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KAPITOLA 1: KONEČNÝ PRIJÍMATEĽ (OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ)

1.1 Identifikácia konečného prijímateľa (oprávneného žiadateľa)
Celý názov konečného prijímateľa (oprávneného žiadateľa):
Občianske združenie Pod Slovenskou bránou
Sídlo:

Devičany 75, 935 04 Devičany

Registrovaný v zmysle zákona SR č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších
predpisov dňa:
27.9.2012
IČO:
DIČ:

42211824

Adresa banky:
IBAN:

Číslo účtu:

SWIFT:
Verzia/ číslo dodatku a dátum Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader v zmysle ktorom
bola vypracovaná Integrovaná stratégia rozvoja územia: Verzia 1.9 platná od 6.6.2011
Verzia/číslo dodatku a dátum Príručky pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 v zmysle ktorej bola vypracovaná
Integrovaná stratégia rozvoja územia: Verzia č. 2 platná od 15. júla 2009 upravená na
základe zmien PRV schválených Európskou komisiou dňa 27. októbra 2009

Štatutárny
zástupca

Meno a priezvisko
Adresa trvalého bydliska
Adresa pre doručovanie (ak sa

Mgr. Monika Slížiková
Devičany 157, 935 04 Devičany

líši od trvalého bydliska)
Email kontakt
Telefón
Fax
Mobil

oudevicany@gmail.com
036/6345129
036/6345129
0902 700 764

1.2 Základné údaje o území
Počet obyvateľov
Rozloha
Hustota obyvateľstva
Počet obcí
Z toho mestá (vymenovať)
Počet obyvateľov najväčšej obce
Administratívne zaradenie – okres/y
Administratívne zaradenie – kraj/e
Počet obcí zaradených do pólov rastu
Počet obcí nezaradených do pólov rastu
% obyvateľstva na území žiadateľa žijúceho vo
vidieckych obciach na úrovni okresu

11 836
28 662,1 ha
41 obyv. /km²
16
0
1984 (Pukanec)
Levice
Nitra
5
11
57,9%
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1.3 Budovanie partnerstva

1.3.1 Vznik, história a skúsenosti

Postupnosť krokov vedúcich k vytvoreniu verejno-súkromného partnerstva s dôrazom na
preukázanie vyváženosti výberu územia a zostavenie verejno-súkromného partnerstva
z geografického, sektorového, inštitucionálneho, sociálneho a ekonomického hľadiska.

K vytvoreniu verejno-súkromného partnerstva miestnej akčnej skupiny Pod Slovenskou
bránou predchádzala spoločná spolupráca obcí, ktoré tvoria mikroregión. Táto spolupráca sa
uskutočňovala už v roku 1990 na báze regionálneho združenia miest a obcí Tekov (RZMOT). V roku
2003 vznikol Spoločný obecný úrad Tekovského regiónu, prostredníctvom ktorého

spoločne

vykonávajú obce a mestá prenesený výkon štátnej správy.
Snaha o vytvorenie Miestnej akčnej skupiny RZMOT v období od roku 2004 do roku 2006 nebola
úspešná. V roku 2011 sa obce RZMOT dohodli na rozdelení regiónu na dve oblasti, a to tak, že jedna
oblasť vytvorila OZ V dlani Hrona a druhá OZ Pod slovenskou bránou. K rozdeleniu došlo prirodzene,
podľa geografickej polohy obcí. Do verejno-súkromného partnerstva sú zapojené obce z tekovskej
a hontianskej župy, ktoré spájajú prírodno–historické podmienky.

Vytváranie verejno-súkromného partnerstva pozostávalo z týchto etáp:
I.

etapa sa zamerala na zber údajov do situačnej analýzy na úrovni jednotlivých obcí.

II. etapa sa zamerala na zostavenie strategického rámca, Akčného plánu, Finančného plánu
a Implementačného rámca Integrovanej stratégie územia na úrovni celého mikroregiónu.

Na základe Zákona č. 83/1990 Zb. bolo dňa 27.9.2012 zaregistrované verejno-súkromné partnerstvo
pod názvom Občianske združenie Pod Slovenskou bránou.
V súčasnosti má Občianske združenie Pod Slovenskou bránou 34 členov, z toho 16 obcí.
Členská základňa, ale aj Výkonný a Kontrolný orgán boli formované od začiatku na princípe verejnosúkromného partnerstva. Zloženie verejno-súkromného partnerstva je v súčasnej dobe vyvážené
a členmi okrem samosprávy sú aj podnikateľské subjekty a zastúpenie občianskeho sektora je
prezentované členstvom spoločenských organizácií a jednotlivých občanov.
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Zapojenie verejnosti (občania, profesné a záujmové združenia a zástupcovia jednotlivých
sektorov) do procesu tvorby verejno-súkromného partnerstva (ankety, dotazníky,
informačné kampane, iné spoločenské aktivity), vrátane popisu účasti občanov v procese.

Verejnosť bola zapájaná už od začiatku do procesu tvorby verejno-súkromného partnerstva,
ako aj do procesu tvorby mikroregiónu. Počas celého rozvojového procesu v prístupe Leader
zástupcovia územia zabezpečovali zapájanie sa čo najširšieho okruhu obyvateľov jednotlivých obcí.
Ide o prístup vychádzajúci ,,zdola-nahorˮ - zadefinovaný ako základný prvok prístupu Leader podľa
Nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EAFRV), a teda názory, potreby, riešenia a spolupráca
miestnych ľudí je veľmi dôležitá.
Zapájanie občanov z rôznych oblastí spoločenského života, zástupcov spoločenských
organizácií a podnikateľskej sféry, zohralo významnú úlohu i pri zostavovaní Integrovanej stratégie
rozvoja územia.

Verejnosť bola do procesu tvorby verejno-súkromného partnerstva zapojená nasledovne:


realizácia dotazníkového prieskumu medzi občanmi a podnikateľskými subjektmi,



informačná kampaň prostredníctvom informácií na obecných tabuliach, web stránkach,



organizovanie stretnutí s občianskymi združeniami, podnikateľmi a predstaviteľmi samospráv,



realizácia verejných obecných stretnutí,



obecný rozhlas – verejnosť bola informovaná o mieste a čase konania verejných zasadnutí,



rokovania obecných zastupiteľstiev – poslanci obecných zastupiteľstiev boli najskôr
informovaní o zámere spoločne postupovať v rozvoji územia a následne dostávali informácie
o tom, ako tento proces tvorby prebieha.

V Prílohe č. 7 sa nachádza Prehľad o uskutočnených podujatiach a stretnutiach.
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Pomer

zastúpenia

jednotlivých

sektorov v členskej

základni

(verejný,

súkromný

a občiansky) a rozloženie členskej základne v území verejno-súkromného partnerstva
(MAS).
Členskú základňu verejno-súkromného partnerstva OZ Pod Slovenskou bránou tvorí 34
členov. Verejný sektor je zastúpený v členskej základni 16 obcami, čo predstavuje 47% podiel.
Súkromný sektor predstavuje 53% (18 členov) podiel členskej základne, z toho je podnikateľských
subjektov 3, spoločenských organizácií 15.
Pôvodnú členskú základňu tvorilo 39 členov. V etape aktualizácie vystúpili z verejnosúkromného partnerstva obec Kozárovce a neverejný sektor z obce Kozárovce.
Verejno–súkromné

partnerstvo

je

vyvážené

po

stránke

geografickej,

sektorovej,

inštitucionálnej a tiež sociálno-ekonomickej. Členovia pochádzajú zo všetkých obcí územia OZ Pod
Slovenskou bránou a zastúpenie majú všetky sektory.

Zoznam členov verejno-súkromného partnerstva (MAS) Integrovanej stratégie rozvoja
územia.

Viď. Príloha č.6

Prehľad o uskutočnených podujatiach a stretnutiach Integrovanej stratégie rozvoja
územia.

Viď. Príloha č.7
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KAPITOLA 2: PREHĽAD ZDROJOV ÚZEMIA

2.1 Všeobecný popis územia a analýza súčasného stavu

Výhody

a nevýhody

z hľadiska

polohy

a lokalizácie

územia

verejno-súkromného

partnerstva (MAS)

Územie mikroregiónu OZ Pod Slovenskou bránou sa nachádza v okrese Levice vo východnej
časti Nitrianskeho kraja. Záujmové územie sa rozprestiera podľa geomorfologického členenia
Slovenska v Podunajskej nížine, časťami Podunajská pahorkatina, Ipeľská pahorkatina a Krupinská
planina. Časť územia zasahuje do Štiavnických vrchov.

Obrázok 1 Katastrálne územie Občianskeho združenia Pod Slovenskou bránou
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Územie mikroregiónu tvorí 16 obcí s rozlohou 28 662,10 ha, s počtom 11 836 obyvateľov.
Konkrétne sa jedná o obce Bohunice, Bory, Brhlovce, Čajkov, Devičany, Domadice, Drženice,
Hontianske Trsťany, Krškany, Nová Dedina, Podlužany, Pukanec, Rybník, Santovka, Uhliská a
Žemberovce.

Výhody z hľadiska polohy a lokalizácie územia OZ Pod Slovenskou bránou
Medzi výhody mikroregiónu patrí jeho rozloha tvorená primeraným a kompaktným územím,
ktoré má rozmanité prírodné a geografické podmienky. Územie disponuje množstvom prírodných
a kultúrnych hodnôt. Vyznačuje sa aj dlhodobou tradíciou poľnohospodárstva a vinohradníctva.
K výhodám územia patria tiež poľovnícke revíry s bohatým výskytom vysokej a nízkej poľovnej zveri
Územie má lokálne podmienky pre rozvoj cestovného ruchu a diverzifikáciu poľnohospodárstva
smerom k agroturistike.
Nevýhody z hľadiska polohy a lokalizácie územia OZ Pod Slovenskou bránou
V súčasnosti je najväčšou nevýhodou nadmerná zaťaženosť územia nákladnou a osobnou
dopravou. Medzi nevýhody územia patrí aj úpadok poľnohospodárstva ako najvýznamnejšieho
odvetvia vidieckej ekonomiky. Nevýhodou územia je nedostatok pracovných príležitostí pre vidiecke
obyvateľstvo žijúce v mikroregióne.

