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Dodatok č. 5 v znení dodatku č. 4 a predchádzajúcich  
 

IMPLEMENTA ČNÁ ČASŤ 
 
KAPITOLA 5: IMPLEMENTA ČNÝ RÁMEC PRI IMPLEMENTÁCII 
INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA 
 
5.1 Organizačná štruktúra a zdroje 
 
5.1.1 Organizačná štruktúra a zabezpečenie činnosti verejno-súkromného partnerstva 
(MAS) 

Štruktúra a organizácia verejno – súkromného partnerstva Partnerstvo BACHUREŇ je presne 
špecifikovaná v stanovách (Prílohu č.10), ďalej v schéme organizačnej štruktúry  ( Príloha č.11) 
a v organizačnom poriadku (Prílohu č.12). 
 
V zmysle stanov Partnerstva BACHUREŇ v článku V. orgánmi združenia sú: 

a) Zhromaždenie členov  

b) Výkonný výbor združenia 

c) Predseda a podpredseda  

d) Dozorná rada 
 
Výkonný výbor ako výkonný orgán zriaďuje výberovú komisiu a monitorovací výbor (ich 

činnosť upravuje organizačný poriadok v časti § 12 a 13, Príloha č. 12). 
 

 
Úlohy a zodpovednosť jednotlivých subjektov a organizačných zložiek verejno-
súkromného partnerstva (MAS) pri realizácii Integrovanej stratégie rozvoja územia 
 

Zhromaždenie členov Partnerstva BACHUREŇ ako najvyšší orgán pri realizácii ISRÚ 
Partnerstva BACHUREŇ má tieto úlohy a zodpovednosti  č. VI. Stanov bod. 4, §7, čl. 4 
Organizačného poriadku: 

- schvaľuje Integrovanú stratégiu rozvoja územia a jej aktualizáciu. 
 

Výkonný výbor ako výkonný orgán v zmysle základných a interných dokumentov je za svoju 
činnosť zodpovedný najvyššiemu orgánu a vykonáva aj nasledovné činnosti: 

- riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami najvyššieho orgánu; 

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

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

- zodpovedá za vypracovanie a implementáciu stratégie; 

- zriadi výberovú komisiu MAS a monitorovací výbor; 

- volí a odvoláva menuje manažéra MAS; 

- vymenúva členov monitorovacieho výboru; 

- volí a odvoláva členov výberovej komisie MAS a schvaľuje jej štatút. 
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Výberová komisia je komisia zriadená Výkonným výborom a za svoju činnosť mu aj  

zodpovedá. Činnosť výberovej komisie je uvedená v Štatúte, ktorý vypracuje Výberová komisia 
a predloží na schválenie Výkonnému výboru. 

Výberová komisia MAS hodnotí a vyberá ŽoNFP (projekty), a predkladá štatutárnemu orgánu 
MAS. 

Zloženie členov musí byť vyvážené a reprezentatívne a musí odrážať podmienky  nariadenia 
Rady (ES) č. 1698/2005 a vykonávacieho nariadenia Komisie (ES) č. 1974/2006 – zástupcovia 
súkromného sektora vrátane občianskeho a neziskového musia byť zastúpení s min. 50 % všetkých 
rozhodujúcich hlasov a zástupcovia verejného sektora s max. 50 % všetkých rozhodujúcich hlasov a to 
počas celého obdobia implementácie stratégie.  

Spôsob voľby/ odvolania, výber členov výberovej komisie MAS a vykonávané činnosti je 
stanovené v organizačnom poriadku združenia. Člen výberovej komisie MAS nemusí byť členom 
združenia. Počet členov výberovej komisie MAS je nepárny, má 7 členov. 

Výberová komisia MAS prijíma rozhodnutia o výbere ŽoNFP (projektov) na základe 
rozhodovania (hlasovania), pričom na zasadnutí výberovej komisie MAS musia byť prítomní 
všetci členovia tak, aby bola dodržaná podmienka nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 
a vykonávacieho nariadenia Komisie (ES) č. 1974/2006 – zástupcovia súkromného sektora 
vrátane občianskeho a neziskového musia byť zastúpení s min. 50% všetkých rozhodujúcich 
hlasov a zástupcovia verejného sektora s max. 50% všetkých rozhodujúcich hlasov. 
Hodnotenie a vyber ŽoNFP (projektov) vykonáva len jedna výberová komisia MAS, ktorá bola 
zriadená výkonným orgánom pre príslušnú Výzvu na implementáciu stratégie. Nie je 
prípustné, aby hodnotenie a vyber ŽoNFP (projektov) v rámci jednej Výzvy na implementáciu 
stratégie vykonávali 2 a viac výberových komisií MAS, ktoré sú zložené z iných členov. 
Prípustné je nahradenie toho člena komisie, ktorý bol vylúčený z konania z titulu zaujatosti, 
novým členom komisie. 

Výberová komisia MAS je za svoju činnosť zodpovedná výkonnému orgánu a okrem iných 
činností vykonáva aj administratívnu kontrolu ŽoNFP (projektov) v zmysle Nariadenia Komisie (ES) 
č. 1975/2006, čl. 26 ods. 2, v rámci hodnotenia a výberu projektov, ktoré sa budú implementovať 
prostredníctvom stratégie, pričom: 

- schvaľuje návrh na neschválenie ŽoNFP (projektov) z ďalšieho hodnotenia, ktoré nesplnili 
podmienky formálnej kontroly; 

- posudzuje oprávnenosť činností v súlade s činnosťami, ktoré si MAS stanovila pre príslušné 
opatrenia osi 3. Kontroluje, či činnosti nespadajú do kategórie neoprávnených projektov, 
stanovených pre príslušné opatrenia osi 3 v   Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít 
a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4; 

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

- posudzuje oprávnenosť konečného prijímateľa – predkladateľa projektu pre príslušné opatrenie 
osi 3, v zmysle definícií, ktoré sú uvedené v Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít 
a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4; 
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- posudzuje splnenie všetkých minimálnych kritérií spôsobilostí pre príslušné opatrenia osi 3, 
ktoré sú definované v Usmernení kapitole 5.Opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných 
stratégií rozvoja územia a Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú 
implementované prostredníctvom osi 4 a kritérií spôsobilosti, ktoré si stanovila MAS v rámci 
implementácie stratégie; 

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

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

- vyberá ŽoNFP (projekty) v súlade s postupmi na výber ŽoNFP (projektov) konečných 
prijímateľov – predkladateľov projektov; 

- schvaľuje/odporúča, resp. neschvaľuje/neodporúča ŽoNFP (projekty) na financovanie 
z PRV a predkladá  štatutárnemu orgánu MAS, ktorý koná v zmysle kapitoly 8. 
Hodnotenie a výber ŽoNFP (projektov) konečného prijímateľa predkladateľa projektu 
v rámci implementácie stratégie. výkonnému orgánu. 

 

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

Členovia Výberovej komisie musia podpísať „Vyhlásenie o zachovaní dôvernosti informácií“, 
„Vyhlásenie o nestrannosti“, „Vyhlásenie o zamedzení konfliktu záujmov“.  

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

 

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

Monitorovací výbor musí zasadať minimálne raz ročne, pričom na zasadnutie musia byť 
pozvaní zástupcovia RO, PPA a NSRV. 

