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PRÍLOHA Č.3 
PROTOKOL O  VÝBERE ŽIADOSTI O  NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA 

VIDIEKA SR 2007 – 2013,OPATRENIE IMPLEMENTOVANÉ PROSTREDNÍCTVOM OSI 4  MAS   
 

platná od 06. 03. 2012 a účinná od 26. 03. 2012 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ministerstvo pôdohospodárstva  a rozvoja vidieka SR  
Pôdohospodárka platobná agentúra 
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PROTOKOL O  VÝBERE ŽIADOSTI O  NENÁVRATNÝ FINAN ČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA 
VIDIEKA SR 2007 – 2013,  OPATRENIE IMPLEMENTOVANÉ PROSTREDNÍCTVOM OSI 4, MAS   

Názov MAS  

Kód  MAS1  

Sídlo/Adresa  

Obec (mesto)  

Ulica/Číslo 
domu 

 

PSČ  

Tel. č.  Fax č.  

IČO   DIČ  

Kontaktná osoba   

Meno a priezvisko  

Tel. č.: Fax č.: 

Mobil: e-mail: 

1. Priradenie k programovej štruktúre 

 
Názov programu 
 

Program rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 

 
Číslo osi 
 

4 

 
Výzva č. 
 

 

 
Názov opatrenia  
Programu rozvoja vidieka 
SR 2007 – 2013 
 

 

2.  Výberová komisia MAS 

Počet členov výberovej  MAS komisie 
MAS 

 

Subjekty zastupujúce verejný sektor (v%)  

Subjekty zastupujúce súkromný 
a občiansky sektor (v%)  

3. MAS 

Predseda výberovej komisie MAS2 

Meno, priezvisko, titul 
Dátum a podpis 
 
 

Štatutárny zástupca MAS3 

Meno, priezvisko, titul 
Dátum a podpis 
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POVINNÉ PRÍLOHY : 
 

1. Tabuľka  č.1.: Zoznam  prijatých  Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, opatrenie implementované 
prostredníctvom osi 4      

 
2. Tabuľka  č.2.: Prezenčná listina výberovej komisie MAS 

 
3. Tabuľka č. 3.: Príloha č.8 Personálna matica (v zmysle platného oznámenia o zmene, resp. dodatku k stratégií) platná v čase predloženia Protokolu 

o výbere žiadosti o  nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, opatrenie implementované prostredníctvom osi 4     
 

4. Výzva na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013  v rámci implementácie Integrovanej 
stratégie rozvoja územia  

 
5. Zápisnica zo zasadnutia výberovej komisie MAS 

 
6. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, opatrenie implementované prostredníctvom osi 4  spolu 

s požadovanými prílohami v zmysle povinných príloh k ŽoNFP (projektu), ktoré MAS odporúča schváliť na financovanie z Programu rozvoja vidieka SR  
2007 – 2013  

 
7. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, opatrenie implementované prostredníctvom osi 4   spolu 

s požadovanými prílohami v zmysle povinných príloh k ŽoNFP (projektu), ktoré MAS neschválila/neodporúča na financovanie z Programu rozvoja 
vidieka SR  2007 – 2013 (nesplnenie podmienok formálnej kontroly alebo nesplnenie podmienok administratívnej kontroly a/alebo nesplnenie kritérií na 
hodnotenie ŽoNFP (projektov) na príslušné opatrenie osi 3, ktoré si stanovila MAS) 

 
8. Dodatok k Integrovanej stratégií rozvoja územia (kópia) v prípade, ak MAS vykonala  zmeny v zmysle Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader 

 
   9. Vyhlásenie o nestrannosti  a  Vyhlásenie o zamedzení konfliktu záujmov a vylúčení zaujatosti členov výberovej komisie MAS, členov výkonného 

orgánu MAS, manažéra MAS  a štatutárneho orgánu MAS4.  
 