Prepojenia územia na širšie rozvojové súvislosti národného alebo regionálneho charakteru
(investičné zámery väčšieho rozsahu, ktoré sa realizujú, prípadne sa plánujú v území
a v jeho okolí a ako ovplyvnia implementáciu integrovanej stratégie, resp. ako na ne
reaguje stratégia)
Značný význam pre rozvoj regiónu má priemyselný park Levice, ktorý sa však nenachádza
priamo v území mikroregiónu Pod Slovenkou bránou, ale v jeho blízkosti. Obyvatelia obcí dochádzajú
predovšetkým za prácou do podnikov tohto priemyselného parku v Leviciach, ale tiež do
priemyselného parku v Nitre, do atómovej elektrárne v Mochovciach a do SES a.s. Tlmače.
OZ Pod Slovenskou bránou sa v stratégii zameriava na zvýšenie štandardu životných
podmienok obyvateľov mikroregiónu Pod Slovenskou bránou, zvýšenie podpory cestovného ruchu,
vidieckeho turizmu, vinohradníctva a poľnohospodárstva, pri zachovaní prírodného a kultúrneho
bohatstva.
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Nevyhnutné investičné zámery mikroregiónu by mali smerovať do obnovy a rozvoja obcí
s cieľom zlepšenia stavu infraštruktúry, zvýšenia atraktivity obcí a zvýšenia kvality služieb.
Investičné zámery do budúcnosti sú spojené aj s rozvojom cestovného ruchu a agroturistiky.
Mikroregión má perspektívnu možnosť napojenia na Vínnu cestu a zapojenie sa do projektu Magna
Via a do projektu Terra Banensium – Zem baníkov. Ďalším investičným zámerom je aj rozvoj
cyklotrás.

Plánovaným krokom

mikroregiónu v budúcnosti je zapojenie jednotlivých obcí a celého

mikroregiónu do rozvoja propagácie územia a turizmu v regionálnom a národnom kontexte. Snahy
mikroregionálneho združenia smerujú k vzájomnej pomoci v posilňovaní potenciálu jednotlivých obcí.

Doterajší rozvoj hlavne zo zameraním na integrovaný prístup, vrátane popisu využitia
vonkajších zdrojov, napr. EU fondov, štátneho rozpočtu, súkromné zdroje a ďalších
nástrojov

Jednotlivé obce mikroregiónu Pod Slovenskou bránou doposiaľ pristupovali k rozvoju svojich
území individuálne. Každá obec mikroregiónu má vypracovaný samostatne Program hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce, pričom tieto dokumenty spĺňajú základné prvky a princípy integrovaného
rozvoja územia.
Už v minulosti sa jednotlivé obce uchádzali o podporu z rôznych zdrojov. Uskutočňovali
kroky smerujúce k získaniu zdrojov z domácich dotačných zdrojov a zo štrukturálnych fondov EÚ.
Preto obce už majú určité skúsenosti z prípravy, ale aj z implementácie úspešných projektov. Prvým
väčším projektom využívajúcim verejné zdroje v procese integrovaného rozvoja je spojenie celého
územia a vytvorenie verejno-súkromného partnerstva v príprave na prístup LEADER.
Na

investičnú

činnosť

bolo

najviac

vynaložených

prostriedkov

v obci

Santovka

(1 864 628,66 Eur). Prostriedky boli účelovo použité na modernizáciu a dostavbu Zariadenia pre
seniorov – Domov dôchodcov.

Najmenej vynaložených prostriedkov bolo v obci Bohunice

(4 979,08 Eur) na rekonštrukciu miestneho rozhlasu. V ostatných obciach boli tiež prostriedky použité
účelne,

v prevažnej miere na rekonštrukcie objektov rôzneho charakteru (rekonštrukcie strechy,

kultúrnych domov, kotolní, miestnych rozhlasov, rekonštrukcie základných a materských škôl
a mnohé ďalšie) a na dostavbu technickej infraštruktúry (kanalizácia, čistička odpadových vôd,...).
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Zvláštnosti daného územia a jeho komparatívne výhody oproti ostatným územiam

Pre vidiecky charakter územia mikroregiónu je charakteristický vysoký podiel kvalitnej
poľnohospodárskej pôdy, ktorá vytvára podmienky pre vinohradnícke a poľnohospodárske využitie.
Na území sa nachádzajú tiež chránené územia. Rozvojový potenciál územia tvoria tiež prírodné
podmienky vhodné na rozvoj vidieckeho cestovného ruchu opierajúci sa o miestne tradície, kultúrne
a historické pamiatky a ľudské zdroje. V území mikroregiónu sa nachádza termálne kúpalisko, ktoré je
tiež potenciálom pre rozvoj cestovného ruchu.
Medzi zvláštnosti územia patria pravidelne sa konajúce podujatia rôzneho charakteru od
tradičných osláv rôznych cirkevných (Vianoce,Turíce, ...) a kalendárnych sviatkov (Mikuláš, Deň
matiek, Deň detí). Konajú sa tiež podujatia netradičného charakteru na regionálnej úrovni ako
napríklad degustácia vín alebo Čajkovské vinobranie a mnoho ďalších. Tradíciu prezentujú tiež
jarmoky, hody, trhy alebo aj fašiangové slávnosti, plesy a ďalšie.

Tabuľka 1 Prehľad zaujímavostí
Slovenskou bránou
Obec
Bohunice

Bory

Brhlovce
Čajkov

Devičany

a pamätihodností územia mikroregiónu Pod

Pamätihodnosti a zaujímavosti územia
Evanjelický a. v. kostol z r. 1656
Klasicistický kaštieľ - r. 1816
Chránený areál Bohunický park - r. 1856
Neogotický kaštieľ - 2. pol. 19. stor.
Pamätné tabule vojakov, kt. zahynuli v 1. a 2. sv. vojne
Vodný mlyn Bohunice – vysunutá expozícia Tekovského múzea Levice, sprístupnená
od roku 1978
Pamätná tabuľa padlým rumunským vojakom
Krypta rodiny Nyáryovcov
Reformovaný kostol
Katolícky kostol
Kúria - kaštieľ
Pamätník
Ľudový dom
Prírodná rezervácia ľudovej architektúry - skalné obydlia
Expozícia Tekovského múzea
Kostol sv. Mikuláša
Náučný turistický chodník - Čajkovské bralie
Kamenný útvar - Čajkovská žaba
CHKO Štiavnické vrchy
Evanjelický kostol
Devičianska oskoruša
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Obec
Devičany

Domadice

Drženice

Krškany

Nová
Dedina

Podlužany
Pukanec
Pukanec

Rybník

Pamätihodnosti a zaujímavosti územia
Kaštieľ Žuhračka
Banské štôlne
Pamätník padlým v 2. sv. vojne
Neskorobarokový kostol (r. 1779)
Socha Sv. Jána Nepomuckého (r. 1889)
Socha Sv. Floriána
Prícestná klasicistická kaplnka Svätého Kríža (19. storočie) - v nej je socha
Sedembolestnej Panny Márie
Klasicistický kríž (r. 1804)
Evanjelický kostol
Rímsko-katolícky kostol
Národná prírodná rezervácia Horšianska dolina
Viničná osada
Kostol sv. Anny
Pomník padlým bojovníkom SNP
Krypty rodín Ordódyovcov a Majlátovcov
Kaštieľ
Národná prírodná rezervácia Horšianska dolina
Kostol Obrátenia sv. Pavla z r. 1752
Kostol Povýšenia sv. Kríža z r. 2000
Kaplnka sv. Cyrila a Metoda
Zvonica na Kamenci
Kaplnka sv. Urbana
Kaplnka sv. Jozefa
Súsošie - sv. Trojice
Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie
Kaštieľ na Svätom Kríži
Pomník padlým v 1. a 2. sv. vojne
Socha sv. Jána Nepomuckého
kostol sv. Alžbety
Socha sv. Jána Nepomuckého
Kostol Sv. Mikuláša
Trojičný stĺp
Bývalá základná škola
Štôlňa - baňa na zlato
Radnica
Pomník SNP
Hrnčiarsky dom
Zvyšky mestského opevnenia
Kostol najsvätejšej trojice
Viničné domčeky s pivnicami
Kaplnka sv. Urbana
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Rybník

Kaplnka Sv. Jozefa
Ľudový dom
Nálezisko osídlenia v mladšej dobe bronzovej
Prírodná rezervácia Krivín
CHKO Štiavnické vrchy
Slovenská brána - skalný úkaz
Pozostatok hradiska – Zlejkova diera
Santovka
Rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie
Kaplnka Mena Panny Márie
Evanjelický kostol
Pavilón filagórie v parku
Tufová kopa – Biely Kameň - prírodná pamiatka
Travertínový lom- archeologická lokalita – sídlisko praveké
Domov Dôchodcov – budova kaštieľa
Socha sv. Huberta
Socha sv. Jána Nepomuckého
Uhliská
Vodopád - Kde z kameňa voda padá
Kostol
Žemberovce Rímskokatolícky kostol
Kostol cirkevného zboru ev. cirkvi
Kaštieľ - Bobrík FO
Pamätník SNP, hrob Mjr.D.Gondu
Horšianska dolina v extraviláne obce
Tlstý Vrch - oblasť hubárov
Spečený val v extraviláne obce

Zdroj: Obce, 2012

Komparatívne výhody oproti ostatným územiam sú:


vidiecky charakter územia,



chránené územia,



vysoká a stredná kvalita pôd,



minerálne a termálne vody,



vhodné podmienky na rybolov a poľovníctvo,



vhodné podmienky pre rozvoj poľnohospodárstva, ovocinárstva a vinohradníctva,



zachované viničné domčeky s pivnicami,



kultúrne a prírodné pamiatky,



zachovalé prvky tradičnej ľudovej kultúry,
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zachovanie tradičných remesiel a zykov,



tradičná architektúra (ľudové domy, mlyny,skalné obydlia, ...),



pohostinní ľudia,



bezpečné prostredie.