Monitorovací výbor je zriadený Výkonným výborom. Činnosť Monitorovacieho výboru je 
uvedená v Štatúte, ktorý vypracuje Monitorovací výbor a predloží na schválenie Výkonnému výboru. 

 
Štatutárnym orgánom združenia je predseda, ktorý vystupuje v mene MAS navonok, 

podpisuje zmluvy, predkladá PPA Protokol o výbere Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 
z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 MAS (ďalej len „Protokol o výbere ŽoNFP (projektov) 
(Usmernenie, Príloha č.3 Protokol o výbere Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu 
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rozvoja vidieka SR 2007-2013 projektov MAS)  a ďalšie dokumenty, ktoré sú určené pre RO a PPA. 
Spôsob voľby/ odvolania a vykonávané činnosti štatutárneho zástupcu MAS sú stanovené v stanovách 
združenia. 

 

Dozorná rada ako kontrolný orgán MAS vykonáva aj nasledovné činnosti: 

- je kontrolným orgánom, ktorý za svoju činnosť zodpovedá najvyššiemu orgánu; 

- členstvo v kontrolnom orgáne je nezlučiteľné s členstvom v orgánoch združenia, okrem 
členstva v najvyššom orgáne; 

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

- kontroluje aj dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov. 

 

Predseda dozornej rady sa zúčastňuje zasadnutí výkonného výboru s hlasom poradným. Dozorná rada 
má 3 členov, každý sektor má v zastúpení 1 člena. 

 

V rámci jednotlivých orgánov v organizačnej štruktúre MAS, ktoré sú uvedené v personálnej 
matici MAS (Záväzná osnova, Príloha č.8 Personálna matica a vo výberovej komisii MAS), 
nominovaná osoba do jednotlivých orgánov nesmie byť zástupcom dvoch a viac sektorov. 

 

MAS je povinná na webovom sídle zverejniť aj nasledujúce náležitosti: 

- adresu/sídlo MAS, 

- tel. č., resp. fax. č. (v prípade, ak si MAS v rámci opatrenia 4.3 Chod MAS uplatňuje 
oprávnenosť výdavkov na mobilný telefón, na webovom sídle bude uvedené tel. č. 
mobilného telefónu) príslušných zamestnancov,  

- meno a priezvisko štatutárneho orgánu, manažéra MAS, 

- archív výziev na implementáciu stratégie vrátane ich zmien, 

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

 
 
5.3 Príjem ŽoNFP projektov 
Postup pri vyhlásení výziev na implementáciu stratégie  

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

1. MAS informuje verejnosť o  možnostiach predkladania ŽoNFP (projektov) v rámci implementácie 
stratégie. Výzva na implementáciu stratégie musí byť zverejnená na viditeľnom a voľne 
prístupnom mieste a na internetovej stránke webovom sídle príslušnej MAS. MAS je povinná 
Výzvy na implementáciu stratégie pre príslušné opatrenia osi 3, ktoré sa budú implementovať 
prostredníctvom osi 4, uverejniť v zmysle Usmernenia, Príloha č. 18. Vzor výzvy na predkladanie 
žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 v rámci 
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implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia.  
Všetky náležitosti vo Výzve na implementáciu stratégie musia byť v súlade so schválenou 
Integrovanou stratégiou rozvoja územia, príp. dodatkami k stratégií. 
Podmienky poskytnutia podpory, určené vo výzve na implementáciu stratégie, musí konečný 
prijímate ľ - predkladateľ projektu spĺňať počas celej doby platnosti a účinnosti zmluvy 
o poskytnutí NFP a nesmú sa meniť ani dodatkom k uzatvorenej zmluve o poskytnutí NFP. 

MAS musí v rámci Výziev na implementáciu stratégie pre príslušné  opatrenia osi 3, ktoré sa budú 
implementovať prostredníctvom osi 4, uverejniť nasledovné náležitosti: 

a) názov MAS, ktorá Výzvu na implementáciu stratégie vyhlasuje; 

b) dátum vyhlásenia a dátum uzavretia Výzvy na implementáciu stratégie; 

c) kontaktné údaje príslušnej MAS a spôsob komunikácie s ňou; 

d) ŽoNFP (projekt) pre príslušné opatrenie osi 3, Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader 
a Príručku a/alebo Dodatky platné ku dňu zverejnenia časovo ohraničenej Výzvy na 
implementáciu stratégie; 

e) oprávnenosť konečného prijímateľa – predkladateľa projektu; 

f) výšku oprávnených výdavkov na 1 projekt,  

g) rozpočet (sumu finančných prostriedkov alokovanú pre príslušné opatrenie osi 3 v rámci 
príslušnej Výzvy na implementáciu stratégie); 

h) oprávnené činnosti a oprávnené výdavky; 

i) časová oprávnenosť realizácie projektu; 

j) oprávnenosť miesta realizácie projektu; 

k) kritéria spôsobilosti pre príslušné opatrenie osi 3 v súlade s Usmernením, Prílohou č.6 
Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4 
a spôsob ich preukázania; 

l) kritéria spôsobilosti v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja 
územia a spôsob ich preukázania; 

m) kritéria spôsobilosti, ktoré si stanovila MAS a spôsob ich preukázania; 

n) kritéria na hodnotenie  ŽoNFP (projektov); 

o) povinné a nepovinné prílohy stanovené MAS, monitorovacie indikátory pre príslušné 
opatrenie osi 3 stanovené MAS; 

p) ďalšie podmienky poskytnutia podpory (termín prijatia a miesto predkladania  ŽoNFP 
(projektov), a pod.).  

 

2. MAS musí zverejniť prvú Výzvu na implementáciu stratégie do 20-tich pracovných dní odo dňa 
podpísania zmluvy s PPA a zabezpečiť príjem ŽoNFP (projektov) konečného prijímateľa – 
predkladateľa projektu do štyroch  mesiacov od dňa vyhlásenia Výzvy na implementáciu 
stratégie1, minimálne počas 14 pracovných dní. Výzvy v rámci implementácie stratégie musia byť 
zverejnené minimálne jeden krát do roka s tým, že posledná výzva bude zverejnená  do 31. mája 