10. Doklad o využití inštitútu plnomocenstva, alebo zastúpenia, napr.: podľa stanov – predkladajú sa stanovy MAS organizačný poriadok, interný 

vykonávací predpis a pod. v zmysle kap. 8.1 Usmernenia pre  administráciu osi 4 Leader, časť Zaujatosť. 
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Tabuľka č.1 
 

 
ZOZNAM  PRIJATÝCH  ŽIADOSTI O  NENÁVRATNÝ FINAN ČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 – 2013,  

OPATRENIE IMPLEMENTOVANÉ PROSTREDNÍCTVOM OSI 4     

Názov MAS   

Kód  MAS1    

Adresa  

Obec (mesto): 

Ulica: 

PSČ: 

P.Č. 
Konečný prijímateľ 

– predkladateľ 
projektu 

Podacie 
 číslo/Kód projektu5 

Názov 
projektu 

Splnenie podmienok6 

ŽoNFP (projekt) 
schválená/doporučená7 
MAS na financovanie 

z PRV 

Predseda 
výberovej 
komisie 
MAS8

   

Štatutárny 
zástupca 

MAS9 
FK AK VKnŽoNFP 

ŽoNFP (projekt) 
neschválená/nedoporučen
á MAS na financovanie 

z PRV 

Požadovaná výška NFP 
z verejných zdrojov 

PRV 

1.         
  

2.         
  

3.         
  

4.         
  

5.         
  

XX 10         
  

 
Predseda výberovej komisie MAS  (meno, priezvisko, titul, dátum a podpis) 
 
 

 

  

 
Štatutárny zástupca MAS (meno, priezvisko, titul, dátum a podpis) 
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Tabuľka č.2     
 

VÝBEROVÁ 

KOMISIA MAS  

PREZENČNÁ LISTINA  PREZENČNÁ LISTINA VÝBEROVEJ KOMISIE MAS  

Názov MAS  

Subjekty zastupujúce verejný sektor 
(v %)   

Subjekty zastupujúce súkromný  
sektor vrátane občianskeho sektora 
(v %) 

  

Celkový počet členov výberovej 
komisie MAS    

Dátum zasadnutia  

P. č. Meno, priezvisko a titul FO/PO11 Sídlo/adresa  IČO/DÁTUM 
NARODENIA 12 

Sektor 
V/S/O13 

Názov subjektu14 Podpis 

1.               

2.               

3.               

4.               

5.               

6.               

7.               

8.               

9.               

10.        

XX 10               
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Tabuľka č.3     
         

PRÍLOHA Č.8 
PERSONÁLNA MATICA  

NAJVYŠŠÍ 
ORGÁN  

 Názov    

Subjekty zastupujúce verejný sektor (v %)   

Subjekty zastupujúce súkromný sektor 
vrátane občianskeho sektora (v %) 

  

Celkový počet členov najvyššieho  orgánu    

P. č. Názov subjektu/  
Meno, priezvisko a titul FO/PO11 Sídlo/adresa IČO/ DÁTUM 

NARODENIA 12 
Sektor 
V/S/O13 Zástupca subjektu pre verejno-súkromné partnerstvo (MAS)  15 

1.           
  
  

2.           
  
  

3.           
  
  

4.           
  
  

5.           
  
  

6.           
  
  

7.           
  
  

8.           
  
  

9.           
  
  

10.       

XX 10           
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VÝKONNÝ 
ORGÁN  

 Názov    

Subjekty zastupujúce verejný sektor (v %)   

Subjekty zastupujúce súkromný sektor 
vrátane občianskeho sektora (v %) 

  

Celkový počet členov výkonného orgánu    

P. č. Názov subjektu/ 
Meno, priezvisko a titul 

FO/PO11 Sídlo/adresa IČO/DÁTUM 
NARODENIA 12 

Sektor V/S/O13 Názov subjektu14 Oblasť pôsobenia16 

1.               

2.               

3.               

4.               

5.               

6.               

7.               

8.               

9.               

10.        

XX 10               
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KONTROLNÝ 

ORGÁN  

 Názov   

Celkový počet členov kontrolného orgánu   

P. č. Názov subjektu/ 
Meno, priezvisko a titul 

FO/PO11 Sídlo/adresa IČO/DÁTUM 

NARODENIA12 
Sektor V/S/O13 Názov subjektu14 Oblasť pôsobenia16 

1.               

2.               

3.               

4.               

5.               

6.               

7.               

8.               

9.               

10.        

