod 2 000 EO, 

ktorá zasahuje do chránených vodohospodárskych oblastí; 
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Intenzita pomoci 28 100 % zo zdrojov EÚ a ŠR 

Oprávnené výdavky29 1. výdavky na hmotné a nehmotné investície, ktoré sú v súlade s 

podporovanými činnosťami v rámci tohto podopatrenia a 

špecifikáciou výdavkov v podkapitole 8.1.3, vrátane výdavkov 

na začlenenie prvkov zelenej infraštruktúry – náklady na 

následné "ozelenenie" objektov a ich začlenenie do zelenej 

infraštruktúry obce; 

2. všeobecné náklady súvisiace s bodom 1, špecifikované v 

podkapitole 8.1.3. 

Výška príspevku (minimálna 

a maximálna) 

Minimálna výška príspevku: 5 000 EUR 

Maximálna výška príspevku: 100 000 EUR 

Finančný plán   

 

 

 

 

Región Spolu EÚ ŠR VZ iné 

MR  

85 980,00 

 

64 485,00 

 

21 495,00 
0,00 - 

VR - - - - - 

Spolu   

85 980,00 

 

64 485,00 

 

21 495,00 
0,00 - 

 

Princípy pre stanovenie 

výberových a  

hodnotiacich kritérií / Hlavné 

zásady výberu operácií30 

Výberové kritériá pre výber projektov:  

Zásady vzhľadom na určenie výberových kritérií podľa PRV SR 2014-

2020 vzťahujúce sa na príslušné opatrenie/ podopatrenie,   

Hodnotiace kritériá:  

Vylučujúce kritériá: Všeobecné podmienky oprávnenosti pre projektové 

opatrenia (PRV SR 2014-2020). 

Bodovacie kritériá: 

Viď. Príloha č. 3: Výberové a hodnotiace (bodovacie) kritériá pre výber 

projektov predkladanej stratégie CLLD k Projektovému zámeru. 

Povinné prílohy stanovené 

MAS 

Žiadne  

Merateľné ukazovatele 

projektu 

 

Kód/ID Názov/Ukazovateľ Merná 

jednotka 

Počiatočná 

hodnota 

Celková 

cieľová 

hodnota 

7.2 Počet podporených počet 0 4 

                                                             
28 Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov a rozpočtu.  
29 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP 
30 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP  
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obcí  

7.2 Počet osôb vo 

vidieckych 

oblastiach, ktorí 

majú prospech z 

realizovaného 

projektu 

počet 0 15 721 

 

 

Indikatívny harmonogram 

výziev 

 

11/2017-06/2022 

Pozn.: Pre PRV ako aj pre IROP platí, že maximálna veľkosť oprávnených výdavkov výška NFP na 1 

projekt (okrem aktivít zameraných na chod MAS a animácie) je 100 000 EUR z celkových 

oprávnených výdavkov na projekt.  

 

Tabuľka č. 4.K 

Názov opatrenia  

 

M07 - Základné služby a obnova dedín vo vidieckych 

oblastiach 

 

 

Priradenie kódu opatrenia (platí 

v prípade opatrení z PRV, priradí sa 

kód opatrenia/podopatrenia 

v zmysle nariadenia (EÚ) č. 

808/2014) 

7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo 

rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke 

obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej 

infraštruktúry 

Priradenie k fokusovej oblasti PRV 

/ 

špecifickému cieľu IROP 

6B Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach 

Ciele opatrenia  Z analýzy územia je zrejmé, že v regióne je  nedostatočná voľno-

časová infraštruktúra, zlý stav a absencia viacúčelových športovísk 

a detských ihrísk. Cieľom tohto opatrenia je zlepšenie verejných 

služieb a rekonštrukcia a modernizácia prvkov základného 

občianskeho vybavenia prostredníctvom nasledovných činností: 

 

Zdôvodnenie výberu Z analýzy potrieb vyplývajú potreby realizácie aktivít, ktoré zahŕňa 
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opatrenie 7.4. 

Rozsah a oprávnené činnosti 
 investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie 

voľného času  vrátane príslušnej infraštruktúry – napr. 

výstavba/rekonštrukcia/modernizácia športovísk a detských 

ihrísk, amfiteátrov, investície do rekonštrukcie nevyužívaných 

objektov v obci pre komunitnú/spolkovú činnosť vrátane 

rekonštrukcie existujúcich kultúrnych domov; 

 zriadenie nových, prístavba, prestavba, rekonštrukcia a 

modernizácia existujúcich domov smútku vrátane ich okolia; 

 investície súvisiace so zvyšovaním kvality života obyvateľov – 

investície spojené s odstraňovaním malých tzv. divokých 

skládok odpadov resp. opusteného odpadu; 

 investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti a prevencie proti 

vandalizmu na verejných priestoroch (montáž kamerových 

systémov a iných bezpečnostných prvkov); 

 investície súvisiace s vytváraním podmienok pre rozvoj 

podnikania – rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre 

podnikateľskú činnosť, výstavba/rekonštrukcia tržníc pre 

podporu predaja miestnych produktov a pod. 

 investície do využívania OZE vrátane investícií spojenými 

s úsporou energie – len ako súčasť investícií do miestnych 

služieb. 

Oprávnení prijímatelia obce vo vidieckych oblastiach 

Intenzita pomoci 31 100 % zo zdrojov EÚ a ŠR 

Oprávnené výdavky32 1. výdavky na hmotné a nehmotné investície, ktoré sú v 

súlade s podporovanými činnosťami v rámci tohto 

podopatrenia a špecifikáciou výdavkov v podkapitole 

8.1.3, vrátane výdavkov na začlenenie prvkov zelenej 

infraštruktúry – náklady na následné "ozelenenie" objektov 

a ich začlenenie do zelenej infraštruktúry obce a vrátane 

nákladov súvisiacich s investíciami do využívania OZE a 

do úspor energie, pokiaľ sú tieto investície súčasťou iných 

                                                             
31 Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov a rozpočtu.  
32 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP 
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investícií v rámci operácie; 

2. všeobecné náklady súvisiace s bodom 1, špecifikované v 

podkapitole 8.1.3. 

Výška príspevku (minimálna 

a maximálna) 

Minimálna výška príspevku: 5 000 EUR 

Maximálna výška príspevku: 100 000 EUR 

Finančný plán   

 

 

 

 

Región Spolu EÚ ŠR VZ iné 

MR  

87 413,00 

 

65 559,75 

 

21 853,25 
0,00 - 

VR - - - - - 

Spolu   

87 413,00 

 

65 559,75 

 

21 853,25 
0,00 - 

 

Princípy pre stanovenie výberových 

a  

hodnotiacich kritérií / Hlavné 

zásady výberu operácií33 

Výberové kritériá pre výber projektov:  

Zásady vzhľadom na určenie výberových kritérií podľa PRV SR 

2014-2020 vzťahujúce sa na príslušné opatrenie/ podopatrenie,   

Hodnotiace kritériá:  

Vylučujúce kritériá: Všeobecné podmienky oprávnenosti pre 

projektové opatrenia (PRV SR 2014-2020). 

Bodovacie kritériá: 

Viď. Príloha č. 3: Výberové a hodnotiace (bodovacie) kritériá pre 

výber projektov predkladanej stratégie CLLD k Projektovému 

zámeru. 

Povinné prílohy stanovené MAS Žiadne  

Merateľné ukazovatele projektu  

Kód/ID Názov/Ukazovateľ Merná 

jednotka 

Počiatočná 

hodnota 

Celková 

cieľová 

hodnota 

7.4 Počet 

podporených obcí  

počet 0 2 

7.4 Počet osôb vo 

vidieckych 

oblastiach, ktorí 

majú prospech z 

realizovaného 

počet 0 15 721 

                                                             
33 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP  
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projektu  
 

Indikatívny harmonogram výziev  

11/2017-06/2022 

Pozn.: Pre PRV ako aj pre IROP platí, že maximálna veľkosť oprávnených výdavkov výška NFP na 1 

projekt (okrem aktivít zameraných na chod MAS a animácie) je 100 000 EUR z celkových 

oprávnených výdavkov na projekt.  