                                                 
1 MAS zverejní časovo ohraničenú Výzvu na implementáciu stratégie. Časovo ohraničená Výzva na implementáciu stratégie 

sa začína výberovým kolom pre príjem ŽoNFP (projektov) konečných prijímateľov – predkladateľov projektov  a to 
termínom uvedeným vo Výzve na implementáciu stratégie a končí posledným dňom prijímania ŽoNFP (projektov) 
uvedeným v rámci danej Výzvy na implementáciu stratégie. Pre vypracovanie ŽoNFP (projektu) a pre administráciu 
ŽoNFP (projektu) konečného prijímateľa – predkladateľa projektu platia ustanovenia v  Usmernení platných ku dňu 
uzavretia zverejnenia časovo ohraničenej Výzvy na implementáciu stratégie.  
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decembra   20132. Výzvy na implementáciu stratégie pre príslušné opatrenie osi 3 doručí MAS 
elektronicky na adresu: leader@apa.sk a to nasledujúci deň po jej zverejnení. V rámci výzvy na 
implementáciu stratégie pre príslušné opatrenie osi 3 je možnosť vyhlásiť výzvu na implementáciu 
stratégie len na niektoré činnosti v rámci príslušného opatrenia osi 3. Podmienkou je, že počas 
implementácie stratégie musí byť na každú činnosť, ktorá je uvedená v stratégií v rámci 
príslušného opatrenia vyhlásená minimálne jedna výzva. Po ukončení jednotlivých výziev je 
MAS povinná najneskôr nasledujúci pracovný deň po skončení prijímania ŽoNFP 
(projektov) poslať tabuľku s prehľadom všetkých prijatých ŽoNFP projektov (pozri 
Usmernenie, Príloha č. 7 Zoznam prijatých ŽoNFP (projektov) pre PRV SR 2007-2013 os 4 
Leader) prostredníctvom emailu na adresu: leader@apa.sk. V prípade, ak Výzva na 
implementáciu stratégie nebude vypracovaná podľa vzoru a nebude obsahovať všetky náležitosti 
uvedené v Usmernení, príloha č. 18 Vzor výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 
príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 v rámci implementácie integrovanej 
stratégie rozvoja územia, PPA je oprávnená príslušnú Výzvu na implementáciu stratégie zrušiť.  

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

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

 

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

 

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

• Kompletne a čitateľne vyplnený formulár ŽoNFP (projekt) pre príslušné opatrenie osi 3 
implementované prostredníctvom osi 4 v tlačenej forme(1krát) a v elektronickej verzii 
(1krát)podpísaný konečným prijímateľom – predkladateľom projektu, resp. jeho štatutárnym 
zástupcom a potvrdený pečiatkou (v prípade, ak je konečný prijímateľ – predkladateľ projektu 
povinný používať pečiatku).  

• Povinné prílohy k ŽoNFP (projektu) pre príslušné opatrenie osi 3 implementované 
prostredníctvom osi 4v tlačenej forme (1krát).Všetky rozhodnutia predkladané konečným 
prijímateľom – predkladateľom projektu v rámci príloh k ŽoNFP (projektu), vydávané 
v správnom konaní musia byť opatrené pečiatkou právoplatnosti. 

• Čestné vyhlásenie konečného prijímateľa – predkladateľa projektu, resp. jeho štatutárneho 
zástupcu s úradne osvedčeným podpisom. Čestné vyhlásenie tvorí súčasť formuláru ŽoNFP 
(projektu).  

• Tabuľková časť ŽoNFP (projektu) pre príslušné opatrenie osi 3 v tlačenej verzii (1 x) a 
zároveň v elektronickej forme (1 x vo formáte „Excel“). V Usmernení, Prílohe č.6 
Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4 sú 
uvedené pokyny na vypracovanie Tabuľkovej časti projektu vo formáte Excel. 

• Kompletne a čitateľne vyplnený formulár ŽoNFP (projekt) pre príslušné opatrenie osi 3 
implementované prostredníctvom osi 4 a tabuľková časť ŽoNFP (projektu) pre príslušné 
opatrenie osi 3 sa predkladá aj na CD nosiči.  
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Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný k ŽoNFP (projektu) taktiež predložiť:  

a) v prípade stavebných investícií 

1. právoplatné stavebné povolenie v zmysle § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v prípade investícií, pri ktorých sa 
vyžaduje stavebné povolenie (originál alebo úradne osvedčená fotokópia), alebo kópiu 
žiadosti o vydanie stavebného povolenia pričom právoplatné rozhodnutie o stavebnom 
povolení predloží na vyzvanie PPA pri podpise zmluvy (úradne osvedčená fotokópia),  

2. ohlásenie stavebnému úradu v zmysle § 57, zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších 
predpisov pri stavebných investíciách, prípadne určených technológiách (ak nie je potrebné 
stavebné povolenie), vrátane písomného oznámenia stavebného úradu, že nemá 
námietky voči predloženému stavebnému ohláseniu, spolu s jednoduchým situačným 
výkresom osvedčeným stavebným úradom a rozpočtom, 

3. rozhodnutie o využívaní územia v zmysle § 39 b) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v prípade zriadenia 
športových ihrísk. 

b) projektovú dokumentáciu s rozpočtom v prípade, ak si to charakter realizovaného projektu 
vyžaduje (napr. stavebné investície) – v zmysle formuláru ŽoNFP (projektu) (časť Povinné prílohy 
ŽoNFP (projektu) - 1x v tlačenej verzii (originál alebo úradne overená fotokópia). 

c) dokumentáciu súvisiacu s verejným obstarávaním v zmysle platnej legislatívy, ktorá upravuje 
verejné obstarávanie a podľa Usmernenia, kapitoly 14. Usmernenie postupu konečných 
prijímateľov (oprávnených žiadateľov pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb. 
Dokumentácia súvisiaca s obstarávaním tovarov, stavebných prác a služieb musí byť v súlade 
s údajmi uvedenými v projektovej dokumentácií. Špecifikácia položiek v cenovej ponuke sa musí 
týkať len výdavkov, ktoré budú financované z PRV SR (konečný prijímateľ – predkladateľ 
projektu doloží cenovú ponuku + špecifikáciu položiek z víťaznej cenovej ponuky, ktoré budú 
financované z PRV SR).  

d) riadnu účtovnú závierku konečného prijímateľa - predkladateľa projektu za posledné 
uzatvorené účtovné obdobie a daňové priznanie konečného prijímateľa – predkladateľa projektu 
k dani z príjmov, potvrdené daňovým úradom za posledný kalendárny rok v prípade, ak sa jedná 
o povinnú prílohu pre príslušné opatrenie. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu, ktorý 
požiadal o odklad daňového priznania, predkladá daňové priznanie potvrdené daňovým úradom za  
predchádzajúci rok (fotokópia), pričom musí predložiť aj fotokópiu listu, ktorým žiadal daňový 
úrad o odklad. V prípade žiadosti o odklad daňového priznania je konečný prijímateľ – 
predkladateľ projektu povinný bez vyzvania predložiť riadnu účtovnú závierku za posledné 
uzatvorené účtovné obdobie spolu s daňovým priznaním k dani z príjmov potvrdeným 
daňovým úradom na príslušnú MAS a to najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa potvrdenia 
daňovým úradom. Koneční prijímatelia – predkladatelia projektu, ktorí začali podnikať 
v účtovnom období bezprostredne predchádzajúcom pred podaním ŽoNFP (projektu) na MAS, sú 
povinní predložiť riadnu účtovnú závierku ku dňu predloženia ŽoNFP (projektu) na MAS spolu s 
daňovým priznaním k dani z príjmov potvrdeným daňovým úradom. Riadna účtovná závierka je 
povinnou prílohou len v prípade, ak sa preukazuje splnenie viac ako 30% podielu tržieb 
z poľnohospodárskej činnosti.  
 

Upozornenie 
• Suma finančných prostriedkov z verejných zdrojov požadovaná konečným prijímateľom – 

predkladateľom projektu vo formulári ŽoNFP (projekte) v deň jej predloženia na MAS je 
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konečná a nie je možné ju v rámci procesu spracovávania dodatočne zvyšovať. Neoprávnené 
výdavky NFP je konečný prijímateľ – predkladateľ projektu povinný z požadovanej sumy 
odčleniť. 