XX10               
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Vysvetlivky 
                                                 
1 Uveďte, kód MAS v súlade so   zmluvou o poskytnutí  nenávratného finančného príspevku z PRV  SR 2007 – 2013,  opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií 

rozvoja územia a opatrenia 4.3 Chod Miestnej akčnej skupiny. 
2 Uveďte meno, priezvisko, titul, dátum a podpis  predsedu výberovej komisie, resp.  osoby, ktorá je oprávnená konať v zmysle Usmernenia  pre administráciu osi 4 Leader, 

bod 8.1 Hodnotenie a výber ŽoNFP (projektov) konečného prijímateľa predkladateľa projektu v rámci implementácie stratégie, časť zaujatosť. 
3 Uveďte meno, priezvisko, titul, dátum a podpis  štatutárneho zástupcu MAS , resp.  osoby, ktorá je oprávnená konať na základe inštitútu plnomocenstva, alebo zastúpenia podľa 

stanov  a pod. 
4 Deklaruje aj osoba  v prípade, ak sa  využije inštitút plnomocenstva, alebo zastúpenia podľa stanov, výmeny  a pod.    
5 Uveďte, podacie číslo pri zaregistrovaní ŽoNFP (projektu) konečného prijímateľa – predkladateľa projektu pri jej predložení na MAS a kód projektu. 
6 Uveďte,  splnenie, resp. nesplnenie  podmienok (spôsob „Áno alebo Nie“) formálnej kontroly (FK) a/alebo administratívnej kontroly (AK) a/alebo nesplnenie  kritérií na 

hodnotenie ŽoNFP (projektov) pre príslušné opatrenie osi 3, ktoré si stanovila MAS (VKnŽoNFP). V prípade, ak  ŽoNFP (projekt) nespĺňa jednu z uvedených  podmienok 
uveďte, že ŽoNFP (projekt) nebol schválený/doporučený  na financovanie z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (spôsob „Áno alebo Nie“). 

7 V prípade ak, ŽoNFP (projekt) spĺňa podmienky  formálnej kontroly a administratívnej kontroly  a kritéria na hodnotenie ŽoNFP (projektov) pre príslušné opatrenie osi 3, 
ktoré si stanovila MAS, uveďte požadovanú výšku finančného príspevku  z verejných zdrojov PRV. 

8 Uveďte meno, priezvisko, titul, dátum a podpis  predsedu výberovej komisie, resp.  osoby, ktorá je oprávnená konať v zmysle Usmernenia  pre administráciu osi 4 Leader, 
bod 8.1 Hodnotenie a výber ŽoNFP (projektov) konečného prijímateľa predkladateľa projektu v rámci implementácie stratégie, časť zaujatosť. 

9 Uveďte meno, priezvisko, titul, dátum a podpis  štatutárneho zástupcu MAS , resp.  osoby, ktorá je oprávnená konať na základe inštitútu plnomocenstva, alebo zastúpenia podľa 
stanov  a pod. 

10 Počet riadkov je možné podľa potreby pridávať s tým, že na každej strane musí byť uvedený názov MAS a číslovanie strán. 
11 FO – fyzická osoba, PO – právnická osoba. 
12 U právnických osôb sa uvádza Identifikačné číslo a u fyzických osôb sa uvádza dátum narodenia . 
13 V - verejný sektor, S – súkromný sektor vrátane O - občianskyeho sektora (mimovládny sektor, občania). 
14 Názov subjektu u právnických osôb musí byť uvedený presne v súlade s výpisom z Obchodného registra a/alebo Živnostenského registra a/alebo Registra pozemkových 

spoločenstiev a/alebo osvedčením o vykonávaní činností ako samostatne hospodáriaci roľník a pod.) u obcí sa uvádza názov obce. Pri fyzických osobách sa uvedie 
priezvisko, meno a titul.  

15 V prípade právnickej osoby je  potrebné uviesť štatutárneho zástupcu, resp. povereného zástupcu.  
16 Oblasť pôsobenia subjektu je: ekonomická, sociálna, kultúrna, environmentálna, vzdelávanie, nezamestnaný a pod. U obcí sa uvedie len verejná. V prípade, že ide o 

mladého človeka do 30 rokov - u fyzických osôb alebo u právnickej osoby zameranú na problematiku mladých ľudí, uvedie sa tiež aj táto skutočnosť. V prípade, že ide 
o poľnohospodára – podnikateľa, poľnohospodársku obchodnú a výrobnú spoločnosť (vrátane družstiev) alebo prípadne o nepodnikateľskú fyzickú osobu zameranú na 
problematiku poľnohospodárstva, uvedie sa tiež aj táto skutočnosť. 