Stupeň vidieckosti územia

Podľa administratívneho členenia patrí MAS Pod Slovenskou bránou do okresu Levice. Okres
Levice je zaradený do výrazne vidieckych okresov, kde podiel vidieckeho obyvateľstva je viac ako
50%. Tento podiel v okrese Levice predstavuje 57,9% obyvateľov žijúcich vo vidieckych obciach.
Územie teda možno považovať za prevažne vidiecke (podľa definície vidieckosti regiónov, Program
rozvoja vidieka SR 2007-2013, s. 7).

Administratívno-správna príslušnosť územia
Územie mikroregiónu Pod Slovenskou bránou patrí z hľadiska administratívno-správnej
príslušnosti do Nitrianskeho kraja, okresu Levice.

Úroveň
NUTS 1

Slovensko

NUTS 2

Západné Slovensko

NUTS 3

Nitriansky kraj

LAU 1 (NUTS 4)

Levice

Na území mikroregiónu Pod Slovenskou bránou je najväčšou obcou Pukanec s počtom
obyvateľov 1984 a najmenšou obcou je obec Bohunice s počtom obyvateľov 134.

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

Viď. príloha č. 2
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2.2 Popis prírodných zdrojov
Všeobecný opis charakteru krajiny
Geologické a geomorfologické pomery

Geologická stavba územia mikroregiónu sa vyvinula počas druhohôr (mezozoikum), mladších
treťohôr (neogén) a štvrtohôr (kvartér). Na geologickej stavbe územia sa podieľajú takmer výlučne
útvary neogénu. Z obdobia druhohôr sa nachádzajú na

menšej časti územia pieskovce, bridlice

a vápence. Vo väčšine územia predstavujú geologický podklad neogénne ílové sedimenty, piesky
a štrky.V mladších treťohorách sa územie vyvíjalo vulkanicky, a tým sa vytvorili tufy a tufity, zložené
z jemnozrnných sopečných vyvrhlín a na povrch sa dostali tiež andezity, čadiče a ryolity.
Na Slovensku sú tufové podlažia len v regióne Tokaj a v okolí obcí Čajkov, Rybník, Nová Dedina,
Devičany až po Pukanec. Typické žlté tufy sa však nachádzajú len v okolí troch obcí, a to Rybníka,
Čajkova a Novej Dediny. Podobné podložie s unikátnym zložením pôdy sa nachádza v Taliansku a vo
Francúzsku. V okolí obce Rybník sa nacházajú tiež obrovské zásoby andezitu, veľmi dobrej kvality,
vhodné pre stavebníctvo. Ostatná časť územia je pokrytá štvrtohornými sedimentami, a to vetrom
naviatymi sprašami a sprašovými hlinami. Taktiež vznikli aj travertínové usadeniny, ktoré sú viazané
na križovanie tektonických línií, kde sa nacházali alebo nachádzajú vývery minerálnych vôd. Zasahujú
do hĺbky približne 16 m pod pod povrch terénu, na povrchu vytvárajú pokrovy a kopy. Na území
mikroregiónu sa nachádzajú takéto tufove kopy v k.ú. obce Santovka.
Územie mikroregiónu sa nachádza v juhovýchodnej časti západného Slovenska. Územie je
súčasťou Alpsko-himalájskej sústavy, podsústavy Panónska panva, provincie Západopanónska panva
a subprovincie Malá Dunajská kotlina. Väčšinu územia mikroregiónu tvorí Podunajská nížina, časťami
Podunajská pahorkatina, Ipeľská pahorkatina a Krupinská planina. Časť územia zasahuje do
Štiavnických vrchov. Územie mikroregiónu patrí hydrograficky do povodia rieky Hron, ale južná
časť územia patrí do povodia rieky Ipeľ.
Nadmorská výška katastrálnych obcí je diferencovaná. Územie mikroregiónu zahŕňa obce
lokalizované v nížinách a v predhorí Štiavnických vrchov. Rozpätie nadmorskej výšky sa pohybuje
v riešenom území od 160 (Santovka) m. n.m až do 610 (Uhliská) m. n. m. Najvyšším bodom územia
mikroregiónu je Drieňov vrch v katastri obce Uhliská ( 766 m.n.m.).

19

Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia Pod Slovenskou bránou

Klimatické pomery

V rámci Slovenska patrí územie mikroregiónu do teplej klimatickej oblasti, s priemernou
ročnou teplotou okolo 9,5 ºC. Najteplejším mesiacom je júl s teplotami v rozmedzí od 18 ºC až do 25
ºC a najchladnejším mesiacom je január, ktorého priemerná teplota sa pohybuje v rozmedzí
od -2 ºC až - 5 ºC.
Ročne spadne v rozmedzí od 600 mm zrážok až do 800 mm zrážok. Priemerná výška snehovej
pokrývky dosahuje výšku 25 až 50 cm. Počet dní so snehovou prikrývkou sa pohybuje v rozmedzí od
40-80 dní v roku.
Poloha územia mikroregiónu má

dobré klimatické podmienky, ktoré ho predurčujú pre

poľnohospodársku výrobu a rozvoj cestovného ruchu.

Súčasná situácia v environmentálnych ukazovateľoch – kvalita vody, vzduchu a pôdy
environmentálne záťaže

Územie Slovenska sa na základe environmentálnej regionalizácie člení na 5 stupňov kvality
životného prostredia (pričom od 1.stupňa - prostredie vysokej kvality až po 5. stupeň - prostredie silne
narušené). Na základe tohto členenia sú identifikované environmentálne najviac zaťažené oblasti.
Územie mikroregiónu sa nachádza mimo vyznačených oblastí, ktoré sú identifikované ako najviac
narušené, respektívne prostredie silne narušené. (obrázok 2)

Obrázok 2 Zaťažené oblasti a kvalita životného prostredia

Zdroj: www.sazp.sk
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Zdroje, ktoré sa najviac podieľajú na znečisťovaní ovzdušia sú hlavne doprava, malé a stredné
priemyselné lokálne zdroje, poľnohospodárstvo, vykurovanie na tuhé palivá a podobne. Tieto zdroje
priamo vplývajú na úroveň znečistenia. Na území mikroregiónu sa nachádzajú stredné zdroje
znečistenia ovzdušia. Prehľad zdrojov znečistenia ovzdušia je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka 2 Zdroje znečisťovania ovzdušia
Prevádzkovateľ
RD Prameň Santovka
Poľnohospodárske
družstvo so sídlom v
Žemberovciach
Poľnohospodárske
družstvo so sídlom v
Žemberovciach
Jeseň života, Zariadenie
sociálnych služieb Levice
Poľnohospodárske
družstvo Bátovce
Poľnohospodárske
družstvo Bátovce
ALAS SLOVAKIA

Obec
prevádzkovateľ
Santovka

Kotolňa

Bory

Veľký/stredný
zdroj
S

Žemberovce

Chov hovädzieho
dobytka Brhlovce

Brhlovce

S

Žemberovce

Sušiareň zrnín stredisko Kamenný
Chotár

Brhlovce

S

Levice

Kotolňa

Domadice

S

Drženice

S

Drženice

S

Hontianske
Trsťany

S

Krškany

S

Krškany

S

Pukanec
Pukanec
Pukanec
Pukanec
Pukanec
Rybník
Rybník

S
S
S
S
S
S
S

Santovka

S

Žemberovce

S

Žemberovce

S

Žemberovce

S

Bátovce
Bátovce
Bratislava

Názov zdroja

Chov hovädzieho
dobytka Drženice
Sušiareň obilia
Kmeťovce
Kameňolom

Domov sociálnych
Krškany
Kotolňa
služieb
ENPAY
TRANSFORMER
Krškany
Plynové infražiariče
COMPONENTS, s.r.o.
Hammerbacher SK a.s.
Pukanec
Lakovňa
Hammerbacher SK a.s.
Pukanec
Spracovanie dreva
Hammerbacher SK, a.s.
Pukanec
Kotolňa
Thermospol, s.r.o.
Pukanec
Kotolňa, Záhradná ul.
Základná škola
Pukanec
kotolňa ZŠ, Pukanec
Cesty Nitra a.s.
Nitra
Kotolňa
Cesty Nitra a.s.
Nitra
Obaľovacia súprava
Ladislav Čerba-SHR,
Sušiarne tabaku-mimo
Demandice 40
JGDD-Ekosystém
prev.
Poľnohospodárske
Čerpacia stanica nafty
družstvo so sídlom v
Žemberovce
- podzemná nádrž
Žemberovciach
Poľnohospodárske
ČS nafty - nadzemná
družstvo so sídlom v
Žemberovce
nádrž
Žemberovciach
Poľnohospodárske
Chov hovädzieho
družstvo so sídlom v
Žemberovce
dobytka Selec
Žemberovciach
Zdroj: Obvodný úrad životného prostredia Levice, 2012

Obec - zdroj
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V súčasnosti sú základné zložky životného prostredia - voda, pôda a ovzdušie znečisťované
najmä divokými skládkami komunálneho odpadu. Otázku divokých skládok obce sčasti vyriešili
separovaným zberom a spracovaním odpadu.