• Čestné vyhlásenie uvedené v ŽoNFP (projekte) musí byť úradne osvedčené Kompletná 
dokumentácia pre všetky opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 bude 
predložená v šnurovacích spisových doskách P A4.  

• Koneční prijímatelia – predkladatelia projektu ŽoNFP (projekt) a prílohy nezväzujú do väzby. 
• Koneční prijímatelia – predkladatelia projektu môžu realizovať projekt aj pred uzatvorením 

Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Oprávnené výdavky v rámci 
jednotlivých opatrení osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 môžu vzniknúť od 
udelenia Štatútu Miestnej akčnej skupiny s výnimkou opatrenia 3.1 Diverzifikácia 
poľnohospodárskych činností, kde sú výdavky oprávnené najskôr dňom predloženia ŽoNFP 
(projektu) na príslušnú MAS a súboru opatrení 3.4 Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti 
a služieb, kde sú oprávnené výdavky na obstarávanie podľa platnej legislatívy, ktorá upravuje 
verejné obstarávanie a Usmernenia, kapitola 14 Usmernenie  postupu  konečných prijímateľov 
(oprávnených žiadateľov) pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb a na vypracovanie 
projektovej dokumentácie potrebnej v rámci stavebného konania oprávnené od 1.1.2007. V 
prípade, že k uzatvoreniu Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku nedôjde, riziko 
znáša konečný prijímateľ- predkladateľ projektu.  

 
Vypúšťa sa časť A, B, C a časť D – postup obstarávania v zmysle zákona, ktoré je nahradené v prílohe 
číslo 17 Metodické usmernenie pri obstarávaní tovarov. 
 
Spôsob zverejnenia výziev na implementáciu stratégie a informovania verejnosti 
 
Manažér združenia zverejní Oznámenie o zverejnení výzvy nasledovným spôsobom: 

- zverejnením na web stránke združenia, 
- na viditeľnom a voľne prístupnom mieste (verejné informačné tabule obcí), 
- oznamom vo verejných rozhlasoch jednotlivých obcí,  
- oznamom v regionálnych médiách. 

 

Administratívny postup príjmu a registrácie (ŽoNFP) projektov 
 

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

 
ŽoNFP sa podáva v termíne uvedenom vo Výzve. Združenie prijíma ŽoNFP v pondelok – 

štvrtok od 8:00 do 15:00, v piatok od 8:00 do 12:00 hod. v kancelárii Združenia. 
Združenie zabezpečí príjem ŽoNFP konečného prijímateľa – predkladateľa projektu do štyridsiatich 
dní od dňa vyhlásenia Výzvy na implementáciu stratégie. 
1. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu predkladá ŽoNFP v termíne uvedenom vo Výzve na 

implementáciu stratégie, ktorú vyhlási združenie. 
2. ŽoNFP pre jednotlivé opatrenia osi 3, ktoré sa budú implementovať prostredníctvom osi 4 Leader 

sa predkladajú Združeniu podľa realizácie projektu, na predpísanom tlačive, ktoré bude zverejnené 
na internetovej stránke webovom sídle 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 osi 3). 
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3. ŽoNFP (projekt) sa predkladá osobne v jednom vyhotovení, ktoré MAS následne predkladá 
na PPA. MAS si z predložených ŽoNFP môže od konečného prijímateľa -  predkladateľa projektu 
vyžiadať aj kópiu ŽoNFP (projektu), resp. si urobí fotokópie MAS fotokópie, ktoré eviduje 
a uchováva za účelom kontroly a ďalšej možnej dodatočnej potreby. MAS prijíma len kompletné 
ŽoNFP (projekty), ktoré obsahujú všetky požadované prílohy v zmysle Zoznamu povinných 
príloh k ŽoNFP (projektu) vrátane povinných a nepovinných príloh (ak si MAS v stratégií 
stanovila), ktoré boli predmetom kritérií na hodnotenie ŽoNFP (projektu) – výberové a hodnotiace 
kritéria, resp. prílohy na preukázanie kritérií spôsobilosti, ktoré si stanovila MAS pre opatrenia osi 
3 (ak si MAS stanovila) v schválenej stratégií. MAS vykoná kontrolu dokumentácie k verejnému 
obstarávaniu v zmysle podmienok Usmernenia, Príloha č. 17 Metodické usmernenie postupu 
konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov) pri obstarávaní tovarov, stavebných prác 
a služieb v rámci osi 4 Leader, bod 8.1., MAS vyplní v ŽoNFP (Projekte) tabuľku Povinné prílohy 
projektu. Manažér MAS pri prijímaní ŽoNFP (projektov) vykoná kontrolu formy predpísaných 
príloh (originál, fotokópia, úradne osvedčená fotokópia, resp. elektronická verzia v zmysle 
povinných príloh k ŽoNFP. V prípade, ak ŽoNFP (projekt) bude nekompletný a/alebo forma 
predpísaných príloh nie je v zmysle povinných príloh k ŽoNFP (projektu), ako napr. iný názov 
prílohy a pod. nebude manažérom MAS prevzatý. Po prijatí kompletnej ŽoNFP (projektu) je MAS 
povinná dodržiavať postup prijímania ŽoNFP (projektov), ktorý je uvedený v Usmernení, Príloha 
č. 8 Pokyny pre MAS k prijímaniu žiadostí o NFP od konečného prijímateľa – predkladateľa 
projektu a k tvorbe kódu projektu. Manažér MAS vystaví Potvrdenie o prijatí ŽoNFP (projektu) 
v súlade s Usmernením, Príloha č. 9. Potvrdenie o prijatí ˇ6iadosti o nenávratný finančný 
príspevok a pridelení kódu projektu a zároveň vyplní v ŽoNFP (projekte) tabuľku Prijatie ŽoNFP 
(projektu) na MAS. 

4. Pri prijímaní ŽoNFP (projektov)  manažér MAS2 vykoná kontrolu predloženia všetkých povinných 
príloh uvedených v Zozname povinných príloh k ŽoNFP (projektu) a vyplní v ŽoNFP (projekte) 
tabuľku – Povinné prílohy projektu. V prípade, ak ŽoNFP (projekt) bude nekompletný v zmysle 
povinných príloh k ŽoNFP (projektu) nebude manažérom MAS prevzatý. Po  registrácií 
kompletnej ŽoNFP (projektu) je MAS povinná dodržiavať postup prijímania ŽoNFP (projektov), 
ktorý je uvedený v Usmernení, Príloha č. 8 Pokyny pre MAS k prijímaniu žiadostí o NFP od 
konečného prijímateľa - predkladateľa projektu a k tvorbe kódu projektu. Manažér MAS vystaví 
Potvrdenie o prijatí ŽoNFP (projektu) v súlade s Usmernením, Príloha č 9. Potvrdenie o prijatí 
Žiadosti o nenávratný finančný príspevok a pridelení kódu projektu a zároveň vyplní v ŽoNFP 
(projekte) tabuľku – Prijatie ŽoNFP (projektu) na MAS. 

5. Dodržanie všetkých formálnych náležitostí ŽoNFP (projektu) bude predmetom formálnej 
kontroly ŽoNFP (projektu). Formálnu kontrolu ŽoNFP (projektu) vykonáva manažér MAS2 

(vyplní v ŽoNFP (projekte) tabuľku –Formálna kontrola projektu).  