 

Tabuľka č. 4.L 

Názov opatrenia  Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením 

uskutočňovania stratégií CLLD 

 

Priradenie kódu opatrenia 

(platí v prípade opatrení 

z PRV, priradí sa kód 

opatrenia/podopatrenia 

v zmysle nariadenia (EÚ) č. 

808/2014) 

 

Priradenie k fokusovej oblasti 

PRV / 

špecifickému cieľu IROP 

5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a 

inovácií 

Ciele opatrenia  Prostredníctvom tohto opatrenia sa zabezpečí financovanie 

prevádzkových nákladov MAS, ktoré sú bezprostredne potrebné 

k fungovaniu kancelárie a sú spojené s riadením uskutočňovania stratégie 

CLLD počas celého programovacieho obdobia. 

 

Zdôvodnenie výberu Prioritná os 5: Miestny rozvoj vedený komunitou prispieva 

k tematickému cieľu č. 9 Podpora sociálneho začlenenia, boj proti 

chudobe a akejkoľvek diskriminácie. Podpora je orientovaná na trh práce 

v miestnom kontexte, sústreďuje sa na rozvoj a rast udržateľných 

pracovných miest bez ohľadu na sektor alebo odvetvie vrátane oblasti 

zelených technológií. 

Rozsah a oprávnené činnosti - financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením 

uskutočňovania stratégií CLLD:  

   A.) personálne a administratívne náklady MAS (prevádzkové, osobné, 

poistenie),  

   B.) vzdelávanie zamestnancov a členov MAS (školenia, konferencie, 
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semináre, workshopy a pod., okrem školení pre predkladateľov 

projektov), ktorí sa podieľajú na príprave a vykonávaní stratégie CLLD.  

   C.) náklady na publicitu a sieťovanie: účasť zamestnancov a členov 

MAS na stretnutiach s inými MAS, vrátane zasadaní národných a 

európskych sietí, ako aj poplatky za členstvo v regionálnych, národných 

alebo európskych sieťach MAS,  

   D.) finančné náklady (napr. bankové poplatky),  

   E.) náklady vynaložené na monitorovanie, hodnotenie a aktualizáciu 

stratégií CLLD (na úrovni MAS), 

Oprávnení prijímatelia Miestne akčné skupiny vybrané a schválené riadiacim orgánom na 

implementáciu stratégie miestneho rozvoja. 

Intenzita pomoci 34 95 % zo zdrojov EÚ a ŠR 

5% vlastné zdroje 

Oprávnené výdavky35  personálne a administratívne náklady MAS (prevádzkové, 

osobné, poistenie) 

 vzdelávanie zamestnancov a členov MAS (školenia, konferencie, 

semináre, workshopy a pod., okrem školení pre predkladateľov 

projektov), ktorí sa podieľajú na príprave a vykonávaní stratégie 

CLLD 

 náklady na publicitu a sieťovanie: účasť zamestnancov a členov 

MAS na stretnutiach s inými MAS, vrátane zasadaní národných 

a európskych sietí, ako aj poplatky za členstvo v regionálnych, 

národných alebo európskych sieťach MAS 

 finančné náklady (napr. bankové poplatky) 

  náklady vynaložené na monitorovanie, hodnotenie a 

aktualizáciu stratégií CLLD (na úrovni MAS) 

 

Výška príspevku (minimálna 

a maximálna) 

Minimálna výška príspevku: 5 000 EUR 

Maximálna výška príspevku: 59 170  EUR /ročne/ 

                                                             
34 Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov a rozpočtu.  
35 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP 
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Finančný plán   

 

 

 

 

Región Spolu EÚ ŠR VZ iné 

 

MR 

 

116 461,83 

 

110 638,74 
0,00 

 

5 823,09 

- 

 

VR 

- - - - - 

Spolu   

116 461,83 

 

110 638,74 

0,00  

5 823,09 

- 

 

Princípy pre stanovenie 

výberových a  

hodnotiacich kritérií / Hlavné 

zásady výberu operácií36 

Hlavné zásady výberu operácií definované v IROP pre špecifický cieľ 

5.1.1 

Povinné prílohy stanovené 

MAS 

Žiadne  

Merateľné ukazovatele 

projektu 

 

Kód/ID Názov/Ukazovateľ Merná 

jednotka 

Počiatočná 

hodnota 

Celková 

cieľová 

hodnota 

 Podporené 

aktivity 

počet 0 1 

 

Indikatívny harmonogram 

výziev 

 

Pozn.: Pre PRV ako aj pre IROP platí, že maximálna veľkosť oprávnených výdavkov výška NFP na 1 

projekt (okrem aktivít zameraných na chod MAS a animácie) je 100 000 EUR z celkových 

oprávnených výdavkov na projekt.  

 

Tabuľka č. 4.M 

Názov opatrenia  

 

M19 - Chod miestnej akčnej skupiny a animácia 

 

 

Priradenie kódu opatrenia (platí 

v prípade opatrení z PRV, 

priradí sa kód 

19.4. – Podpora na prevádzkové náklady a oživenie 

                                                             
36 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP  
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opatrenia/podopatrenia 

v zmysle nariadenia (EÚ) č. 

808/2014) 

Priradenie k fokusovej oblasti 

PRV / 

špecifickému cieľu IROP 

6B Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach 

Ciele opatrenia  Cieľom tohto podopatrenia je podpora sociálneho zabezpečenia 

a hospodárskeho rozvoja, ako aj znižovanie chudoby vo vidieckych 

oblastiach, ktoré sa budú vzťahovať na sekundárne aj na iné oblasti 

v rámci PRV. 

 

Zdôvodnenie výberu 
Príspevok opatrenia k miestnemu rozvoju vychádza z charakteru 

samotnej metódy LEADER, ktorá je zameraná na lokálne komunity 

a ich podporu prostredníctvom realizácie stratégií CLLD, ktoré 

reflektujú konkrétne potreby lokálnych komunít. 

Rozsah a oprávnené činnosti 1. financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s 

riadením uskutočňovania stratégií CLLD:  

- personálne a administratívne náklady MAS 

(prevádzkové vrátane nákladov na prenájom 

kancelárskych priestorov, osobné náklady, poistenie), 

- vzdelávanie zamestnancov a členov MAS (školenia, 

konferencie, semináre, workshopy a pod., okrem 

školení pre predkladateľov projektov), ktorí sa 

podieľajú na príprave a vykonávaní stratégie CLLD. 

- náklady na publicitu a sieťovanie: účasť zamestnancov 

a členov MAS na stretnutiach s inými MAS, vrátane 

zasadaní národných a európskych sietí, ako aj poplatky 

za členstvo v regionálnych, národných alebo 

európskych sieťach MAS, 

- finančné náklady (napr. bankové poplatky), 

- náklady vynaložené na monitorovanie, hodnotenie a 

aktualizáciu stratégií CLLD (na úrovni MAS), 

2. financovanie animačných nákladov MAS v súvislosti s 

oživovaním stratégie CLLD: 
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- propagácia a informovanie o dotknutej oblasti a 

výsledkoch stratégie CLLD; 

- výmena informácií medzi miestnymi aktérmi - semináre, 

konferencie, workshopy pre členov MAS, ďalších 

aktérov ako aj, zamerané na ich rozširovanie vedomostí 

a zručností pri vykonávaní stratégie CLLD a s tým 

spojených prác, 

- vzdelávanie potenciálnych prijímateľov zamerané na 

rozširovanie vedomostí a zručností pri príprave 

projektov. 

Oprávnení prijímatelia Miestne akčné skupiny vybrané a schválené riadiacim orgánom na 

implementáciu stratégie miestneho rozvoja. 

Intenzita pomoci 37 100 % zo zdrojov EÚ a ŠR 

Oprávnené výdavky38 Financovanie animačných nákladov MAS v súvislosti s oživovaním 

stratégie CLLD: 

a. propagácia a informovanie o dotknutej oblasti a výsledkoch 

stratégie CLLD; 

b. výmena informácií medzi miestnymi aktérmi - semináre, 

konferencie, workshopy pre členov MAS, ďalších aktérov ako 

aj, zamerané na ich rozširovanie vedomostí a zručností pri 

vykonávaní stratégie CLLD a s tým spojených prác; 

c. vzdelávanie potenciálnych prijímateľov zamerané na 

rozširovanie vedomostí a zručností pri príprave projektov.  