Využitie územia a pôdneho fondu
Pedologické pomery
Na území mikroregiónu sa vyskytujú z pôdnych typov v prevažnej miere hnedozeme až
ilimerizované pôdy, hnedé lesné pôdy a lužné pôdy. Podľa zrnitostnej štruktúry sa jedná o pôdy
hlinité, ílovito–hlinité, hlinito-ílovité a piesočnato-hlinité. Hnedozeme sú pôdy na sprašiach alebo
sprašových

hlinách

s tenkým

svetlým

humusovým

horizontom

a majú

sivohnedú

farbu.

Poľnohospodárska výroba na riešenom území je založená na využívaní kvalitných pôd hnedozemného
typu.

Využitie pôdneho fondu
Územie mikroregiónu Pod Slovenskou bránou zaberá rozlohu 28 662,10 ha.

Výmera

poľnohospodárskej pôdy v území mikroregiónu je 17 853,19 ha a výmera nepoľnohospodárskej
pôdy je 11 964,56 ha. Na poľnohospodárskej pôde má najväčšie zastúpenie orná pôda s výmerou
12414,44 ha. Naopak najmenšie zastúpenie majú chmeľnice, ktoré sa vyskytujú len v k.ú. obce Nová
Dedina a v k.ú. obce Rybník.
V rámci nepoľnohospodárskej pôdy majú najväčšie zastúpenie lesné pozemky s výmerou
10 102,26 ha. Najmenšiu výmeru na nepoľnohospodárskej pôde má zastúpenie vodných plôch, ktoré
zaberajú na riešenom území iba 231,10 ha. (tabuľka 3)

Tabuľka 3 Prehľad pôdneho fondu mikroregiónu Pod Slovenskou bránou v roku 2010
Pôdny fond
Poľnohospodárska pôda
Orná pôda
Chmelnica
Vinica
Záhrada
Ovocný sad
Trvalý trávny porast
Celkom

Rozloha (ha )
12 414,44
0,11
705,59
593,89
202,54
3936,62
17 853,19

Rozloha v %
41,63
0,00
2,37
1,99
0,68
13,20
59,87

22

Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia Pod Slovenskou bránou

Pôdny fond
Nepoľnohospodárska pôda
Lesný pozemok
Vodná plocha
Zastavaná plocha a nádvorie
Ostatná plocha
Celkom
Územie mikroregiónu celkom

Rozloha (ha )

Rozloha v %

10 102,26
231,10
1082,20
548,99
11 964,56
29 817,75

33,88
0,78
3,63
1,84
40,13
100,00

Zdroj: ŠÚ SR, Bratislava, 2012

Poľnohospodárska pôda tvorí 59,87% celkovej výmery v rámci celého územia mikroregiónu.
Tento

pomer

poľnohospodárskej

pôdy

je

zachovaný

aj

v území

jednotlivých

obcí.

Nepoľnohospodárska pôda predstavuje 40,13% celkovej výmery sledovaného územia.

Graf 1 Pomer zastúpenia poľnohospodárskej a nepoľnohospodárskej pôdy

Zdroj: Tabuľka 3

Z predchádzajúcich údajov je zrejmé, že najväčšie zastúpenie v rámci poľnohospodárskej
pôdy má orná pôda (predstavuje až 41,63 % celkovej výmery PPF) a trvalé trávne porasty (13,20%).
(graf 1)
Najvyššie zastúpenie ornej pôdy z hľadiska celkovej výmery územia má obec Nová Dedina
(1 539,27 ha) a obec Žemberovce (1 530,35 ha). Najnižšie zastúpenie ornej pôdy je v obci Uhliská
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(33,59 ha). Vysoké zastúpenie trvalých trávnatých porastov je hlavne v obciach Žemberovce
(571,61 ha) a Pukanec (537,18 ha). Najmenšie zastúpenia v sledovanom území majú chmeľnice
(nedosahujú ani 1% hodnotu), ovocné sady (0,68%), záhrady (1,99%) a vinice (2,37%). Chmeľnice
majú zastúpenie iba v obciach Rybník (0,07 ha) a Nová Dedina (0,04 ha). Najvyššie zastúpenie
ovocných sadov je v k.ú. obce Devičany (77,13 ha) a v k.ú. obce Pukanec (63,38 ha). Vo väčšine k.ú.
obcí sa dokonca ovocné sady ani nevyskytujú. Záhrady majú vysoké zastúpenie v k.ú. obce Pukanec
(126,74 ha) a najnižšie zastúpenie v k.ú. obce Bory (11,18 ha). Vo väčšej miere sú vinice zastúpené
v k.ú. obce Čajkov (138,14 ha) a v k.ú. obce Rybník (104,21 ha). V k.ú. obce Uhliská majú vinice
v rámci celého územia mikroregiónu najnižšiu výmeru len 0,03 ha. (graf č.)
Najväčšími obhospodarovateľmi poľnohospodárskej pôdy v mikroregióne Pod Slovenskou bránou sú
PD Bátovce, Donau farm Kalná s.r.o., Agropuk s.r.o. Pukanec, PD Podlužany, Roľnícke družstvo
Prameň Santovka, PD Žemberovce a súkromne hospodáriaci roľníci.

Graf 2 Rozdelenie PPF v území mikroregiónu Pod Slovenskou bránou

Zdroj: Tabuľka 3

V rámci nepoľnohospodárskej pôdy má najvyšší podiel lesná pôda resp. lesné pozemky, ktoré
predstavujú 33,88% z celkovej výmery územia.

Najvýraznejšie je zastúpená najmä v k.ú. obcí

Pukanec (1514,54 ha), Devičany (1 416,36 ha) a Čajkov ( 1 330,72 ha). Zastúpenie zastavaných plôch
je výrazné v k.ú. obcí Nová Dedina (142,85 ha), Žemberovce (126,64 ha), a k.ú. obce Rybník (102,75
ha). Naopak najnižšie zastúpenie majú v k.ú. obce Uhliská (17,18 ha). Ostatná plocha predstavuje
v území mikroregiónu 1,84% z celkovej výmery sledovaného územia, pričom má najvýraznejšie
zastúpenie v k.ú. obce Rybník (68,01 ha).
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Najnižšie zastúpenie v rámci nepoľnohospodárskej pôdy majú vodné plochy, ktoré predstavujú 0,78%
z celkovej výmery územia mikroregiónu. Najvyššie zastúpenie

vodných plôch je v k.ú. Rybník

(37,87 ha) a naopak najnižšie zastúpenie v k.ú. Uhliská (1,88 ha).

Graf 3 Rozdelenie nepoľnohospodárskej pôdy v území mikroregiónu Pod Slovenskou
bránou

Zdroj: Tabuľka 3

Prírodný

potenciál

územia

mikroregiónu

poskytuje

predpoklady

pre

pestovanie

poľnohospodárskych plodín, ktoré sú náročné na teplotu. Poľnohospodárska rastlinná výroba sa
sústreďuje najmä na pestovanie obilnín, kukurice, olejnatých rastlín, pestovanie viniča a ovocinárstvo.
V týchto klimatických podmienkach sa darí predovšetkým pšenici, jačmeňu, ovsu, kukurici, repke
olejnej i cukrovej repe. Rozvinuté je aj vinohradníctvo, hlavne v obciach Čajkov, Nová Dedina
a Rybník, kde sa pestujú mnohé odrody. V okolí obcí Pukanca a Devičian je moruša čierna zastúpená
viac ako 700 exemplármi. Je to najbohatší výskyt tohto vzácneho ovocného stromu v Európe. V tomto
území je druh viazaný na vinohrady a vyskytuje sa len v miestach, kde rastie alebo v minulosti rástol
vinič hroznorodý.

V živočíšnej výrobe je zastúpený hlavne chov hospodárskych zvierat, a to

hovädzieho

dobytka a ošípaných, ale tiež v malej miere chov oviec. Na riešenom území je zastúpený aj chov včiel
a chov koní.
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Využitie lesných a vodných zdrojov, využitie poľnohospodárskej pôdy
Lesné pozemky sa na území mikroregiónu podľa Štatistického úradu SR nachádzajú
o výmere 10 102,26 ha, čo predstavuje 33,88 % z celkovej výmery pôdneho fondu. Najväčšie
zastúpenie lesov vo svojom katastrálnom území majú obce v severnej časti mikroregiónu (Pukanec,
Devičany).

Z hľadiska vlastníctva lesných pozemkov sú vlastníkmi prevažnej časti lesných
pozemkov spoločenstvá (570 ha). Vlastníci obdhospodarujú až 3 646 ha lesných pozemkov
a porastov a ďalšiu časť Lesy SR, ktoré obhospodarujú 3 236 ha lesných pozemkov
a porastov. K týmto obhospodarovateľom sa pridávajú aj urbárske a pasienkové spoločenstvá.
Najvyššie zastúpenie lesných pozemkov a lesných porastov je v k.ú. obcí Devičany (celkom
2781 ha) a Pukanec (celkom 2 063 ha). Minimálne zastúpenie lesných pozemkov a porastov majú
Podlužany (82,73 ha). Obec Drženice spravuje 108,63 ha lesov. V území mikroregiónu sa

vôbec nenachádzajú lesy vo vlastníctve cirkvi. (tabuľka 4)

Tabuľka 4 Vlastníctvo lesných pozemkov mikroregiónu Pod Slovenskou bránou
Výmera v ha
Obec
Bohunice
Bory
Brhlovce
Čajkov
Devičany
Domadice
Drženice
Hontianske
Trsťany
Krškany
Nová Dedina
Podlužany
Pukanec
Rybník
Santovka
Uhliská
Žemberovce
Spolu

Vlastníctvo

Lesné
pozemky

Lesné
porasty

SR

704
109
225
115
1416
242
98

681
108
207
113
1365
233
87

522
0
0
0
1057
35
0

426
255
607
82
1038
406
53
590
530
6896

416
244
588
75
1025
382
52
565
512
6653

6
0
141
0
0
42
0
102
42
1947

Fyzické
osoby

Obhospodarovateľ

Spoločenstvá Lesy SR Vlastník

64
1

419
151

65

570

704
45
222
0
1063
201
26

0
64
3
115
353
41
72

7
201
187
32
0
42
53
102
351
3236

419
53
420
50
1025
364
0
488
179
3646

Zdroj: Lesy SR, Banská Bystrica, 2012
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Na území mikroregiónu Pod Slovenskou bránou je zloženie lesov v prevažnej miere zastúpené
dubom, bukom a hrabom. Prevládajúcou drevinou je dub cerový, dub lesný, dub plstnatý, dub
jadranský a drieň obyčajný. V nižších polohách sa vyskytujú tiež agát biely, javor poľný, hlohy, jelše,
domáce druhy topoľov a vŕby. Vo vyšších polohách sú zastúpené smreky a borovice.
Poľovníctvo je v území mikroregiónu charakterizované poľovnými revírmi. Ide o zmiešaný
typ s raticovou a malou zverou. Obhospodarujú ich poľovnícke združenia. V tomto sledovanom území
je prevažné zastúpenie poľovnej zveri predovšetkým zver srnčia, zver jelenia a taktiež zver diviačia.
Najvýznamnejšie zastúpenie z malej zveri má bažant obyčajný a zajac poľný.

