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Štatút  
Monitorovacieho a programového výboru 

MAS Partnerstvo BACHUREŇ 
 

Monitorovací a programový výbor sa riadi stanovami, organizačným poriadkom a rokovacím a 

volebným poriadkom MAS Partnerstvo BACHUREŇ, ako aj usmerneniami Ministerstva 

pôdohospodárstva Slovenskej republiky.  

 

I. Členstvo v  

Monitorovacom a programovom výbore 

 
1. Členov Monitorovacieho a programového výboru volí výkonný výbor na základe návrhov 
členov združenia. 
 
2. Monitorovací a programový výbor má 5 členov, z toho:  

• 1 zastupuje tretí (občiansky) sektor  
• 2 zastupujú podnikateľské subjekty  
• 2 zastupujú miestnu samosprávu.  

 
3. Monitorovací a programový výbor volí zo svojho stredu predsedu. Predseda výboru je povinný 
zúčastňovať sa zasadnutí výkonného výboru s hlasom poradným. 
 
4. Členstvo vo výbore je nezastupiteľné. Zloženie členov výberovej komisie je vyvážené 
a reprezentatívne a spĺňa 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. 
 
5. Členovia výboru musia pôsobiť (mať trvalé, prípadne prechodné bydlisko, sídlo alebo 
prevádzku) v území Združenia, ale nemusia byť členmi Združenia. 
 

II. Podmienky účasti  
v Monitorovacom a programovom výbore 

 
1. pomerné sektorové zastúpenie v súlade s článkom I, bodom 1 tohto štatútu. 
 

III. Činnosť  
Monitorovacieho a programového výboru 

 
1. Pôsobnosť MPV je daná Stanovami združenia a Organizačným poriadkom.  
 
2. Monitorovací a programový výbor zasadá minimálne raz ročne, pričom na zasadnutie musia 
byť pozvaní zástupcovia RO, PPA a NSRV. 
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3. Schôdze Monitorovacieho a programového výboru združenia (ďalej MPV) zvoláva spravidla 
jeho predseda na základe schváleného plánu práce. Predseda stanoví dátum, miesto a čas 
rokovania a zabezpečí pozvanie členov. Prvé zasadnutie MPV zvoláva manažér združenia.  

 

4. Monitorovací a programový výbor MAS Partnerstvo BACHUREŇ je za svoju činnosť 
zodpovedný výkonnému orgánu. 

 

5. Monitorovací a programový výbor: 
 

� monitoruje realizáciu projektov  
� sleduje napĺňanie, resp. realizáciu projektov 
� spolupracuje s príslušnými orgánmi pri vykonávaní kontroly v priebehu čerpania 

podpory 
� spolupracuje s príslušnými orgánmi pri vykonávaní následných kontrol po vyúčtovaní 

operácií 
� spracováva súhrnné hlásenia, ktoré predkladá Výkonnému výboru 
� v súčinnosti s príslušnými orgánmi spracováva súhrnné správy a hlásenia 
� pripravuje a vypracováva správy o implementácii Integrovanej stratégie rozvoja územia 
� pripravuje a vypracováva správy o monitoringu za ročné obdobie, ktoré sa predkladajú 

Ministerstvu pôdohospodárstva SR a PPA 
� vykonáva monitoring priebehu vecného a finančného plnenia projektov za ročné obdobie 

a vyhodnotenie jednotlivých výziev. 
 

6. Kontroly, monitoring a interné audity sa riadia Príručkou a Usmernením pre administráciu osi 
4 Leader z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, smernicami a nariadeniami RO.  
 
7. Uznesenie alebo rozhodnutie MPV je prijaté, ak za neho hlasovala väčšina jeho členov.  
 
8. Predseda vypracúva a predkladá plán práce výboru na schválenie. 
 
9. Predseda MPV jedná za výbor a podpisuje jeho uznesenia a zápisnice, ktoré potom 
odovzdáva na archiváciu do kancelárie združenia. 
 
10. Predsedu MPV v dobe jeho neprítomnosti na rokovaní zastupuje v plnom rozsahu 
právomoci ním poverený člen výboru. 
 
11. Ak VV neprijme návrh MPV na opatrenie k odstráneniu zistených nedostatkov alebo ak VV 
nesplní prijaté opatrenie, je MPV oprávnený požiadať VV o zvolanie ZC. 

 

V Renčišove 01.12.2010 

 

Na schválenie Monitorovaciemu a programovému výboru predložil   

 

                                    Ján Mikula 