Náklady súvisiace s oživovaním stratégie (animácie) musia tvoriť min. 

15 % a max 25 % z celkových výdavkov v rámci operácie Chod 

miestnej akčnej skupiny a animácia. 

 

Výška príspevku (minimálna 

a maximálna) 

Minimálna výška príspevku:2 000  

Maximálna výška príspevku: 30 000 

Finančný plán   

 

 

 

 

Región Spolu EÚ ŠR VZ iné 

MR 
22 645,99 

 

16 984,49 

 

5 661,50 
0,00 - 

VR - - - - - 

                                                             
37 Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov a rozpočtu.  
38 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP 
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Spolu   

22 645,99 

 

16 984,49 

 

5 661,50 
0,00 - 

 

Princípy pre stanovenie 

výberových a  

hodnotiacich kritérií / Hlavné 

zásady výberu operácií39 

Zásady vzhľadom na určenie výberových kritérií podľa PRV SR 2014-

2020 vzťahujúce sa na príslušné opatrenie. 

Povinné prílohy stanovené 

MAS 

Žiadne  

Merateľné ukazovatele projektu  

Kód/ID Názov/Ukazovateľ Merná 

jednotka 

Počiatočná 

hodnota 

Celková 

cieľová 

hodnota 

19.4 Podporené aktivity  počet 0 1 

 

 

Indikatívny harmonogram 

výziev 

- 

Pozn.: Pre PRV ako aj pre IROP platí, že maximálna veľkosť oprávnených výdavkov výška 

NFP na 1 projekt (okrem aktivít zameraných na chod MAS a animácie) je 100 000 EUR 

z celkových oprávnených výdavkov na projekt.  

 

V rámci realizácie projektov opatrenia M07 - Základné služby a obnova dedín vo vidieckych 

oblastiach predstavujú maximálne 15% z celkovej výšky projektu poplatky architektom, 

inžinierom a konzultantom, poplatky za poradenstvo v oblasti environmentálnej 

a ekonomickej udržateľnosti vrátane štúdií uskutočniteľnosti.  

 

ČASŤ B.) Akčný plán pre dodatočnú výkonnostnú alokáciu 

Tabuľka č. 4. N: Opatrenie PRV – akčný plán pre dodatočnú výkonnostnú alokáciu 

Názov opatrenia  
M04 - Investície do hmotného majetku 

Priradenie k  

k fokusovej oblasti 

PRV 

3A Zvýšenie konkurencie schopnosti prvovýrobcov prostredníctvom ich lepšej 

integrácie do poľnohospodársko-potravinového reťazca pomocou systémov 

kvality, pridávanie hodnoty poľnohospodárskym produktom, propagácie na 

miestnych trhoch a v krátkych dodávateľských reťazcoch, skupín a organizácií 

                                                             
39 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP  



98 
 

výrobcov a medziodvetvových organizácií. 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013) 

1. Špeciálna rastlinná výroba: 

 Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov špeciálnej 

rastlinnej výroby vrátane prípravy staveniska 

 Investície do obstarania technického a technologického vybavenia 

špeciálnej rastlinnej výroby vrátane  strojov a náradia slúžiacich na 

pestovanie, aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín,  priemyselných a 

hospodárskych hnojív, zber a pozberovú úpravu 

 investície do objektov na využívanie geotermálnej energie na 

vykurovanie skleníkov a fóliovníkov a na vlastnú spotrebu v podniku  

vrátane súvisiacich investičných činnosti 

2. Živočíšna výroba: 

 Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov živočíšnej 

výroby vrátane prípravy staveniska 

 Investície do obstarania technického a technologického vybavenia 

živočíšnej výroby vrátane  strojov a náradia slúžiacich aj na zber 

objemových krmív, uskladnenie a manipuláciu s krmivami a stelivami 

 Investície do zavádzania technológií na výrobu energie energetickou 

transformáciou biomasy vyprodukovanej  v rámci živočíšnej výroby  s 

doplnkovou funkciou biomasy vyprodukovanej na ostatnej 

poľnohospodárskej pôde (nevyužitej ornej i TTP) a odpadových druhov 

biomasy z poľnohospodárstva, vlastnej výroby potravinárskych 

výrobkov a lesného hospodárstva. 

3. Zlepšenie využívania závlah: 

 Stavebné investície na výstavbu, rekonštrukciu alebo modernizáciu 

závlahových systémov vrátane infraštruktúry s cieľom zvýšenia 

produkcie alebo jej kvality; 

 Investície do obstarania a modernizácie techniky a technológie 

závlahových systémov s cieľom zvýšenia produkcie alebo jej kvality.  

4. Zavádzanie inovatívnych technológií v súvislosti s variabilnou aplikáciou 

organických a priemyselných hnojív a ostatných substrátov s cieľom lepšenia 

kvalitatívnych vlastností a úrodnosti pôdy a ochrany pred jej degradáciou 

 Investície do obstarania inovatívnej techniky, technológie a strojov s 

variabilnou aplikáciou organických a priemyselných hnojív  a ostatných 
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substrátov do pôdy. 

5. Zlepšenie odbytu 

 Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov a do jeho 

vnútorného vybavenia: na priamy predaj výhradne vlastných výrobkov 

v rámci areálu daného podniku 

6. Založenie porastov rýchlo rastúcich drevín a iných trvalých energetických 

plodín 

 Náklady na založenie porastov rýchlo rastúcich drevín a iných trvalých 

energetických plodín na poľnohospodárskej pôde. 

7. Reštrukturalizácia alebo  diverzifikácia výroby v podniku   

 Investície realizované len v súvislosti s vypracovaným plánom 

reštrukturalizácie výroby v podniku resp. s plánom diverzifikácie výroby 

v podniku zameranými na zvýšenie produktivity podniku, zvýšenie 

zamestnanosti podniku alebo na diverzifikáciu poľnohospodárskej 

výroby s cieľom výroby produktov s vyššou pridanou hodnotou. V rámci 

uvedeného nebudú podporované investície do špeciálnych strojov  a 

náradia s výnimkou pokiaľ má investícia priamy súvis s 

reštrukturalizáciou podniku resp. diverzifikáciou výroby.  

8. Skladovacie kapacity a pozberová úprava 

 Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie skladovacích 

kapacít a  pozberovej úpravy vrátane sušiarní s energetickým využitím 

biomasy na výrobu tepla s max. tepelným výkonom do 2 MWt, 

9. Zníženie záťaže na životné prostredie vrátane technológii na znižovanie emisií 

skleníkových plynov  

 Investície do nových technológií na znižovanie emisií skleníkových 

plynov v ustajnení hospodárskych zvierat; 

 Investície do objektov a technológií na bezpečné uskladnenie 

a nakladanie s hospodárskymi hnojivami a inými vedľajšími produktmi 

vlastnej živočíšnej výroby (výstavba hnojísk, uskladňovacích nádrží 

alebo žúmp); 

 Investície do uskladnenia hnojív a chemických prípravkov v rastlinnej 

výrobe a do objektov, technológií a zariadení na bezpečné uskladnenie 

senáže a siláže. 