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

2.  ŽoNFP bola predložená v stanovenom termíne podľa Výzvy. 

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

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

5. 
Podpísanie ŽoNFP a požadovaných príloh konečným prijímateľom – predkladateľom 
projektu 

                                                 
2Môže vykonávať  aj osoba  na základe inštitútu plnomocenstva, alebo zastúpenia podľa stanov a pod.    
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6. V prípade, ak manažér MAS pri formálnej kontrole zistí, že ŽoNFP (projekt) neobsahuje 
formálne náležitosti obsahovej správnosti predložených povinných príloh vrátane formálnych 
nedostatkov  ŽoNFP (projekte), bude konečnému prijímateľovi – predkladateľovi projektu 
zaslaná výzva na doplnenie a to osobne alebo doporučene poštou(pri osobnom prevzatí  výzvy na 
doplnenie ŽoNFP (projektu) musí byť jej osobné prevzatie konečným prijímateľom – 
predkladateľom projektu potvrdené podpisom a pečiatkou, ak je konečný prijímateľ – 
predkladateľ projektu povinný ju používať, a to na rovnopise Výzvy na doplnenie ŽoNFP 
(projektu), ktorý sa zakladá k ŽoNFP (projektu)). Ak konečný prijímateľ – predkladateľ projektu 
nedoplní náležitosti ŽoNFP (projektu) do termínu stanoveného vo Výzve na doplnenie ŽoNFP 
(projektu), ŽoNFP (projekt) bude považovaná za nekompletnú a bude z ďalšieho spracovania 
vyradená. 

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

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

7. Manažér MAS2 predloží zaregistrované ŽoNFP (projekty), ktoré nesplnili podmienky 
formálnej kontroly v zmysle bodov 5 – 6 tejto kapitoly formou Návrhu na neschválenie  
ŽoNFP (projektu) z dôvodu nesplnenia podmienok formálnej kontroly na schválenie Výberovej 
komisii MAS. Na základe tohto schválenia budú koneční prijímatelia – predkladatelia 
projektu, ktorí nesplnili podmienky formálnej kontr oly a ani v  termíne určenom na 
doplnenie ŽoNFP (projektu), neodstránili zistené nedostatky z ďalšieho hodnotenia 
vylúčení. Návrh na  neschválenie ŽoNFP (projektu) z dôvodu nesplnenia podmienok formálnej 
kontroly pre príslušné opatrenie osi 3 sa zakladá k ŽoNFP (projektu).  

 
5.4 Výber ŽoNFP (projektov) 

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

Konanie o ŽoNFP (projekte) sa začína doručením ŽoNFP (projektu)  na príslušnú MAS. MAS 
a PPA v konaní o ŽoNFP (projekte) zisťujú splnenie podmienok poskytnutia podpory uvedených vo 
Výzve na implementáciu stratégie a v Usmernení a preveria súlad dokumentov predložených na 
základe Výzvy na implementáciu stratégie  s osobitnými predpismi. 

Hodnotenie a výber ŽoNFP (projektov) konečného prijímateľa – predkladateľa projektu 
v rámci implementácie stratégie bude v kompetencii MAS, ktorá zostavuje a predkladá návrh  ŽoNFP 
(projektov), ktoré schvaľuje/odporúča, resp. neschvaľuje/neodporúča na financovanie z PRV na PPA, 
ktorá vydá Rozhodnutie o schválení/neschválení Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu 
rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (projektu). 

Pre tento účel bude zriadená Výberová komisia MAS, ktorá bude vykonávať činnosti 
v súlade s kapitolou 2. Miestna akčná skupina, bodom 2.2 Štruktúra MAS. 

 



11 
 

Zaujatosť 

Osoby, ktoré sa v rámci MAS podieľajú na konaní o ŽoNFP (projekte) sú povinné dodržiavať 
ustanovenia § 45zákona č. 528/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, týkajúce sa zaujatosti a 
konfliktu záujmov.  

Konfliktom záujmov sa rozumie stav, ktorý nie je v súlade s nestranným a objektívnym výkonom 
funkcií v rámci konania o ŽoNFP (projekte), ktoré súvisia s/so: 

– prijímaním ŽoNFP (projektov) a vykonávaním formálnej kontroly, kapitola 2.Miestna 
akčná skupina, bod 2.2  Štruktúra MAS, bod 2. Výkonný orgán, manažér MAS, 

– hodnotením a schvaľovaním predkladaných ŽoNFP (projektov) v rámci Výziev na 
implementáciu stratégie, kapitola 2.Miestna akčná skupina, bod 2.2  Štruktúra MAS, bod 2. 
Výkonný orgán, písm. a, 

– zastupovaním  MAS zmysle Usmernenia, kapitola 2.Miestna akčná skupina, bod 2.2  
Štruktúra MAS, bod 3. Štatutárny orgán – predseda. 

 

Vo vyhláseniach „Vyhlásenie o nestrannosti“, „Vyhlásenie o zamedzení konfliktu záujmov 
a vylúčení zaujatosti “ musí štatutárny orgán MAS, manažér MAS, člen výberovej komisie MAS, 
deklarovať, že3 v čase od termínu zverejnenia Výzvy na implementáciu stratégie až  po ukončenie 
konania o ŽoNFP (projektu): 

a) nie je konečným prijímateľom – predkladateľom projektu alebo jeho partnerom, 

b) nie je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu konečného prijímateľa – 
predkladateľa projektu alebo jeho partnera, 

c) nie je spoločníkom konečného prijímateľa – predkladateľa projektu alebo jeho partnera, 

d) nezúčastnil sa osobne na vypracovaní ŽoNFP (projektu) ako konzultant, poradca, expert, ktorý 
za úplatu vypracoval daný projekt, neposkytoval externý manažment (zároveň nie je štatutárnym 
orgánom, nemá majetkový podiel v právnickej osobe, ktorá vykonáva externý manažment) 
v zmysle priameho realizačného vzťahu k ŽoNFP (projektu), ktorý je založený na 
zamestnaneckom alebo obchodno - právnom vzťahu a to na základe osobitnej zmluvy (napr. 
dohoda o vykonaní práce, dohoda o poskytnutí služby, mandátna zmluva, príkazná zmluva, 
a pod.) alebo na základe iného zmluvného vzťahu s konečným prijímateľom – predkladateľom 
projektu alebo jeho partnerom, 

e) nie je blízkou osobou (§ 116 Občianskeho zákonníka) osobe, uvedenej v písm. a) až d), 

f) nie je blízkou osobou (§ 116 Občianskeho zákonníka) k víťaznému uchádzačovi na dodávateľa 
tovarov, prác alebo služieb v rámci  predkladaných projektov, 

g) nie je dodávateľom tovaru, stavebných prác a služieb, ktoré sú predmetom ŽoNFP (projektu). 

 

Vo „Vyhlásení o nestrannosti“, „Vyhlásení o zamedzení konfliktu záujmov a vylúčení zaujatosti “ 
musí byť uvedené číslo Výzvy na implementáciu stratégie a názov opatrenia, ktorých sa vyhlásenie 
týka. Vyhlásenia môžu byť spoločné pre všetky ŽoNFP (projekty) v rámci jednej Výzvy na 
implementáciu stratégie, alebo osobitne pre jednotlivé ŽoNFP (projekty) príslušnej Výzvy na 
implementáciu stratégie.  