Hydrologické pomery

Časť územia mikroregiónu patrí do povodia rieky Hron a časť do povodia rieky Ipeľ.
Rieka Hron je riekou stredohorskej oblasti. Má snehovo-dažďový režim odtoku, najvyššie priemerné
mesačné prietoky dosahuje v mesiaci apríl, najnižšie v mesiacoch január a február. Hron má perovitú
štruktúru riečnej siete. Znečistenie rieky spôsobujú prevažne poľnohospodárske podniky. Južná časť
mikroregiónu patrí do povodia rieky Ipeľ. Rieka Ipeľ je

jedna z najdlhších riek Slovenska

a ľavostranným prítokom Dunaja. Celková dĺžka rieky je 232,5 km, z toho 140 km tvorí hranicu
s Maďarskom. Celkový spád je 596 m. Prietok vody je nestály, priemerný prietok v ústí je 21 m³/s.
Potok Búr, ktorý je pravostranným prítokom Ipľa preteká cez obec Santovka zo severu na juh územia.
Významnými vodohospodárskymi tokmi sú aj Podlužianka a Sikenica. Ďalšími neveľkými
vodnými tokmi nachádzajúcimi sa na území mikroregiónu sú Starý potok, Čajkovský potok, potok
Trsteník, Čaradický potok, potok Búr, Gondovský potok, potok Teplička a Hájny potok.
Najvyšší vodný stav majú vodné toky v marci a apríli. Toto zvýšenie súvisí najmä s jarným odmäkom.
Výrazný pokles vodných hladín nastáva v máji a minimálne hodnoty sa dosahujú v letnom období. Na
jeseň a v zime mierne vzrastá opäť prietok vody.

Podzemné vody
Pod obcou Santovka sa nachádzajú strategické zásahy termálnej vody a minerálnej stolovej vody.

Minerálne a termálne pramene
Časť územia sa nachádza v ochrannom pásme kúpeľov a minerálnych stolových vôd, kde je
monitorovaný aj výskyt artézskych vôd (k.ú. Bory, k.ú. Santovka).

V k.ú. obce Santovka sa
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nachádzajú minerálne pramene a termálne pramene. Nachádzajú sa tu tri skupiny minerálnych
prameňov:
-

prvú skupinu tvorí sedem prameňov na lúkach Budzgov

-

druhú skupinu tvoria žriedla minerálnej vody Santovka

-

tretiu skupinu tvoria termálne pramene v miestnej časti Malinovec.

Zdroje minerálnej vody v riešenom území:
1. Santovka LE - 034, Vrt B-6
2. Santovka LE –049, Vrt B-15

Zdroje termominerálnej vody v riešenom území:
1. Santovka Vrt B-3A

Pramene na lúkach majú obdobné zloženie ako minerálne žriedla Santovka, takže ich možno
používať ako zdroj minerálnej vody. Termálne pramene sa začali opäť používať od roku 2000 pre
potreby miestneho termálneho kúpaliska, t.j. na rekreačné účely.
Územie Santovky podľa hydrogeologickej rajonizácie patrí do hydrogeologického rajónu N-061 –
neogén strednej a južnej časti Ipeľskej pahorkatiny.

Výskyt a využitie nerastných surovín
Na území mikroregiónu sa nachádzajú nerastné suroviny ako tufový kameň, andezity, tufový
pieskovec, ktoré sa nachádzajú vo viacerých lokalitách územia. Nachádzajú sa tu tiež vo výraznej
miere ložiská nerudných surovín štrkopieskov a pieskov, tehliarskej hliny (Bohunice, Krškany)
a vápenca (Bohunice), ktoré už boli z časti vyťažené. V súčasnosti sa v časti rybnického chotára
pokračuje v ťažbe lomového kameňa v rybníckom kameňolome.
Podľa vyjadrenia Obvodného banského úradu a Štátneho geologického ústavu v Bratislave sa v
katastrálnom území obce Pukanec nachádza chránené ložiskové územie Pukanec, ktoré je určené na
ochranu výhradného ložiska vyhradeného nerastu lignitu. Chránené ložiskové územie Pukanec I. je
určené na ochranu vyhradeného nerastu polymetalických rúd, kde ochranu zabezpečuje Štátny
geologický ústav Dionýza Štúra v Bratislave. Okrem Chránených ložiskových území je v k.ú. obce
evidované aj veľké množstvo starých banských diel. V severovýchodnej časti sa nachádzajú ložiská
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kvalitných keramických a žiaruvzdorných ílov, ktoré v minulosti spôsobili rozmach hrnčiarstva v
Pukanci.

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

Životné prostredie mikroregiónu môžeme charakterizovať ako zachovalé. Významnú zložku
prírodného prostredia tvorí CHKO Štiavnické vrchy, ktorá prechádza katastrálnymi územiami
severných obcí. V CHKO sa nachádza niekoľko maloplošných chránených území.
Na území mikroregiónu sa nachádzajú tieto chránené územia :

Chránený areál Park v Santovke
-

k.ú. Santovka

-

výmera : 4,9864 ha

-

stupeň ochrany: 4

-

predmet ochrany: významná zložka prírodného prostredia, svojím mikroklimatickým
a hygienickým významom, veľkou biologickou, vedeckou, estetickou a kultúrnou hodnotou
významne prispieva k zvýšeniu pestrosti odlesnenej poľnohospodárskej krajiny a k stabilizácii
životného prostredia okresu Levice.

Chránený areál Park Bohunice
-

k.ú. Bohunice

-

výmera: 3,6028 ha

-

stupeň ochrany: 3

-

predmet

ochrany:

významná

zložka

prírodného

prostredia

okresu

Levice.

Má

mikroklimatický a hygienický význam a veľkú biologickú, vedeckú, estetickú a kultúrnu
hodnotu. Prispieva k zvýšeniu pestrosti odlesnenej poľnohospodárskej krajiny a k stabilizácii
životného prostredia okresu Levice.

Národná prírodná rezervácia Horšianska dolina
-

k.ú. Dolné Žemberovce, Kmeťovce, Veľké Krškany, Malé Krškany

-

obce: Žemberovce, Drženice, Krškany

-

výmera: 313,3772 ha
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-

stupeň ochrany: 4

-

predmet ochrany:

ochrana neobyčajného geomorfologického útvaru – doliny hlboko

zarezanej do andezitového podložia Ipeľskej pahorkatiny s prudkými svahmi a miestami so
stenami vysokými 20-30 m. Svojrázna teplomilná vegetácia so zriedkavými a vzácnymi
druhmi.

Realizácia sústavy NATURA 2000 je základnou súčasťou európskej politiky pre
ochranu biodiverzity a ekosystémov. Táto sústava chránených území má zabezpečiť ochranu
najvzácnejších a najviac ohrozených druhov voľne rastúcich rastlín, voľne žijúcich živočíchov
a prírodných biotopov vyskytujúcich sa na území štátov EÚ a prostredníctvom ochrany zabezpečiť
zachovanie biologickej rôznorodosti v celej EÚ. Zo záväzku Slovenskej republiky ako členského štátu
Európskeho spoločenstva vyplýva realizácia Programu budovania chránených území NATURA 2000.
Jej hlavným cieľom je zachovanie prírodného dedičstva, ktoré je významné nielen pre príslušný
členský štát, ale najmä pre EÚ ako celok.

Sústavu NATURA 2000 tvoria teda 2 typy území:


osobitne chránené územia (Special Protection Areas, SPA) - vyhlasované na základe smernice
o vtákoch - v národnej legislatíve: chránené vtáčie územia;



osobitné územia ochrany (Special Areas of Conservation, SAC) - vyhlasované na základe
smernice o biotopoch - v národnej legislatíve: územia európskeho významu - pred
vyhlásením, po vyhlásení je územie zaradené v príslušnej národnej kategórii chránených
území.
Na území mikroregiónu Pod Slovenskou bránou sa nenachádzajú žiadne chránené vtáčie

územia, ale do riešeného územia zasahujú dve chránené územia európskeho významu, a to:
1. Čajkovské bralie, CHKO Štiavnické vrchy
identifikačný kód:

SKUEV0262

rozloha:

1 694,01 ha

katastrálne územia:

Čajkov, Opatová, Rybník

chránené biotopy:

nížinné a podhorské kosné lúky, kyslomilné bukové lesy, bukové
a jedľové kvetnaté lesy, lipovo-javorinové sutinové lesy, karpatské
a panónske dubovo-hrabové lesy, teplomilné panónske dubové lesy,
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eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku a panónsko-balkánske
cerové lesy
chránené druhy:

kunka žltobruchá, roháč obyčajný, spriadač kostihojový a fuzáč veľký,
kováčik fialový.