Finančný plán   Región40 Spolu EÚ a ŠR VZ 

                                                             
40 Typ regiónu: MR – menej rozvinutý región, VR – viac rozvinutý región 
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MR  113 592,80 56 790,40 56 796,40 

VR - - - 

Spolu 113 592,80 56 790,40 56 796,40 

 

Názov opatrenia  
M01 -  Prenos vedomostí a zručností 

Priradenie k  

k fokusovej oblasti 

PRV 

3A Zvýšenie konkurencie schopnosti prvovýrobcov prostredníctvom ich lepšej 

integrácie do poľnohospodársko-potravinového reťazca pomocou systémov 

kvality, pridávanie hodnoty poľnohospodárskym produktom, propagácie na 

miestnych trhoch a v krátkych dodávateľských reťazcoch, skupín a organizácií 

výrobcov a medziodvetvových organizácií. 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013) 

Jednotlivé oblasti zamerania informačných aktivít: 

1. oblasť aplikácie spoločnej poľnohospodárskej politiky – nastavenie 

systému, podpory, kritériá, podmienky, kontrola, autorizácia, platby, 

previazanosť na národné podpory a štátnu pomoc podpory  

2. oblasť ekologického poľnohospodárstva 

3. informačné aktivity so zameraním na znižovanie znečistenia 

jednotlivých zložiek životného prostredia – ovzdušie, voda, pôda, klíma 

ako a biodiverzity; 

4. oblasť hospodárenia s vodou na poľnohospodárskej pôde – protierózne a 

protipovodňové opatrenia; 

5. oblasť so zameraním na zvýšenie záujmu o hospodárenie v uvedených 

oblastiach s dôrazom na kompenzačné platby v územiach NATURA 

2000; 

6. oblasť aplikácie hnojív a pesticídov do pôdy – smernice a nariadenia na 

ich aplikáciu; 

7. oblasť zameraná na protieróznu ochranu a ochranu proti degradácii pôdy 

vrátane  starostlivosti o TTP; 

8. oblasť zamerania na energetickú efektívnosť v pôdohospodárstve – 

efektívne tepelné hospodárstvo s udržateľným využitím obnoviteľných 

zdrojov energie, ktoré je podnik schopný produkovať. Využitie 

minimalizačných technológií pri osevných postupoch; 

9. oblasť výroby elektrickej energie a tepla s využitím vedľajších 
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produktov, zvyškov a iných nepotravinových surovín; 

10. oblasť manipulácie, uskladňovania a aplikácie organických hnojív, 

exkrementov hospodárskych zvierat s dôrazom na minimalizáciu úniku 

skleníkových plynov; 

Finančný plán   

Región41 Spolu EÚ a ŠR VZ 

MR  57 320,00 57 320,00 0,00 

VR - - - 

Spolu 57 320,00 57 320,00 0,00 

 

Názov opatrenia  
M06 - Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikania 

Priradenie k  

k fokusovej oblasti 

PRV 

6A Uľahčenie diverzifikácie, zakladanie nových malých podnikov a vytváranie 

pracovných miest 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013) 

Činnosť 1: činnosti spojené s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou 

zamerané na vytváranie podmienok pre rekreačné a relaxačné činnosti, vrátane 

vytvárania podmienok na poskytovanie vzdelávania a vytvorenie konferenčných 

priestorov. 

Oprávnená je výstavba ubytovacích zariadení, rekonštrukcia a modernizácia 

existujúcich ubytovacích zariadení, ako aj nevyužívaných objektov na 

ubytovacie zariadenie a to s kapacitou od 5 do 30 lôžok, v nadväznosti na 

vytvorenie alebo modernizáciu areálu na rozvoj rekreačných a relaxačných 

činností. 

V prípade obhospodarovateľov lesa je činnosť 1 oprávnená s výnimkou 

budovania a obnovy občianskej a poznávacej infraštruktúry (náučné a turistické 

chodníky, cyklotrasy, odpočívadlá, pozorovateľne, mostíky, turistické značenie, 

mapové panely, informačné tabule, turistické útulne, ohniská, odpadkové koše, 

vyhliadkové veže, lanové dráhy, schody, rebríky, chodníky, objekty a centrá 

biodiverzity na pozorovanie – mokrade, malé vodné plochy, ukážkové lesné 

biotopy). 

Činnosť 2: činnosti spojené s poskytovaním služieb pre cieľovú skupinu: deti, 
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seniori a občania so zníženou schopnosťou pohybu. V rámci danej oblasti je 

možné sa zamerať aj na terapie (hipoterapia, animoterapia), lesnú pedagogiku a 

pod., ktoré prispievajú k rekonvalescencii, lepšiemu začleneniu do 

spoločenského života, zvýšeniu motoriky cieľovej skupiny. 

 Činnosť 3: spracovanie a uvádzanie na trh produktov mimo poľnohospodárstva 

a potravinárstva (ktorých výstup spracovania nespadá do prílohy I ZFEÚ, s 

výnimkou spracovania poľnohospodárskych produktov, ktorých vstup spadá do 

prílohy I ZFEÚ a výstupom je energia z OZE alebo produkt, ktorý sa ďalej 

využíva na výrobu energie) vrátane doplnkovej výroby 

nepoľnohospodárskeho, nelesného a neakvakultúrneho charakteru, ako aj predaj 

vlastných produktov nepoľnohospodárskeho, nelesného a neakvakultúrneho 

charakteru (vrátane zriadenia mobilných predajných miest) a výrobkov a/alebo 

produktov iných poľnohospodárov a obhospodarovateľov lesa a akvakultúrnych 

podnikov za účelom ekonomického rozvoja daného územia. Oprávnená je aj 

tvorba a rozvoj aktivít a činností spojených s poskytovaním služieb, najmä 

služieb súvisiacich so skladovaním, logistikou a dopravou a zriaďovaním 

podnikateľských inkubátorov 

Finančný plán   

Región42 Spolu EÚ a ŠR VZ 

MR  103 176,00 51 588,00 51 588,00 

VR - - - 

Spolu 103 176,00 51 588,00 51 588,00 

 

Názov opatrenia  
M07 - Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach 

Priradenie k  

k fokusovej oblasti 

PRV 

6B Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013) 

- výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo 

čistiarne odpadových vôd; 

- výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov  a 

záchytných parkovísk, autobusových zastávok, výstavba, rekonštrukcia a údržba 
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odvodňovacích kanálov, prehlbovanie existujúcich obecných studní.  V prípade 

investícií do miestnych komunikácii, tie budú umožnené len v malom rozsahu a 

za predpokladu, že prispievajú k oživeniu znevýhodnenej vidieckej oblasti, kde 

môže zlepšiť prepojenie medzi vidieckymi oblasťami a širšou dopravnou sieťou, 

príp. budú prispievať k miestnemu ekonomickému rozvoju (napr. k rozvoju 

vidieckeho cestovného ruchu a pod.); 

- zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, 

parkov a pod. 

Finančný plán   

Región43 Spolu EÚ a ŠR VZ 

MR  77 382,00 77 382,00 0,00 

VR - - - 

Spolu 77 382,00 77 382,00 0,00 

 

Názov opatrenia  
M07 - Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach 

Priradenie k  

k fokusovej oblasti 

PRV 

6B Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013) 

 investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času 

 vrátane príslušnej infraštruktúry – napr. 

výstavba/rekonštrukcia/modernizácia športovísk a detských ihrísk, 

amfiteátrov, investície do rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci 

pre komunitnú/spolkovú činnosť vrátane rekonštrukcie existujúcich 

kultúrnych domov; 

 zriadenie nových, prístavba, prestavba, rekonštrukcia a modernizácia 

existujúcich domov smútku vrátane ich okolia; 

 investície súvisiace so zvyšovaním kvality života obyvateľov – investície 

spojené s odstraňovaním malých tzv. divokých skládok odpadov resp. 

opusteného odpadu; 

 investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti a prevencie proti 

vandalizmu na verejných priestoroch (montáž kamerových systémov a 
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iných bezpečnostných prvkov); 

 investície súvisiace s vytváraním podmienok pre rozvoj podnikania – 

rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre podnikateľskú činnosť, 

výstavba/rekonštrukcia tržníc pre podporu predaja miestnych produktov 

a pod. 

 investície do využívania OZE vrátane investícií spojenými s  úsporou 

energie – len ako súčasť investícií do miestnych služieb. 

Finančný plán   

Región44 Spolu EÚ a ŠR VZ 

MR  78 671,70 78 671,70 0,00 

VR - - - 

Spolu 78 671,70 78 671,70 0,00 

 

Názov opatrenia  
M19 - Chod miestnej akčnej skupiny a animácia 

Priradenie k  

k fokusovej oblasti 

PRV 

6B Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

1. financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením 

uskutočňovania stratégií CLLD:  

- personálne a administratívne náklady MAS (prevádzkové 

vrátane nákladov na prenájom kancelárskych priestorov, osobné 

náklady, poistenie), 

- vzdelávanie zamestnancov a členov MAS (školenia, konferencie, 

semináre, workshopy a pod., okrem školení pre predkladateľov 

projektov), ktorí sa podieľajú na príprave a vykonávaní stratégie 

CLLD. 