Člen výberovej komisie MAS nesmie byť členom výkonného orgánu.   

                                                 
3Deklaruje sa len v prípade, ak nie sú  zistené skutočnosti  nasvedčujúce  zaujatosť štatutárneho orgánu MAS, manažéra 
MAS, člena výberovej komisie.  Deklaruje aj osoba  v prípade, ak sa  využije inštitút plnomocenstva, alebo zastúpenia podľa 
stanov, výmeny  a pod.    
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Za konflikt záujmov sa nepovažuje, ak osoba zainteresovaná do prípravy a uverejňovania 
Výziev na implementáciu stratégie je v zamestnaneckom alebo inom obdobnom pomere4 s MAS a 
ktorej pracovnou úlohou/náplňou je poskytovať informácie a konzultácie pre potenciálnych 
konečných prijímateľov – predkladateľov projektu, ak je výkon tejto funkcie financovaný z 
verejných zdrojov. 

 

Všetky zmluvy o poskytnutí NFP musia obsahovať ustanovenie o odstúpení od zmluvy o 
poskytnutí NFP a ustanovenie o vrátení vyplatených finančných prostriedkov, pokiaľ príslušný 
orgán prešetrujúci sťažnosť alebo obdobné podanie dospeje k záveru, že došlo k porušeniu zásad 
konfliktu záujmov.  

Osoba, ktorá sa podieľa na konaní o ŽoNFP (projekte), je z tohto konania vylúčená, ak so 
zreteľom na jej pomer ku konečnému prijímateľovi – predkladateľovi projektu  alebo ŽoNFP 
(projektu) možno mať pochybnosť o jej nezaujatosti. 

 Ak sa osoba, ktorá sa podieľa na konaní o ŽoNFP (projekte) dozvie o skutočnostiach 
nasvedčujúcich jej zaujatosť, oznámi to bezodkladne písomne RO, prostredníctvom elektronických 
prostriedkov a následne osobne alebo doporučene poštou na adresu MPRV SR, Sekcia rozvoja 
vidieka, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava a MAS. 

 Manažér MAS, člen výberovej komisie MAS, kópiu tohto oznámenia súčasne doručí aj 
štatutárnemu orgánu MAS. Štatutárny orgán MAS kópiu tohto oznámenia súčasne doručí výkonnému 
orgánu MAS.  

Zaujatá osoba sa na konaní o ŽoNFP (projekte) od momentu, kedy zistí skutočnosti, nasvedčujúce jej 
zaujatosť, nesmie ďalej zúčastňovať, a to bez ohľadu na skutočnosť, kedy RO vydá rozhodnutie 
o vylúčení zaujatej osoby z konania o ŽoNFP (projekte). Pokračovanie konania o ŽoNFP (projekte) sa 
zo strany MAS zabezpečí napr. výmenou zaujatého člena výberovej komisie za iného člena, pričom 
musia byť dodržané podmienky Usmernenia, kapitola 2. Miestna akčná skupina,, bod 2.2 Štruktúra 
MAS, alebo využitím inštitútu plnomocenstva, alebo zastúpenia podľa stanov a pod.).Doklad o využití 
inštitútu plnomocenstva, alebo zastúpenia, napr.: podľa stanov – predkladajú sa stanovy MAS 
organizačný poriadok, interný vykonávací predpis a pod. sú povinnou prílohou príslušnej ŽoNFP 
(projektu). Inštitút plnomocenstva, alebo zastúpenia podľa stanov a pod. môže vykonávať napr.: 
člen výkonného orgánu, administratívny pracovník. O vylúčení osoby, ktorá sa podieľa na konaní 
o ŽoNFP (projekte), rozhoduje  RO aj bez návrhu. 

V prípade zistenia porušenia nestrannosti a vzniku konfliktu záujmov a zaujatosti podľa 
vyššie uvedených ustanovení tejto kapitoly  výberová komisia MAS neschváli ŽoNFP (projekt).  

Zloženie členov výberovej komisie MAS je v súlade s podmienkami Usmernenia, kapitoly 2. 
Miestna akčná skupina, bodu 2.2 Štruktúra MAS. Členovia Výberovej komisie musia podpísať 
„Vyhlásenie o zachovaní dôvernosti informácií“, „Vyhlásenie o nestrannosti“, „Vyhlásenie 
o zamedzení konfliktu záujmov“.  

Výberová komisia MAS vykoná administratívnu kontrolu prijatých a zaregistrovaných ŽoNFP 
(projektov), ktoré splnili podmienky formálnej kontroly v súlade s: 

- Usmernením, kapitolou 2. Miestna akčná skupina, bodom 2.2 Štruktúra MAS, časť 2a) 
Výberová komisia MAS  vyplní v ŽoNFP tabuľku – Administratívna kontrola a hodnotenie 

                                                 
4Pracovný pomer (interný zamestnanci, externí zamestnanci a služby pracovného charakteru zabezpečené dodávateľsky) 

plný, príp. čiastkový (presný – ½, ¼ ) úväzok – interní zamestnanci v trvalom pracovnom pomere podľa Zákonníka práce v 
znení neskorších predpisov, externí zamestnanci vykonávajúci činnosť na základe dohody o vykonaní práce a dohody 
o pracovnej činnosti v zmysle Zákonníka práce, alebo prostredníctvom služieb pracovného charakteru zabezpečené 
dodávateľsky na základe mandátnej zmluvy  v zmysle Obchodného zákonníka, dobrovoľník.   
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ŽoNFP (projektu), časť 1. Administratívna kontrola ŽoNFP (projektu).  

- vykoná kontrolu oprávnených výdavkov projektu, tabuľka č.14a) – 14ch), v rámci príloh – 
tabuľková časť projektu vo formáte Excel. Kontrola sa vykonáva v zmysle splnenia kritérií 
pre uznateľnosť výdavkov, splnenia min. a max. výšky oprávnených výdavkov, oprávnenosti 
výdavkov v zmysle Usmernenia, kapitoly 1. Všeobecné podmienky poskytnutia nenávratného 
finančného príspevku pre opatrenia osi 4 Leader, časť B. Konečný prijímateľ – predkladateľ 
projektu, písm. c). 

- vykoná kontrolu splnenia 30%-tného podielu tržieb z poľnohospodárskej činnosti na 
celkových tržbách za predchádzajúce ukončené účtovné obdobie, tabuľka č.7, bod 4. 30% - 
tný podiel ročných tržieb z poľnohospodárskej činnosti vrátane dotácií a to v rámci príloh – 
tabuľková časť projektu vo formáte Excel, pri opatrení 3.1 Diverzifikácia smerom 
k nepoľnohospodárskym činnostiam, implementované prostredníctvom osi 4 a opatrení 3.2 
Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu, časť A, implementované 
prostredníctvom osi 4. Kontrola sa vykonáva v zmysle oprávnenosti konečného prijímateľa – 
predkladateľa projektu.  