2. Hodrušská hornatina, CHKO Štiavnické vrchy
identifikačný kód:

SKUEV0263

rozloha:

11705,43 ha

katastrálne územia:

Brehy, Čajkov, Dekýš, Devičany, Dolné Hámre, Kopanice, Pukanec,
Rudno nad Hronom, Rybník, Tekovská Breznica, Uhliská, Voznica,
Vysoká

chránené biotopy:

lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy, suchomilné trávinnobylinné
a krovinové

porasty

na

vápnitom

podloží,

subpanónske

trávinnobylinné porasty, nížinné a podhorské kosné lúky, nespevnené
silikátové skalné sutiny kolinného stupňa, silikátové skalné steny
a svahy so štrbinovou vegetáciou, pionierske spoločenstvá plytkých
silikátových pôd, nesprístupnené jaskynné útvary, kyslomilné bukové
lesy, bukové a jedľové kvetnaté lesy, lipovo-javorové sutinové lesy,
karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy, teplomilné panónske
dubové lesy a eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku
chránené druhy:

plocháč červený, kunka žltobruchá, vydra riečna, fúzač alpský, rys
ostrovid, bystruška potočná, priadkovec trnkový, roháč obyčajný,
ohniváčik veľký, spriadač kostihojový, podkovár malý, netopier
obyčajný, pižmovec hnedý, netopier brvitý, podkovár veľký, poniklec
veľkokvetý, fuzáč veľký, kováčik fialový a lopatka dúhová.

Územný systém ekologickej stability

Územný systém ekologickej stability (ÚSES) predstavuje takú celopriestorovú štruktúru
navzájom prepojených ekosystémov, ich zložiek a prvkov, ktorá zabezpečuje rozmanitosť podmienok
a foriem života na zemi. Základ tohto systému predstavujú biocentrá, biokoridory a interakčné prvky
provincionálneho, nadregionálneho, regionálneho a miestneho významu.
Na riešenom území sa nachádzajú prvky ÚSESu aj nadregionálneho významu, a to:
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Horšianska dolina (biocentrum nadregionálneho významu – BCNR), (biocentrum č. 1)
Národná prírodná rezervácia. Kaňon riečky Sikenice s poloprírodnými spoločenstvami od
mokraďových až po xerotermy. Do roku 1950 slúžil ako extenzívny pasienok alebo výmladkový les.
Časť lesov je negatívne poznačená prenikaním agáta bieleho. Fáza odumierania a rozpadu primerane
vyvinutá. Riečka Sikenica nie je vodohospodársky upravená.
Do územia mikroregiónu Pod Slovenskou bránou zasahujú prvky ÚSESu, a to biocentrá a biokoridory
regionálneho a lokálneho významu. (tabuľka 5 a tabuľka 6 )

Tabuľka 5

Prvky ÚSES mikroregiónu Pod Slovenskou bránou na regionálnej úrovni
Názov

Číslo

Typ

BcR.č.9

Štiavnické vrchy

biocentrum
regionálneho
významu

BcR.č.3

Ladia

biocentrum
regionálneho
významu

BcR č.1

Vysoká hora -Slance

biocentrum
regionálneho
významu

BcR č.4
BcR č.5

biocentrum
Slovenská brána- Skala regionálneho
významu
biocentrum
Slovenská brána regionálneho
Kusá hora
významu

BcR č.2

Zadný vrch

biocentrum
regionálneho
významu

-

Dolná hora - Balážka

biocentrum
regionálneho
významu

BkR č.1

Hron

biokoridor
regionálneho
významu

Charakteristika
Súvislý komplex hospodárskych a ochranných
lesov s prevahou dubín s malým podielom
stepných prvkov. Menšia časť lesných porastov
je znehodnotená výskytom agáta bieleho a jeho
ďalším prenikaním do nich.
Dubové lesné porasty, hospodárske lesy.
Poznačené výmladkovým hospodárením
a prenikaním agáta bieleho
Súvislý komplex hospodárskych lesov s
prevahou dubín na pahorkoch, jeden z
najväčších v Podunajskej nížine. Časť lesných
pozemkov je znehodnotená výskytom agátu
bieleho a jeho prenikaním do dubín
Na juhu súvislý porast borín a agátin, na severe
prechádza do xerotermu a opustenému lomu
čadiča + priľahlý úsek Hrona
Xeroterm, agátiny, výmladkové dubiny v
strmom roklinatom teréne
Súvislý komplex hospodárskych lesov s
prevahou dubín na pahorkoch, jeden z
najväčších v Podunajskej nížine. Časť lesných
pozemkov je znehodnotená výskytom agátu
bieleho a jeho prenikaním do dubín
Borovicové lesíky v pravej časti Brhlovskej
doliny
Čiastočne vodohospodársky upravený vodný
tok s priemerným ročným prietokom 15m³/s, so
zachovalými brehovými porastami, časť
príbežných pozemkov je využívaná ako trvalý
trávnatý porast a časť je zoraná
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Názov

Číslo
BkR č.2

Sikenica

BkR č.3

Podlužianka

Typ
biokoridor
regionálneho
významu
biokoridor
regionálneho
významu

Charakteristika
Neregulovaný vodný tok s prirodzenými
brehovými porastami
Vodohospodársky neupravený tok s
prirodzenými brehovými porastami

Zdroj: Územné plány obcí mikroregiónu Pod Slovenskou bránou, 2012

Tabuľka 6
Číslo

Prvky ÚSES mikroregiónu Pod Slovenskou bránou na lokálnej úrovni
Názov

BcL č.2

Vodná nádrž
Pukanec

BcL č. 14

Strž k Vínnej
doline

BcL č. 8

Horný mlyn

BcL č. 7

Farské

BcL č. 4

Záhulie

BkL. č.2

Čajkovský potok

BkL č. 3.

Gondovský potok

-

Brhlovská dolina

Typ
biocentrum
lokálneho
významu
biocentrum
lokálneho
významu
biocentrum
lokálneho
významu
biocentrum
lokálneho
významu
biocentrum
lokálneho
významu
biokoridor
lokálneho
významu
biokoridor
lokálneho
významu
biokoridor
lokálneho
významu

Charakteristika
Vodná nádrž na sútoku dvoch potokov, vo
vtokovej časti je lesný porast lužného
spoločenstva vzniklý z prirodzeného náletu, pod
čelnou hrádzou je malá enkláva pôvodnej dubiny
Údolia dvoch vodných tokov s prirodzenými
brehovými porastami a strž až po hranicu
veľkoplošných vinohradov Vínna dolina
Úsek vodohospodársky neupraveného vodného
toku Podlužianky s prirodzenými brehovými
porastami
Úsek vodohospodársky neupraveného vodného
toku Podlužianky s prirodzenými brehovými
porastami
Úsek riečky Sikenice
Vodohospodársky neupravený vodný tok
s prirodzenými brehovými porastmi (s výnimkou
jeho priebehu v intraviláne sídla
Vodohospodársky sčasti upravený vodný tok a
sčasti neupravený s prirodzenými brehovými
porastmi
Trstinové polia, hniezdiská vtákov, borovicové
skupiny

Zdroj: Územné plány obcí mikroregiónu Pod Slovenskou bránou, 2012

Interakčné prvky obcí na riešenom území predstavujú prevažne vinohrady, vysoko kmenné
sady, pasienky, lúky, vodné toky, areály vyhradenej zelene, agátové lesíky, poľné cesty a medze
s líniovou vysokou zeleňou.
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Nitrátová smernica
Na základe Nariadení vlády SR zo dňa 26.6.2003 boli na území SR vyčlenené zraniteľné
oblasti z hľadiska ochrany vodných zdrojov. Poľnohospodárske subjekty hospodáriace v spomínaných
územiach sú povinné rešpektovať osobitné zásady hospodárenia. Nitrátová direktíva je súborom
opatrení smerujúcich k zníženiu možností znečistenia vodných zdrojov (povrchové aj podzemné)
dusičnanmi, ktoré môžu pochádzať z minerálnych hnojív, a z hospodárskych hnojív a to vtedy, keď sú
aplikované v nadmerných dávkach a v nesprávnom čase, alebo keď sú zle uskladňované. Nitrátová
direktíva bola vypracovaná na základe ,,Smernice 91/676/EC o ochrane vodných zdrojov pred
znečistením

dusičnanmi

pochádzajúcimi

z poľnohospodárstva“.

Poľnohospodárske

subjekty

hospodáriace na spomínaných územiach sú povinné rešpektovať osobitné zásady hospodárenia, a to
podľa ,,Kódexu správnej poľnohospodárskej praxe“ a od roku 2009 ,,GAEC a Gross Compliance“.
V zraniteľných oblastiach sa na základe súboru pôdnych, hydrologických, geografických a
ekologických parametrov určili pre každý poľnohospodársky subjekt 3 kategórie obmedzení
hospodárenia:
kategória

A

-

produkčné

bloky

s

najnižším

stupňom

obmedzenia

hospodárenia

kategória

B

-

produkčné

bloky

so

stredným

stupňom

obmedzenia

hospodárenia

kategória

C

-

produkčné

bloky

s

najvyšším

stupňom

obmedzenia

hospodárenia

Podmienky hospodárenia na A, B, C produkčných blokoch sú podrobne uvedené v "Programe
hospodárenia", ktorý bol schválený Ministerstvom pôdohospodárstva v roku 2008.