- náklady na publicitu a sieťovanie: účasť zamestnancov a členov 

MAS na stretnutiach s inými MAS, vrátane zasadaní národných 

a európskych sietí, ako aj poplatky za členstvo v regionálnych, 

národných alebo európskych sieťach MAS, 

- finančné náklady (napr. bankové poplatky), 

- náklady vynaložené na monitorovanie, hodnotenie a aktualizáciu 
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stratégií CLLD (na úrovni MAS), 

2. financovanie animačných nákladov MAS v súvislosti s oživovaním stratégie 

CLLD: 

- propagácia a informovanie o dotknutej oblasti a výsledkoch stratégie 

CLLD; 

- výmena informácií medzi miestnymi aktérmi - semináre, konferencie, 

workshopy pre členov MAS, ďalších aktérov ako aj, zamerané na ich 

rozširovanie vedomostí a zručností pri vykonávaní stratégie CLLD a s 

tým spojených prác, 

- vzdelávanie potenciálnych prijímateľov zamerané na rozširovanie 

vedomostí a zručností pri príprave projektov. 

Finančný plán   

Región45 Spolu EÚ a ŠR VZ 

MR  17 881,39 17 881,39 0,00 

VR - - - 

Spolu 17 881,39 17 881,39 0,00 

 

 

 

Tabuľka č. 4. O: Opatrenie IROP – akčný plán pre dodatočnú výkonnostnú alokáciu 

Názov opatrenia  
Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s  riadením 

uskutočňovania stratégií CLLD 

Priradenie k  ŠC 

IROP 

5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

v súlade s IROP 

- financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením 

uskutočňovania stratégií CLLD:  

   A.) personálne a administratívne náklady MAS (prevádzkové, osobné, 

poistenie),  

   B.) vzdelávanie zamestnancov a členov MAS (školenia, konferencie, semináre, 

workshopy a pod., okrem školení pre predkladateľov projektov), ktorí sa 

podieľajú na príprave a vykonávaní stratégie CLLD.  

   C.) náklady na publicitu a sieťovanie: účasť zamestnancov a členov MAS na 
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stretnutiach s inými MAS, vrátane zasadaní národných a európskych sietí, ako aj 

poplatky za členstvo v regionálnych, národných alebo európskych sieťach MAS,  

   D.) finančné náklady (napr. bankové poplatky),  

   E.) náklady vynaložené na monitorovanie, hodnotenie a aktualizáciu stratégií 

CLLD (na úrovni MAS), 

Finančný plán   

Región46 Spolu EÚ a ŠR VZ 

MR  101 413,57 96 342,89 5 070,68 

VR - - - 

Spolu 101 413,57 96 342,89 5 070,68 

 

Názov opatrenia  
Zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých podnikov, 

samostatne zárobkovo činných osôb, družstiev 

Priradenie k  ŠC 

IROP 

5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

o obstaranie hmotného majetku pre účely tvorby pracovných miest, 

o nutné stavebnotechnické úpravy budov spojené s umiestnením 

obstaranej technológie a/alebo s poskytovaním nových služieb, 

o podpora marketingových aktivít, 

o podpora miestnych produkčno-spotrebiteľských reťazcov, sieťovanie 

na úrovni miestnej ekonomiky a výmena skúseností. 

Finančný plán   

Región47 Spolu EÚ a ŠR VZ 

MR  194 458,60 106 952,23 87 506,37 

VR - - - 

Spolu 194 458,60 106 952,23 87 506,37 

 

Názov opatrenia  
Rozvoj základnej infraštruktúry v oblastiach: dopravné prepojenie 

a dostupnosť sídiel 

                                                             
46 Typ regiónu: MR – menej rozvinutý región, VR – viac rozvinutý región 
47 Typ regiónu: MR – menej rozvinutý región, VR – viac rozvinutý región 



107 
 

Priradenie k  ŠC 

IROP 

5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami 

a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 
v súlade s IROP 

Finančný plán   

Región48 Spolu EÚ a ŠR VZ 

MR  67 878,95 64 485,00 3 393,95 

VR - - - 

Spolu 67 878,95 64 485,00 3 393,95 

 

Názov opatrenia  
Rozvoj základnej infraštruktúry v oblastiach: sociálne služby a komunitné 

služby. 

Priradenie k  ŠC 

IROP 

5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami 

a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

v súlade s IROP 

o zriaďovanie nových alebo rekonštrukcia a modernizácia existujúcich 

zariadení pre poskytovanie komunitných sociálnych služieb vrátene 

materiálno-technického vybavenia, 

o zvyšovanie kvality a kapacity komunitných sociálnych služieb, 

o rozvoj terénnych a ambulantných sociálnych služieb, 

o infraštruktúra komunitných centier, 

Finančný plán   

Región49 Spolu EÚ a ŠR VZ 

MR  27 151,58 25 794,00 1 357,58 

VR - - - 

Spolu 27 151,58 25 794,00 1 357,58 

 

Názov opatrenia  
Rozvoj základnej infraštruktúry v oblastiach: infraštruktúra vzdelávania 
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Priradenie k  ŠC 

IROP 

5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami 

a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

v súlade s IROP 

o vybudovanie, modernizácia odborných učební, laboratórií, 

jazykových učební ZŠ, 

o skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení. 

Finančný plán   

Región50 Spolu EÚ a ŠR VZ 

MR  39 424,08 37 452,88 1 971,20 

VR - - - 

Spolu 39 424,08 37 452,88 1 971,20 

 

Názov opatrenia  
Rozvoj základnej infraštruktúry v oblastiach: sociálne služby a komunitné 

služby  

Priradenie k  ŠC 

IROP 

5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami 

a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

v súlade s IROP 

o zriaďovanie nových alebo rekonštrukcia a modernizácia existujúcich 

zariadení pre poskytovanie komunitných sociálnych služieb vrátene 

materiálno-technického vybavenia, 

o zvyšovanie kvality a kapacity komunitných sociálnych služieb, 

o rozvoj terénnych a ambulantných sociálnych služieb, 

o infraštruktúra komunitných centier, 

Finančný plán   

Región51 Spolu EÚ a ŠR VZ 

MR  30 345,88 25 794,00 4 551,88 

VR - - - 

Spolu 30 345,88 25 794,00 4 551,88 
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Názov opatrenia  
Rozvoj základnej infraštruktúry v oblastiach: infraštruktúra vzdelávania 

Priradenie k  ŠC 

IROP 

5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami 

a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

v súlade s IROP 

o vybudovanie, modernizácia odborných učební, laboratórií, 

jazykových učební ZŠ, 

o skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení. 

Finančný plán   

Región52 Spolu EÚ a ŠR VZ 

MR  30 345,88 25 794,00 4 551,88 

VR - - - 

Spolu 30 345,88 25 794,00 4 551,88 

 

 

 

5.3. Monitorovanie a hodnotenie stratégie CLLD 

 

5.3.1 Opis monitorovania a hodnotenia stratégie CLLD 

 

Monitorovanie a hodnotenie je organickou súčasťou správneho strategického 

plánovania a programovania. Umožňuje vytvoriť stálu spätnú väzbu praktickej realizácie 

stratégie. Zároveň umožňuje včas urobiť zmeny v intervenčnom rámci v prospech želanej 

zmeny a dosahovania cieľov v prípade potreby. Tento postup umožňuje aj nestranne posúdiť 

kvalitu zostavenia intervenčného rámca a poučiť sa z prípadných chýb.  

 

Monitoring je priebežný proces, ktorý pomáha kontrolovať využitie zdrojov v akčnom 

pláne a vidieť bezprostredný výstup funkčnosti opatrení. Pre monitorovanie implementácie 

akčného plánu boli naplánované výpovedné monitorovacie ukazovatele, ktoré sú uvedené 

v časti 5.2 Akčný plán v rámci každého opatrenia zvlášť.  
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Ide o indikátory vstupu, výstupu prípadne výsledku, ktoré nám pomôžu zmerať 

postupný pokrok implementácie stratégie. Pre správne a korektné výsledky je nevyhnutné 

mať dobrý prístup k údajom, ktoré nám pomôžu napĺňať monitorovacie indikátory.  