- vykoná kontrolu intenzity pomoci, tabuľka č.15 v rámci príloh – tabuľková časť projektu vo 
formáte Excel. Kontrola sa vykonáva v zmysle splnenia min. a max. výšky oprávnených 
výdavkov, oprávnenosti výdavkov v zmysle Usmernenia, kapitoly 1. Všeobecné podmienky 
poskytnutia nenávratného finančného príspevku pre opatrenia osi 4 Leader, časť B. Konečný 
prijímateľ – predkladateľ projektu, písm. c). a splnenia podmienok financovania z  vlastných 
zdrojov v rámci intenzity pomoci. 

 

V prípade opatrení osi 3 je MAS povinná pozastaviť vykonanie administratívnej kontroly do 
doby pokiaľ všetci koneční prijímatelia - predkladatelia projektov nepredložia riadnu účtovnú závierku 
za posledné uzatvorené účtovné obdobie spolu s daňovým priznaním k dani z príjmov a to v súlade 
s touto kapitolou, bodom 4. časti Náležitosti ŽoNFP (projektu), ktoré je povinný predložiť konečný 
prijímateľ – predkladateľ projektu. 

V prípade, ak ŽoNFP (projekt) nebude spĺňať jedno z minimálnych kritérií spôsobilosti pre 
príslušné opatrenie osi 3 uvedené v  Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, 
ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4 a kritéria spôsobilosti uvedené v Usmernení, kapitole 
5. Opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia a kritéria spôsobilosti, ktoré si 
stanovila MAS pre jednotlivé opatrenia osi 3 v rámci implementácie stratégie, výberová komisia MAS   
neschváli ŽoNFP (projekt) z dôvodu nesplnenia kritérií spôsobilosti pre príslušné opatrenie, ktoré 
sa zakladá k ŽoNFP (projektu).  

Výberová komisia MAS vykoná hodnotenie ŽoNFP (projektov), ktoré splnili podmienky 
uvedené vo vyššie uvedenom odseku  tejto kapitoly a to v súlade s kritériami na hodnotenie ŽoNFP 
(projektov) definovanými v Integrovanej stratégií rozvoja územia a vo Výzve na implementáciu 
stratégie a zároveň vyplní v ŽoNFP tabuľku – administratívna kontrola a hodnotenie ŽoNFP 
(projektu), časť 2. Hodnotenie ŽoNFP (projektu). 

Výberová komisia MAS zoradí ŽoNFP (projekty) podľa výsledkov vyhodnotenia ŽoNFP 
(projektov) a predloží ŽoNFP (projekty), ktoré schvaľuje/odporúča, resp. neschvaľuje/neodporúča na 

financovanie z PRV štatutárnemu orgánu MAS2.  

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

Protokol o výbere ŽoNFP (projektov) MAS musí byť podpísaný predsedom výberovej 
komisie MAS2 a štatutárom MAS. 

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

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

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

 

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

PPA nemá právo na opravu/úpravu obsahu povinných a nepovinných príloh a ŽoNFP 
(projektu), ktoré boli predmetom kritérií na hodnotenie ŽoNFP (projektu).  

 

PPA do 470-tich pracovných dná od prijatia Protokolu o výbere ŽoNFP (projektov) na PPA 
(vrátane výzvy na doplnenie – odstránenie formálnych a obsahových nedostatkov v ŽoNFP (projekte), 
vyžiadanie ďalších informácií, resp. objasnenie nezrovnalostí) vykoná administratívnu kontrolu 
ŽoNFP (projektov) prijatých na PPA, ktorá pozostáva z kontroly:  

a. ŽoNFP (projektov), ktoré nesplnili podmienky formálnej kontroly MAS v zmysle oprávneného 
vylúčenia ŽoNFP (projektov) z ďalšieho hodnotenia. 

b. ŽoNFP (projektov), ktoré MAS neschválila/neodporúča na financovanie z PRV 
(nesplnenie podmienok administratívnej kontroly a/alebo nesplnenie kritérií na 
hodnotenie ŽoNFP (projektov) pre príslušné opatrenie osi 3, ktoré si stanovila MAS) 
v zmysle oprávneného neschválenia ŽoNFP (projektov) na financovanie z PRV. 

c. ŽoNFP (projektov), ktoré MAS schválila/odporúča na financovanie z PRV. 

 

Administratívna kontrola ŽoNFP (projektov) podľa dobu 17. Písm. a) až c) tejto kapitoly sa 
vykonáva zmysle kontrolouy: 

- oprávnenosti konečného prijímateľa – predkladateľa projektu pre príslušné opatrenie osi 3, 
v zmysle definícií, ktoré sú uvedené vo Výzve na implementáciu stratégie, v Usmernení, Prílohe 
č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom os i 4; 
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- splnenia oprávnenosti činností v súlade s činnosťami, ktoré si MAS stanovila pre príslušné 
opatrenia osi 3, ako aj ich súlad s činnosťami definovanými pre príslušné opatrenia osi 3 vo 
Výzve na implementáciu stratégie a Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 
3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4. Kontroluje, či činnosti nespadajú do 
kategórie neoprávnených projektov, stanovených pre príslušné opatrenia osi 3 v Usmernení, 
Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom 
osi 4; 

- splnenia kritérií pre uznateľnosť výdavkov (oprávnené a neoprávnené výdavky, min. a max. 
výšku oprávnených výdavkov na 1 projekt) stanovených pre  príslušné opatrenia osi 3  vo 
Výzve na implementáciu stratégie a Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 
3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4 a splnenia min. a max. výšky oprávnených 
výdavkov na 1 projekt, ktoré si stanovila MAS; 

- splnenia všetkých kritérií spôsobilostí definovaných pre príslušné opatrenia osi 3 vo Výzve na 
implementáciu stratégie,  v Usmernení, kapitole 5. Opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných 
stratégií rozvoja územia a Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú 
implementované prostredníctvom osi 4 a kritérií spôsobilosti, ktoré si stanovila MAS pre 
príslušné opatrenia osi 3;  

- splnenia podmienok uvedených v Usmernení, kapitole 1. Všeobecné podmienky poskytnutia 
nenávratného finančného príspevku pre opatrenia osi 4 Leader, časti B c), d), h), i), k);   

- splnenia kritérií na hodnotenie ŽoNFP (projektov) pre  príslušné opatrenia osi 3, ktoré si 
stanovila MAS v súlade s bodom 15. tejto kapitoly;  

- čestného vyhlásenia konečného prijímateľa – predkladateľa projektu v zmysle Usmernenia, 
príloha č. 17 Metodické usmernenie postupu konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov) 
pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb; 

- súlad Výzvy na implementáciu stratégie a postupov pre výber projektov pre príslušne opatrenie 
osi 3so schválenou Integrovanou stratégiou rozvoja územia, resp. dodatkami k stratégií a s PRV; 

- splneniae podmienky zloženia členov Výberovej komisie MAS a výkonného orgánu MAS, 
ktorá musí odrážať podmienky  nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 a vykonávacieho nariadenia 
Komisie (ES) č. 1974/2006 – zástupcovia súkromného sektora vrátane občianskeho a 
neziskového musia byť zastúpení s min. 50 % všetkých rozhodujúcich hlasov a zástupcovia 
verejného sektora s max. 50 % všetkých rozhodujúcich hlasov a to počas celého obdobia 
implementácie stratégie vrátane kontroly v rámci jednotlivých orgánov v organizačnej štruktúre 
MAS, ktoré sú uvedené v personálnej matici MAS (Záväzná osnova, Príloha č.8 Personálna 
matica a vo výberovej komisii MAS) v zmysle Usmernenia, kapitola 2. Miestna akčná skupina, 
bod 2.2 Štruktúra MAS vrátane kontroly - nominovaná osoba do jednotlivých orgánov nesmie 
byť zástupcom dvoch a viac sektorov; 

- vyhlásenia o nestrannosti a vyhlásenia o zamedzení konfliktu záujmov a vylúčení zaujatosti 
členov výberovej komisie MAS,  členov výkonného orgánu MAS, štatutárneho orgánu MAS a 
manažéra MAS, resp. osôb  na základe inštitútu plnomocenstva, alebo zastúpenia podľa stanov, 
výmeny a pod.v zmysle ustanovení Usmernenia, bod 8.1 Hodnotenie a výber ŽoNFP (projektov) 
konečného prijímateľa predkladateľa projektu v rámci implementácie stratégie. 