Obrázok 3

Zaradenie územia na základe nitrátovej direktívy

Zdroj: www.podnemapy.sk, 2012
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Legenda:
kategória A - produkčné bloky s najnižším stupňom obmedzenia hospodárenia
kategória B - produkčné bloky so stredným stupňom obmedzenia hospodárenia
kategória C - produkčné bloky s najvyšším stupňom obmedzenia hospodárenia
Nezaradené
Všetky obce v území mikroregiónu patria do zraniteľného územia z hľadiska ochrany vodných
zdrojov okrem obcí Pukanec a Uhliská. Zraniteľné oblasti predstavujú poľnohospodársky využívané
územia, z ktorých odtekajú vody zo zrážok do povrchových vôd alebo vsakujú do podzemných vôd,
v ktorých je koncentrácia dusičnanov vyššia ako 50 mg.l-1, prípadne sa môžu v budúcnosti prekročiť.
Obce na území mikroregiónu Pod Slovenskou bránou sú zaradené v rámci nitrátovej smernice
do kategórie A (produkčné bloky s najnižším stupňom obmedzenia hospodárenia) a do kategórie B
(produkčné bloky so stredným stupňom obmedzenia hospodárenia) .

2.3 Popis demografickej situácie
Počet obyvateľov, populačné vývojové pyramídy
Obyvateľstvo je významným faktorom, ktorý ovplyvňuje rozvoj územia. Počet obyvateľov
ako základný demografický ukazovateľ poskytuje prehľad situácie o populácii, ľudnatosti územia a o
osídlení obyvateľstva daného územia.
V sledovanom území tvorenom 16 obcami je k 31.12.2011 celkový počet 11836 obyvateľov.
Najväčšou obcou je Pukanec s počtom 1 984 obyvateľov. Najmenšou obcou mikroregiónu je obec
Bohunice s počtom 134

obyvateľov.

Do veľkostnej skupiny malých obcí s počtom

do 500

obyvateľov patria obce Bohunice, Bory, Brhlovce, Devičany, Domadice, Drženice, Hontianske
Trsťany a Uhliská. Obce Krškany, Podlužany a Santovka patria do veľkostnej skupiny obcí od 500 do
1000 obyvateľov. V mikroregióne sú štyri obce, ktoré majú počet od 1000 do 2000 obyvateľov, a sú
to obce Čajkov, Nová Dedina, Rybník, Pukanec a Žemberovce.
Je zrejmé, že počas sledovaného obdobia nastáva pokles počtu obyvateľov v území
mikroregiónu za posledných 11 rokov.

Grafické zobrazenie znázorňuje vývoj počtu obyvateľov

v období rokov 2001 – 2011.
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Tabuľka 7

Počet obyvateľov mikroregiónu Pod Slovenskou bránou v období rokov
2001 – 2011

Obec

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Bohunice

161

159

152

152

153

154

149

147

149

150

150

134

Bory

319

331

329

324

324

318

316

306

301

300

306

315

Brhlovce

364

351

353

341

329

324

313

304

305

308

309

314

1047

1061

1065

1046

1034

1025

1011

1016

1013

1021

1013

1018

Devičany

391

395

393

381

382

388

391

393

396

399

398

396

Domadice

296

261

257

250

241

231

236

237

233

253

251

240

Drženice

420

405

400

395

417

408

400

408

397

398

398

385

Hontianske Trsťany

351

350

351

349

346

339

337

331

332

333

328

328

Krškany

732

758

753

750

730

732

737

754

751

754

745

776

1586

1575

1554

1538

1540

1528

1532

1540

1557

1549

1541

1549

781

777

758

762

764

748

744

734

721

732

737

758

Pukanec

2122

2145

2113

2077

2067

2077

2057

2032

2051

2025

2019

1984

Rybník

1400

1405

1391

1382

1404

1401

1393

1379

1375

1386

1394

1413

866

859

836

830

837

822

817

791

794

786

771

768

Čajkov

Nová Dedina
Podlužany

Santovka
Uhliská
Žemberovce

226

215

216

223

223

212

214

213

207

210

212

193

1269

1236

1216

1209

1239

1233

1232

1230

1244

1258

1253

1265

SPOLU

12331 12283 12137 12009 12030 11940 11879 11815 11826 11862 11825 11836
Zdroj: ŠÚ SR, Bratislava, 2012

Graf 4 Vývoj počtu obyvateľov mikroregiónu v rokoch 2001 – 2011

Zdroj: Tabuľka 7
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Z grafického znázornenia je zrejmé že od roku 2001 nastáva postupný pokles počtu
obyvateľov na území mikroregiónu. Od roku 2001 kedy predstavoval počet obyvateľov 12 283 až do
roku 2003 trvá neustály pokles. V roku 2004 nastal mierny nárast počtu obyvateľov v porovnaní
s rokom 2003, kedy v tomto roku predstavoval počet 12 009 obyvateľov a v roku 2004 mierne
vzrástol na 12 030 obyvateľov. Od roku 2005 však opäť nastal pokles počtu obyvateľov. Počas
sledovaného obdobia

rokov 2001 až 2011 nastal najvyšší nárast počtu obyvateľov v obciach

Žemberovce a Krškany.
Na území mikroregiónu dlhodobo prevláda pokles počtu obyvateľov. Najvyšší pokles nastal
počas sledovaného obdobia najmä v obciach Pukanec, Domadice, Santovka, Nová Dedina, Čajkov a
Bohunice.
Hustota obyvateľstva je významným ukazovateľom rozmiestnenia obyvateľstva. Na riešenom
území je hustota osídlenia rozdielna. Celková výmera územia mikroregiónu predstavuje 28 662,10 ha,
kde v roku 2010 žilo 11825 obyvateľov. Na území mikroregiónu bola k 31.12.2010 celková hustota
osídlenia 41 obyvateľov na km².
Najhustejšie obývaná obec Pukanec s hustotou obyvateľstva 77 obyvateľov na km². Naopak najredšie
osídlenie je v obciach Bohunice, kde hustota dosahuje hodnotu len 12 obyvateľov na km², Devičany
s hustotou 13 obyvateľov na km² a v obci Uhliská, s hustotou osídlenia 15 obyvateľov na km² .
(tabuľka 8 viď.)

Tabuľka 8
OBEC
Bohunice
Bory
Brhlovce
Čajkov
Devičany
Domadice
Drženice
Hontianske
Trsťany
Krškany
Nová Dedina
Podlužany
Pukanec
Rybník

Prehľad hustoty obyvateľstva na území mikroregiónu k 31.12.2010
Počet
obyvateľov

Celková výmera územia
obce v ha

Hustota
obyvateľstva
na km²

150
306
309
1013
398
251
398

128,3
881,1
1338,4
2393,9
2987,5
1361,7
1286,6

12
35
23
42
13
18
31

328
745
1541
737
2019
1394

1553,9
1702,5
2916,6
874,8
2619,5
2469,5

21
44
53
84
77
56
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Počet
obyvateľov

OBEC
Santovka
Uhliská
Žemberovce
Spolu územie
MAS

Celková výmera územia
obce v ha

Hustota
obyvateľstva
na km²

771
212
1253

1786,6
1409,8
2951,4

43
15
42

11 825

28 662,1

41

Zdroj: Štatistický úrad SR, Bratislava, 2012

Tabuľka 9

Porovnanie hustoty obyvateľstva k 31.12. 2010

Územie
Nitriansky kraj
Okres Levice
Územie MAS

Počet
obyvateľov
704752
117256
11 825

Celková výmera v km²
6343,8
1551,1
286,6

Hustota
obyv.
111
76
41

Zdroj: Štatistický úrad SR, Bratislava, 2012

Grafické znázornenie vyjadruje porovnanie hustoty obyvateľstva mikroregiónu s hustotou
obyvateľstva na úrovni Nitrianskeho kraja a okresu Levice. Hustota obyvateľstva okresu Levice je 76
obyvateľov na km². Územie mikroregiónu Pod Slovenskou bránou k 31.12. 2010 s celkovou výmerou
286,6 km² dosahuje hustotu obyvateľstva až 41 obyvateľov na km², čo je v porovnaní s hustotou
obyvateľstva Nitrianskeho kraja o viac ako polovicu nižšia hustota. Hustota osídlenia obyvateľstva
územia MAS Pod Slovenskou bránou v porovnaní s hustotou osídlenia okresu Levice je o 21 % nižšia.

Graf 5

Porovnanie hustoty obyvateľstva k 31.12.2010

Zdroj: Tabuľka 9

38

Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia Pod Slovenskou bránou

Priemerný vek obyvateľov MAS Pod Slovenskou bránou je 41,8 rokov. Obyvateľstvo podľa
pohlaví charaktrerizuje výrazný rozdiel v hodnotách priemerného veku života medzi ženami a mužmi.
Ženy majú priemerný vek vyšší o 4 roky v porovnaní s mužmi. Najstaršia populácia žije
v Bohuniciach (45,7 rokov) a v Santovke (45,1 rokov). Naopak najmladšia populácia je v obci Bory
(39,4 rokov) a v obci Uhliská (40,3 rokov). (viď tabuľka 10 a graf 6)

Tabuľka 10 Priemerný vek obyvateľov mikroregiónu v roku 2011
Obec

Priemerný vek
Muži

Bohunice
Bory
Brhlovce
Čajkov
Devičany
Domadice
Drženice
Hontianske Trsťany
Krškany
Nová Dedina
Podlužany
Pukanec
Rybník
Santovka
Uhliská
Žemberovce
Celkom územie MAS

45,9
38,7
38,2
39,6
38,9
40,1
38,9
39,8
39,5
38,3
39,9
39,2
39,5
42,2
38,9
39,3
39,8

Ženy

Celkom
45,6
40,0
43,3
44,5
46,5
45,8
43,8
42,7
42,8
43,0
44,2
42,6
44,2
48,0
41,7
43,5
43,8

45,7
39,4
40,8
42,1
42,7
42,9
41,3
41,2
41,1
40,7
42,0
40,9
41,8
45,1
40,3
41,4
41,8

Zdroj: Štatistický úrad SR, Bratislava, 2012

Graf 6 Priemerný vek obyvateľov mikroregiónu Pod Slovenskou bránou v roku 2011

Zdroj: Tabuľka10
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Index starnutia je proces starnutia populácie, ktorý vyjadruje pomer medzi poproduktívnou a
predproduktívnou zložkou obyvateľstva, t.j. vyjadruje počet osôb vo veku 65 a viac rokov
pripadajúcich na 100 osôb vo veku 0 – 14 rokov. Ako nepriaznivý pomer sa hodnotí index starnutia
vyšší ako 100.
Na území mikroregiónu Pod Slovenskou bránou dosahuje index starnutia hodnotu celkovo
129,3. Podľa pohlavia dosahujú muži nižší index starnutia s hodnotou 92,2 v porovnaní so ženami,
ktoré dosahujú hodnotu 170,2. (tabuľka11 a graf 7). Index starnutia na území mikroregiónu je
nepriaznivý, nakoľko dosahuje hodnoty vyššie ako 100.