 
 

 
5.3.2 Monitorovacie ukazovatele  

 

Tabuľka č. 5:Povinné ukazovatele na úrovni programu – PRV SR  

Názov cieľového ukazovateľa 
Cieľová hodnota 

v roku 2023 

Čistý počet obyvateľov, ktorý má prospech zo zlepšenia služieb 15 721 

Počet obyvateľov podporenej MAS 15 721 

Pracovné miesta vytvorené v podporovaných projektoch (LEADER/PRV) (oblasť 

zamerania 6B) 
2 

 

Tabuľka č. 6: Celkové verejné výdavky – PRV SR  

Názov ukazovateľa výstupu 
Cieľová hodnota 

v roku 2023 

Celkové verejné výdavky (v EUR) – podpora na vykonávanie operácií v rámci 

stratégie CLLD (len časť z PRV) 

 

351 140,12 

Celkové verejné výdavky (v EUR) – podpora pri prevádzkových nákladoch a 

oživení - (len časť z PRV) 

 

22 645,99 

 

Tabuľka č. 7:Povinnéukazovatele na úrovni IROP  

Názov ukazovateľa výstupu 
Merná jednotka Cieľová hodnota v 

roku 2023 

Počet podporených podnikov podnik 3 

Zamestnanosť v podporených podnikoch FTE 4 

Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu 

s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu 

nové 

podnik 

1 

Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu 

s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh 

podnik 
0 
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nové 

Počet nových služieb a prvkov verejnej 

infraštruktúry 

počet 
1 

 

 

6 Finančný rámec 

 

6.1 Financovanie stratégie CLLD 

 

Tabuľka č. 8: Celkové zdroje pre MAS z PRV a IROP 

 SPOLU EUR 

Celkové zdroje z PRV (EPFRV) a IROP (EFRR) 

(základná alokácia  podľa vzorca pre MAS v súlade 

s kapitolou 6.4 Systému riadenia CLLD), z toho: 

 

802 504,99 

Operácie v rámci implementácie stratégie CLLD  

669 220,26 

Chod MAS a animácie  

133 284,73 

 

 

Tabuľka č. 9: Celkové zdroje pre MAS z PRV a IROP rozdelené podľa fondov  

 Fond Typ regiónu Spolu v EUR 

Celkové zdroje z PRV (EPFRV) a IROP 

(EFRR) (základná alokácia  podľa vzorca pre 

MAS v súlade s kapitolou 6.4 Systému riadenia 

CLLD), z toho: 

 

EPFRV, 

EFRR 

menej 

rozvinutý 

 

 

 

802 504,99 

 viac 

rozvinutý 

 

 

Operácie v rámci implementácie stratégie 

CLLD 

EPFRV, 

EFRR 

menej 

rozvinutý  

351 140,12 

 

318 080,14 

 viac 

rozvinutý 

 

Chod MAS  EFRR menej 

rozvinutý 

 

110 638,74 
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 viac 

rozvinutý 

 

 

Animácie 

EPFRV menej 

rozvinutý 

 

22 645,99 

 viac 

rozvinutý 

 

Pozn.: Financovanie chodu MAS vrátane animácií musí byť v súlade s kapitolou 6.2 Systému riadenia 

CLLD.  



 

Tabuľka č. 10: Rozdelenie zdrojov na jednotlivé typy výdavkov  v rámci príslušných programov 

 región PRV IROP SPOLU 

EPFRV ŠR VZ spolu EFRR ŠR VZ spolu fondy ŠR VZ spolu 

operácie v rámci 

stratégie CLLD 

menej 

rozvinutý 

 

263 355,09 

 

87 785,03 

 

120 427,12 

 

471 567,24 

 

318 080,14 

0,00  

114 814,30 

 

432 894,44 

 

581 435,23 

 

87 785,03 

 

235 241,42 

 

904 461,68 

viac 

rozvinutý 

            

chod MAS   
 

menej 

rozvinutý 

     

110 638,74 

0,00  

5 823,09 

 

116 461,83 

 

110 638,74 

0,00  

5 823,09 

 

116 461,83 

viac 
rozvinutý 

            

animácie 

 

menej 

rozvinutý 

 

16 984,49 

 

5 661,50 

0,00  

22 645,99 

     

16 984,49 

 

5 661,50 

0,00  

22 645,99 

viac 

rozvinutý 

            

SPOLU 

 

menej 

rozvinutý 

 

280 339,58 

 

93 446,53 

 

120 427,12 

 

494 213,23 

 

428 718,88 

0,00  

120 637,39 

 

549 356,27 

 

709 058,46 

 

93 446,53 

 

241 064,51 

 

1 043 569,50 

viac 
rozvinutý 

            

spolu  

280 339,58 

 

93 446,53 

 

120 427,12 

 

494 213,23 

 

428 718,88 

  

120 637,39 

 

549 356,27 

 

709 058,46 

 

93 446,53 

 

241 064,51 

 

1 043 569,50 
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6.2 Finančný plán pre opatrenia 

 

Tabuľka č. 11: Sumárna tabuľka finančného plánu 

Opatrenie stratégie 

CLLD 

Fond Región Spolu EÚ ŠR VZ iné 

Zakladanie nových 

a podpora existujúcich 

mikro a malých podnikov, 

samostatne zárobkovo 

činných osôb, družstiev 

 

EFRR menej 

rozvinutý 

región  

 

216 065,13 

 

118 835,82 
0,00 

 

97 229,31 
0,00 

viac 

rozvinutý 

región  

- - - - - 

Rozvoj základnej 

infraštruktúry (SS) 

v oblastiach: sociálne 

služby a komunitné 

služby 

 

EFRR menej 

rozvinutý 

región 

 

67 435,29 

 

57 320,00 

0,00 
 

10 115,29 

0,00 

viac 

rozvinutý 

región 

- - - - - 

Rozvoj základnej 

infraštruktúry (VS) 

v oblastiach: dopravné 

prepojenie a dostupnosť 

sídiel 

 

 
 

 

 

 

EFRR menej 

rozvinutý 

región  

 

75 421,05 

 

71 650,00 
0,00 

 

3 771,05 
0,00 

viac 

rozvinutý 

región  
- - - - - 

Rozvoj základnej 

infraštruktúry (VS) 

v oblastiach: sociálne 

služby a komunitné 

služby 
 

 

EFRR menej 

rozvinutý 

región 

 

30 168,42 

 

28 660,00 

0,00 
 

1 508,42 

0,00 

viac 

rozvinutý 

región 
- - - - - 

Rozvoj základnej 

infraštruktúry (VS) 

v oblastiach: 

infraštruktúra vzdelávania 

EFRR menej 

rozvinutý 

región 

 

43 804,55 

 

41 614,32 
0,00 

 

2 190,23 
0,00 

viac 

rozvinutý 
- - - - - 
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región 

M04– Investície do 

hmotného majetku 

EPFRV menej 

rozvinutý 

región  

 

126 214,24 

 

47 330,34 

 

15 776,78 

 

63 107,12 
0,00 

viac 

rozvinutý 

región  

- - -  - 

M01 – Prenos znalostí a  

informačné akcie  

EPFRV menej 

rozvinutý 

región  

 

28 660,00 

 

21 495,00 

 

7 165,00 
0,00 0,00 

viac 

rozvinutý 

región  

- - - - - 

M06 – Rozvoj 

poľnohospodárskych 

podnikov a podnikateľskej 

činnosti 

EPFRV menej 

rozvinutý 

región  

 

114 640,00 

 

42 990,00 

 

14 330,00 

 

57 320,00 

0,00 

viac 

rozvinutý 

región  

- - - - - 

M01 – Prenos znalostí a  

informačné akcie 

EPFRV menej 

rozvinutý 

región 

 

28 660,00 

 

21 495,00 

 

7 165,00 
0,00 0,00 

viac 

rozvinutý 

región 

- - - - - 

M07 - Základné služby 

a obnova dedín vo 

vidieckych oblastiach 

EPFRV menej 

rozvinutý 

región  

 