 
PPA  po ukončení administratívnej kontroly ŽoNFP (projektov) vydá do 7 pracovných dní 

konečným prijímateľom – predkladateľom projektu:  
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a) Rozhodnutie o schválení Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu 
rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (projektu) a predloží návrh zmluvy do 15-tich 
pracovných dní od vydania Rozhodnutia o schválení ŽoNFP (projektu). 

b) Rozhodnutie o neschválení Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu 
rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (projektu), ktorí nesplnili podmienky formálnej kontroly 
MAS a/alebo administratívnej kontroly MAS, resp. PPA a/alebo kritéria na hodnotenie 
ŽoNFP (projektov). 

c) Rozhodnutie o neschválení ŽoNFP (projektu) z dôvodu nedostatku finančných 
prostriedkov pre dané opatrenie na realizáciu projektu. 

 

PPA oboznámi s výsledkami administratívnej kontroly ŽoNFP (projektov) príslušnú MAS do 
730 pracovných dní od vydania Rozhodnutia o schválení/neschválení ŽoNFP (projektu) ukončenia 
administratívnej kontroly vykonanej PPA a to nasledovne: 

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

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

 

Pri ďalších Výzvach v rámci implementácie stratégie je MAS povinná postupovať podľa 
Usmernenia, kapitoly 8. Hodnotenie a výber projektov konečného prijímateľa – predkladateľa 
projektu v rámci implementácie stratégie. 

 

V prípade, ak PPA v rámci administratívnej kontroly zistí pochybenie pri: 

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

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

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

 



17 
 

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

V prípade pochybenia v zmysle tohto bodu, písm. c) PPA postupuje v zmysle Usmernenia, 
bod 8.2 Neschválenie ŽoNFP (projektu) konečného prijímateľa – predkladateľa projektu v rámci 
implementácie stratégie, písm. b. 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

h) spadá do kategórie neoprávnených projektov pre príslušné opatrenie osi 3 implementované 
prostredníctvom osi 4 Leader;  
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i) z iných dôvodov (napr. ak sa v priebehu vyhodnotenia projektu zistí, že konečný prijímateľ – 
predkladateľ projektu uviedol nepravdivé, neúplné alebo mylné informácie); 

j)    z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na realizáciu projektu pre príslušné opatrenie osi 3   
      implementované prostredníctvom osi 4 Leader a to v rámci Výzvy na implementáciu stratégie; 
j) k) ŽoNFP (projekt) nedosahuje minimálnu hranicu oprávnených výdavkov, ktoré stanovila MAS    
       v stratégií a vo Výzve na implementáciu stratégie; 

l)     predloženie nepravdivého vyhlásenia konfliktu záujmov konečného prijímateľa – predkladateľa    
projektu v zmysle Usmernenia, príloha č. 17 Metodické usmernenie postupu konečných 
prijímateľov (oprávnených žiadateľov) pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb; 

m)  predloženie nepravdivého vyhlásenia o  nestrannosti a vyhlásenia o zamedzení konfliktu záujmov 
a   vylúčení zaujatosti podľa § 45zákona č. 528/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

 

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

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

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

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

d)  ŽoNFP (projekt) nespĺňa podmienky administratívnej kontroly PPA pre príslušné opatrenie osi 3 
implementované prostredníctvom osi 4 Leader v zmysle bodu 8.1 Hodnotenie a výber ŽoNFP 
(projektov) konečného prijímateľa predkladateľa projektu v rámci implementácie stratégie, bod 
17; 

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

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

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

g)h) z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na realizáciu projektu pre príslušné opatrenie osi 3    

       implementované prostredníctvom osi 4 a to v rámci Výzvy na implementáciu stratégie; 

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

i)  j) konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nepostupoval pri obstarávaní tovarov, stavebných   

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

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

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

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

n) o)predloženie nepravdivého vyhlásenia o nestrannosti a vyhlásenie o zamedzení konfliktu záujmov 
a vylúčení zaujatosti podľa § 45 zákona č. 528/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
V prípade, Aak bude vyhlásenie o nestrannosti a vyhlásenie o zamedzení konfliktu záujmov 
a vylúčení zaujatosti spoločné pre všetky ŽoNFP (projekty) v rámci jednej Výzvy na 
implementáciu stratégie - rozhodnutie o neschválení sa bude týkať všetkých ŽoNFP (projektov) 
v rámci príslušnej Výzvy na implementáciu stratégie. Ak bude vyhlásenie o nestrannosti a 
vyhlásenie o zamedzení konfliktu záujmov a vylúčení zaujatosti osobitne pre jednotlivé ŽoNFP 
(projekty) v rámci jednej Výzvy na implementáciu stratégie - rozhodnutie o neschválení sa bude 
týkať len ŽoNFP (projektu), ktorého sa týka; 

o) p)nepredloženie vyhlásenia o nestrannosti, a vyhlásenia o zamedzení konfliktu záujmov a vylúčení 
zaujatosti každého člena Výberovej komisie MAS, každého člena Výkonného orgánu 
štatutárneho orgánu MAS a manažéra MAS5 v zmysle ustanovení Usmernenia, bod 8.1 
Hodnotenie a výber ŽoNFP (projektov) konečného prijímateľa predkladateľa projektu v rámci 
implementácie stratégie;  

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

r)     predloženie nepravdivého vyhlásenia o  nestrannosti a vyhlásenia o zamedzení konfliktu záujmov 
a vylúčení zaujatosti v zmysle Usmernenia, príloha č. 17 Metodické usmernenie postupu 
konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov) pri obstarávaní tovarov, stavebných prác 
a služieb; 

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

t)     pochybenie pri splnení podmienky zloženia členov Výberovej komisie MAS a výkonného orgánu 
MAS v zmysle Usmernenia, kapitola 2. Miestna akčná skupina, bod 2.2 Štruktúra MAS vrátane 
pochybenia - nominovaná osoba do jednotlivých orgánov nesmie byť zástupcom dvoch a viac 
sektorov a kontroly jednotlivých orgánov v organizačnej štruktúre MAS, ktoré sú uvedené v 
personálnej matici MAS (Záväzná osnova, Príloha č.8 Personálna matica a vo výberovej komisii 
MAS).  

 

                                                 
5Týka  sa aj osoby  v prípade, ak sa  využije inštitút plnomocenstva, alebo zastúpenia podľa stanov, výmeny  a pod.    