173 393,00 

 

130 044,75 

 

43 348,25 
0,00 0,00 

viac 

rozvinutý 

región  

- - - - - 

 

Chod MAS 

EFRR  menej 

rozvinutý 

región  

 

116 461,83 

 

110 638,74 

0,00 
 

5 823,09 

0,00 

viac 

rozvinutý 

región  

- - - - - 
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Tabuľka č. 12: Celkový pomer medzi fondmi na stratégiu  

   PRV (EPFRV) :IROP (EFRR) 

Stratégia CLLD mimo BSK (viac rozvinutý región): 52:48 

Stratégia CLLD v rámci BSK (viac rozvinutý región): - 

 

Tabuľka č. 13: Zameranie stratégie podľa sektorov  

Názov opatrenia stratégie 

CLLD 

Rozpočet na opatrenie  Oprávnený 

prijímateľ – 

verejný sektor  

(označiť „X“) 

Oprávnený 

prijímateľ – 

neverejný sektor 

(označiť „X“) 

Zakladanie nových 

a podpora existujúcich 

mikro a malých podnikov, 

samostatne zárobkovo 

činných osôb, družstiev 

 

 

118 835,82 

 

 x 

Rozvoj základnej 

infraštruktúry (SS) 

v oblastiach: sociálne 

služby a komunitné služby 

 

 

57 320,00 

 

 x 

Rozvoj základnej 

infraštruktúry (VS) 

v oblastiach: dopravné 

prepojenie a dostupnosť 

sídiel 

 

 

71 650,00 

x  

Rozvoj základnej 

infraštruktúry (VS) 

v oblastiach: sociálne 

služby a komunitné služby 

 

 

28 660,00 

 

x  

Animácie 

 

EPFRV menej 

rozvinutý 

región  

 

22 645,99 

 

16 984,49 

 

5 661,50 
0,00 0,00 

viac 

rozvinutý 

región  

- - - - - 



 

117 
 

Rozvoj základnej 

infraštruktúry (VS) 

v oblastiach: infraštruktúra 

vzdelávania 

 

41 614,32 

x  

M04– Investície do 

hmotného majetku 

 

63 107,12 

 x 

M01 – Prenos znalostí a  

informačné akcie 

 

28 660,00 

 x 

M06 – Rozvoj 

poľnohospodárskych 

podnikov a podnikateľskej 

činnosti 

 

57 320,00 

 x 

M01 – Prenos znalostí a  

informačné akcie 

 

28 660,00 

 x 

M07 - Základné služby 

a obnova dedín vo 

vidieckych oblastiach 

 

173 393,00 

x  

Celkový rozpočet podľa 

sektorov  

------------------------------------------  

47,12 

 

52,88 

Percentuálny pomer 

zamerania stratégie  

------------------------------------------ %  %  

 

7 Zhodnotenie prínosov stratégie CLLD, jej synergie a doplnkovosť 

 

7.1 Prínosy k zlepšovaniu ekonomického rozvoja územia 

 

Ciele, priority a opatrenia Stratégie miestneho rozvoja územia sú navzájom 

prepojené a tvoria spoju jeden logický celok. Zvýšenie konkurencieschopnosti existujúcich 

podnikov a vytvorenie podmienok ich ďalšieho rozvoja najmä prostredníctvom investícií 

do výrobných objektov a zariadení, ktoré povedú k udržaniu a vytvoreniu nových 

pracovných miest.  

Ďalšia časť aktivít zameraná na výrobu a predaj miestnych nepoľnohospodárskych 

produktov vyrábaných drobnými živnostníkmi a remeselníkmi prispejú k vzniku nových 

podnikateľských subjektov a zároveň k zvyšovaniu pridanej hodnoty miestnych produktov, 

k zvyšovaniu doplnkových príjmov i k tvorbe nových pracovných miest. Silnou stránkou 

územia sú vhodné prírodné podmienky na rozvoj vidieckej turistiky, cykloturistiky 
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i agroturistiky. Slabou stránkou daného regiónu poukazuje na nedostatočné ubytovacie 

a stravovacie kapacity. Zachované prvky tradičnej architektúry v niektorých častiach 

územia a záujem miestnych ľudí o investovanie do nevyužívaného domového fondu sú 

predpokladom na rozvoj nízko kapacitného ubytovania a tým spojených doplnkových 

služieb.  

Realizáciou uvedených aktivít prispejú z časti k rozvoju cestovného ruchu 

i k zlepšeniu ekonomických príležitostí občanov a v konečnom dôsledku i k vytvoreniu 

nových pracovných miest a k rozvoju obcí. Výstavba nových kultúrnych a športových 

objektov v zariadeniach zameraných najmä na letnú sezónu prispeje k zvýšeniu 

atraktívnosti týchto zariadení i k zvýšeniu návštevnosti regiónu a tým k rozvoju vidieckeho 

cestovného ruchu. Výhodou územia je aj blízkosť kúpeľného mesta Piešťany.  Kúpeľní 

hostia ktorí ho navštevujú majú záujem aj o vidiecky život, prírodné zdroje, 

históriu, kultúrne dedičstvo aj o  agroturizmus. Rozvoj agroturizmu bude prínosom pre 

dané územie tým, že zvyšuje odbyt poľnohospodárskych produktov, vytváraniu nových 

pracovných príležitostí, využíva hospodársky potenciál a prírodné danosti regiónu 

a prispieva k osídľovaniu a obnove vidieckych sídiel.      

 

7.2 Prínosy k napĺňaniu cieľov PRV 

 

Prínosy k cieľom PRV sú najlepšie viditeľné najmä v oblasti podpory 

konkurencieschopnosti poľnohospodárstva, lesníctva a potravinárstva. 

Poľnohospodárstvo patrí medzi najstaršie činnosti, ktorými sa človek odpradávna 

zaoberal. Rozvoj remeselnej výroby a služieb poskytovaných na vidieku je naviazaný na 

prírodnú bázu. Veľkým prínosom daného územia je kvalitná poľnohospodárska pôda. Od 

poľnohospodárstva a vidieka sa očakáva nová ponuka netrhových verejných statkov, ako je 

napríklad pekná a udržiavaná krajina. V modernej spoločnosti je potrebné si uvedomiť, že 

pôsobenie poľnohospodárstva vo vidieckom priestore a uvedomenie si jeho 

nezastupiteľného miesta pri udržiavaní kultúrneho charakteru krajiny prispieva 

k stabilizácii vidieckeho osídlenia a podpore rozvoja vidieckych oblastí. Navrhnutými 

opatreniami sa zvýši konkurencieschopnosť poľnohospodárskych podnikov daného územia 

v rastlinnej výrobe, živočíšnej výrobe i diverzifikácii. Veľkým prínosom pre dané územie 

budú prípadné investície do projektov ktoré znižujú záťaž na životné prostredie 

(technológie na znižovanie emisíí skleníkových plynov v ustajnení hospodárskych zvierat, 

objekty a technológie na uskladnenie a nakladanie s hospodárskymi hnojivami a pod.).     
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Prínosy k začleňovaniu zraniteľných skupín obyvateľstva 

Prínosy k začleňovaniu zraniteľných skupín obyvateľstva (marginalizované rómske 

komunity, dlhodobo nezamestnaní, telesne/zdravotne postihnutí a pod.) 

Aj na území nášho regiónu sa nachádza skupina nezamestnaného obyvateľstva a  iné 

znevýhodnené skupiny uchádzačov o zamestnanie. Ochota zamestnávať ich zo strany 

podnikov je nízka vzhľadom na nízke vzdelanie, chýbajúce zručnosti a pracovné návyky 

spôsobené  dlhodobou nezamestnanosťou. Naším cieľom je motivovať miestne subjekty 

k vytváraniu pracovných príležitostí pre obe skupiny nezamestnaných, za účelom zlepšenia 

ich sociálnych a ekonomických podmienok a začleňovania sa do spoločnosti. Prínosom 

bude začleňovanie týchto občanov formou vzdelávacích aktivít so získaním nových alebo 

zvyšovaným existujúcich zručností. Pri vytváraní nových pracovných príležitostí 

z Integrovanej stratégie rozvoja územia, zvýhodňovať obyvateľov, ktorí sú dlhodobo 

nezamestnaní alebo znevýhodnené skupiny.   

 

Prínosy k životnému prostrediu 

Prínosy k ochrane a zlepšovaniu stavu životnému prostrediu a k zmierňovaniu 

klimatických zmien a na ich adaptácie   

 

Ľudské zdravie závisí na dobrom životnom prostredí, naším cieľom je zachovať 

a ďalej rozvíjať súčasnú krajinnú zeleň, minimalizovať zábery z poľnohospodárskej 

pôdy a výrub drevín, návrh trasy nových komunikácií podmieňovať s územnou rezervou 

pre funkčnú líniovú stromovú a kríkovú zeleň. 

Z hľadiska ochrany krajiny, ale v konečnom dôsledku aj zdravia obyvateľov, 

významnú úlohu zohráva využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Obyvatelia obcí často 

používajú na vykurovanie tuhé palivá, alebo drahé palivá a energiu. Na druhej strane však 

majú obce nezanedbateľnú výhodu oproti mestám, a to existenciu zdrojov potravín, pitnej 

vody a energie (biomasa). Z tohto pohľadu majú obce veľký význam hlavne využitím 

obnoviteľných zdrojov energie. Poloha regiónu dovoľuje uvažovať s využitím rôznorodých 

energetických surovín, ktorými sú biomasa z poľnohospodárskej výroby, odpadová 

drevená hmota z lesného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu. Vzhľadom 

k celkovej rozlohe poľnohospodárskej pôdy je v budúcnosti predpoklad využitia biomasy 

z poľnohospodárstva. Taktiež je možne získavať aj bioplyn pri čistení postupne sa 

rozširujúcej siete čistiarní odpadových vôd. Trnavský región sa vyznačuje vhodnými 
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podmienkami pre umiestňovanie veterných parkov. Hlavným cieľom odpadového 

hospodárstva je odklonenie odpadov od skládkovania, znižovanie množstva odpadov 

ukladaných na skládky odpadov. Na prvé miesto kladie predchádzanie vzniku odpadov, 

nasleduje príprava na opätovné použitie, recykláciu, iné zhodnocovanie odpadov a  na 

poslednom mieste je ich zneškodňovanie skládkovaním.      

 

7.3 Prínosy k napĺňaniu cieľov IROP 

 

Prínosy k napĺňaniu cieľov IROP prostredníctvom špecifických cieľov Prioritnej osi 

5 vzhľadom na vyváženosť, vecné a logické včlenenie týchto cieľov do štruktúry stratégie, 

príp. ich doplnkovosť a synergické pôsobenie.  

      Významným prínosom k napĺňaniu cieľov IROP bude aj chod miestnej akčnej 

skupiny, medzi zástupcami verejného, súkromného a občianskeho sektoru, ktorí sa rozhodli 

spolupracovať v rámci jedného partnerstva a pre naplnenie daného cieľa je potrebná 

vzájomná koordinácia. Spolu vytvárajú skupinu aktívnych ľudí a inštitúcií ochotných 

a schopných podieľať sa na rozvoji územia mikroregiónu, v ktorom žijú a pôsobia. 

Nevyhnutným nástrojom pre ich vzájomnú komunikáciu a každodennú činnosť partnerstva 

je výkonný manažment vybavený tímom skúsených lídrov, ktorí sú jednou so silných 

stránok partnerstva.  

      Ďalším významným prínosom je dobudovanie cyklotrasy v Mikroregióne nad 

Holeškou. Uvedený investičný zámer by mal zabezpečiť prepojenie medzi všetkými 

obcami Mikroregiónu a následne aj s kúpeľným mestom Piešťany. Týmto by bolo možné 

zabezpečiť nemotorovú dopravu medzi obcami a mestom. Samotná cyklotrasa má 

obrovský vplyv na jej vlastnú výnimočnosť – musí byť pre cestujúceho rýchlejšia 

a pohodlnejšia ako využitie verejnej dopravy či automobilu. Významný vplyv má tiež 

zážitkovosť z jazdy daným územím či neopakovateľnosť prostredia ktorým prechádza. 

Cyklotrasa bude mať veľký vplyv aj na rozvoj vidieckeho cestovného ruchu. Jej 

dobudovaním sa stane územie oveľa dostupnejšie a  zaujímavejšie, s možnosťou športového 

vyžitia na bicykli.   
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7.4 Synergie a doplnkovosť stratégie CLLD 

 

7.4.1 Popis iných stratégií, ktoré sa na danom území realizujú, resp. plánujú 

realizovať  

 

Všetky obce majú spracované PHSR na roky 2015 – 2025, PHSR je základným kameňom 

koncepčného a systematického rozvoja obcí v horizonte 10 rokov. Z tohto dôvodu 

dosiahnutie strategického cieľa PHSR obce presahujú hranice jedného volebného obdobia 

a pri jeho formulácii, ako aj formulácii línii krkov k jeho dosiahnutiu, by malo dôjsť 

k zhode na úrovni vedenia  obce a jej obyvateľov. 

PHSR má tieto prioritné oblasti: 

-  Sociálna infraštruktúra  - podporiť vznik a rozvoj sociálnych služieb s ohľadom na 

aktuálne potreby obyvateľov 

-  technická infraštruktúra – zabezpečiť a vytvoriť podmienky pre skvalitnenie života 

a bezpečnosti obyvateľov obce 

-  rozvoj bývania – podporiť a vytvoriť podmienky pre individuálnu výstavbu 

a výstavbu bytov s ohľadom na zotrvanie najmä mladých rodín 

-  životné prostredie – zvyšovať kvalitu životného prostredia a informovanosti 

obyvateľov 

-  zdravotníctvo – skvalitniť poskytovanie a prístup k zdravotným službám 

-  kultúra a šport – podporovať a vytvárať priestor a možnosti kultúrneho 

a športového života v obci 

-  administratíva – byť otvorenou a efektívnou samosprávou s ohľadom na potreby 

obyvateľov  obce, poskytovanie služieb a rozvoj obce 

-  hospodárstvo – vytvoriť podmienky pre vznik a rozvoj malých a stredných 

podnikov a zabezpečiť udržanie rozvoj remesiel a poľnohospodárstva 

-  cestovný ruch – zatraktívniť obce z pohľadu turizmu a zvýšiť návštevnosť obcí 

-  školstvo – skvalitniť podmienky výučby a rozšíriť mimoškolské aktivity 

-  ochrana a bezpečnosť – vyvárať podmienky pre bezpečný život v obci  

 

7.4.2 Synergie a komplementarity 

 

Stratégia sa bude realizovať v zmysle prierezového cieľa, ktorým je trvalo udržateľný 

rozvoj územia. V opatreniach a aktivitách predkladanej Stratégie miestneho rozvoja CLLD 
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predpokladáme činnosti zamerané na pracovnú silu a konkurencieschopnosť, zavádzanie 

inovácií a inovačných prvkov do výrobných procesov, vzdelávanie a ľudské zdroje schopné 

uplatniť sa v podmienkach informačnej spoločnosti, zvýšenie kvality života a občanov, 

podnikateľov a ostatnej verejnosti s verejnou správou, modernizácia infraštruktúry 

miestnych samospráv. Stratégia Operačného programu Ľudské zdroje vychádza z 

Národného programu reforiem Slovenskej republiky, ktorý definuje opatrenia na posilnenie 

ekonomického rastu a zamestnanosti Slovenskej republiky. Tieto opatrenia taktiež 

prispievajú k naplneniu národných cieľov, ktoré sú obsiahnuté v stratégii Európa 2020. 

Realizácia opatrení a aktivít v rámci implementácie Stratégie miestneho rozvoja CLLD v 

oblasti vzdelávania, zamestnanosti a sociálneho začlenenia sú v súlade s cieľmi 

Operačného programu Ľudské zdroje, ktorými sú okrem iného zlepšenie kvality 

základného vzdelávania, najmä zvýšením úrovne znalostí a zručností, zvýšenie miery 

zamestnanosti obyvateľov a zníženie  podielu populácie ohrozenej chudobou a sociálnym 

vylúčením.  

 

 