Tabuľka 11 Index starnutia obyvateľov mikroregiónu v roku 2011
Obec
Bohunice
Bory
Brhlovce
Čajkov
Devičany
Domadice
Drženice
Hontianske Trsťany
Krškany
Nová Dedina
Podlužany
Pukanec
Rybník
Santovka
Uhliská
Žemberovce
Celkom územie MAS

Index starnutia
Muži
220
56,25
40,91
103,23
70,97
78,95
70,59
86,96
102,44
67,42
106,98
81,45
78,95
134,78
92,31
83,75
92,2

Ženy
160
109,52
165
239,22
186,36
238,46
132,26
151,85
153,66
166,67
169,57
130,89
173,86
260,42
130,77
170,27
171,2

Celkom
180
86,49
100
164,6
118,87
143,75
100
122
128,05
118,92
139,33
106,17
124,59
198,94
111,54
125,32
129,3

Zdroj: Štatistický úrad SR, Bratislava, 2012
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Graf 7 Index starnutia obyvateľstva mikroregiónu Pod Slovenskou bránou v roku 2011

Zdroj: Tabuľka 11

Štruktúra populácie územia podľa produktívnosti a ekonomickej aktivity
Ekonomicky aktívne obyvateľstvo je tá časť obyvateľstva, pod ktorou rozumieme, že pracuje
a tým prispieva k vytváraniu spoločenského produktu, a to priamo alebo nepriamo. Medzi osoby
ekonomicky aktívne patria osoby činné, ktoré patria medzi pracujúcich, taktiež osoby, ktoré majú dva
zdroje obživy a tiež pracujúci dôchodcovia.
Podiel ekonomicky aktívneho obyvateľstva v pomere k trvalo bývajúcim obyvateľom je
celkom priaznivý (hodnota 46,7%) v porovnaní s Nitrianskym krajom, kde tento podiel predstavuje
50,6% ekonomicky aktívneho obyvateľstva. Podiel mužov na trvalo bývajúcom obyvateľstve je na
území mikroregiónu nižší o 0,5% ako v okrese Levice. Na území mikroregiónu je podiel mužov až
54,6% ekonomicky aktívnych, čo je vyšší podiel v porovnaní s okresom Levice a Nitrianskym krajom,
kde hodnoty nedosahujú ani 53 %. Podiel žien na trvalo bývajúcom obyvateľstve je na území
mikroregiónu vyšší o 3,2 % v porovnaní s podielom mužov, ktorí dosahujú podiel 48,4% na trvalo
byvájucom obyvateľstve.
Naopak podiel žien na riešenom území je v rámci ekonomicky aktívneho obyvateľstva nižší o 9,2%
v porovnaní s podielom mužov, kde dosahujú 54,6% podiel.
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Tabuľka 12 Ekonomicky aktívne obyvateľstvo na území mikroregiónu Pod Slovenskou
bránou
Územie
Nitriansky kraj
Okres Levice
Územie MAS
Pod Slovenskou
bránou

Ekonomicky aktívne obyvateľstvo
Trvalo bývajúce obyvateľstvo
Muži Ženy Spolu v % muži Muži Ženy Spolu v % muži
190246 170648 360894
52,7
344738 368684 713422
48,3
31098 28183 59281
52,5
57377 62413 119790
47,9
3 132

2 608

5 740

54,6

5 949

6 334

12 283

48,4

EAO
v%
50,6
49,5
46,7

Zdroj: SODB 2001

V predproduktívnom veku bolo z celkového počtu populácie

riešeného územia 12,4 %

obyvateľov. Z celkového počtu obyvateľov riešeného územia je v produktívnom veku až 71,8%, čo
indikuje existenciu dostočného počtu pracovných síl v regióne a vytvára predpoklad tvorby pridanej
hodnoty v regióne. V poproduktívnom veku bolo v sledovanom období 15,8% obyvateľov.
(tabuľka13)

Tabuľka 13 Demografická štruktúra obyvateľstva mikroregiónu v roku 2011 podľa
pohlavia
v tom veku
Pohlavie
predprod.
produkt.
poprod.
predprod.
produkt.
poprod.
absolútne
v%
Muži

743

4394

639

12,9

76,1

11,1

Ženy

724

4105

1231

11,9

67,7

20,3

1 467

8 499

1 870

12,4

71,8

15,8

SPOLU

Zdroj: Štatistický úrad SR, Bratislava 2012

Graf 8 Demografická štruktúra mikroregiónu v roku 2011

Zdroj: Tabuľka 13
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Trendy vo vývoji jednotlivých vekových kategórií
V súčasnosti sa čoraz viac významnejším determinantom spoločenského vývoja stáva zloženie
obyvateľstva podľa pohlavia a veku.
Pri porovnaní vekovej štruktúry v rokoch 2001 a 2010, je zrejmé, že najvýraznejšie zmeny nastali vo
vekových kategóriách 10-14 ročných a 25-29 ročných. Vo vekovej kategórii 10-14 ročných došlo
v roku 2010 k poklesu, a to o 304 obyvateľov menej než v roku 2001. Pri porovnaní v roku 2010
nastal naopak výrazný nárast počtu obyvateľov (158 obyvateľov), a to vo vekovej kategórii 25-29
ročných. Je teda zrejmé, že veková štruktúra obyvateľstva je nepriaznivá a naznačuje, že obyvateľstvo
bude významne starnúť.

Graf 9 Veková štruktúra obyvateľstva mikroregiónu v roku 2001

Zdroj: Štatistický úrad SR, Bratislava, 2012

Graf 10 Veková štruktúra obyvateľstva mikroregiónu v roku 2010

Zdroj: ŠÚ SR, Bratislava, 2012
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Trendy v demografických pohyboch, ich príčiny
Na území mikroregiónu dochádza v sledovanom období dlhodobo k prirodzenému úbytku
obyvateľstva, ktoré je spôsobené vysokou mierou úmrtnosti v porovnaní s mierou pôrodnosti. Najviac
detí sa narodilo v rokoch 2009 a 2011. Naopak najnižšia pôrodnosť bola zaznamenaná v rokoch 2002
a 2003. V roku 2003 a 2005 dosahovala úmrtnosť najvyššiu hodnotu a najmenej obyvateľov zomrelo
v roku 2009. (tabuľka 14)

Tabuľka 14 Prirodzený prírastok obyvateľov mikroregiónu Pod Slovenskou bránou
v rokoch 2001 – 2011

Obdobie

Narodení

Zomrelí

Prirodzený prírastok/úbytok

2001

80

195

-115

2002

78

217

-139

2003

76

217

-141

2004

88

177

-89

2005

95

211

-116

2006

73

200

-127

2007

77

168

-91

2008

91

184

-93

2009

112

157

-45

2010

107

182

-75

2011

138

200

-62

Zdroj: Štatistický úrad SR, Bratislava, 2012

Graf 11 Vývoj prirodzeného prírastku/úbytku obyvateľstva mikroregiónu v rokoch
2001 - 2011

Zdroj: Tabuľka 14
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Územie mikroregiónu Pod Slovenskou bránou získava nové obyvateľstvo migráciou.
Migračný prírastok je v sledovanom období zaznamenaný takmer v každom roku, okrem roku 2002,
kedy je zaznamenaný úbytok obyvateľstva. V roku 2004 je zaznamenaný v obciach mikroregiónu
najvyšší počet prisťahovaných obyvateľov (313 obyvateľov). Naopak najnižší počet prisťahovaných
obyvateľov na území je zaznamenaný v roku 2002 (220 obyvateľov) a v roku 2010 (205 obyvateľov).
V roku 2002 a 2003 je evidentný najvyšší počet odsťahovaných obyvateľov.

Tabuľka 15 Migračné saldo obyvateľov mikroregiónu Pod Slovenskou bránou
v rokoch 2001 – 2011
Obdobie

Prisťahovalí

Vysťahovalí

Migračné saldo

2001

232

188

44

2002

220

232

-12

2003

238

225

13

2004

313

203

110

2005

224

199

25

2006

259

193

66

2007

248

221

27

2008

277

173

104

2009

264

183

81

2010

205

167

38

2011

259

163

96

Zdroj: Štatistický úrad SR, Bratislava, 2012

Graf 12 Migračné saldo obyvateľov mikroregiónu v rokoch 2001 - 2011

Zdroj: Tabuľka 15
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Celkový prírastok dosahuje takmer v každom sledovanom roku záporné hodnoty. Tento jav je
v týchto rokoch negatívny, to znamená, že v rámci celého mikroregiónu pretrváva trvalý úbytok
obyvateľstva, čo je evidentné aj z údajov tabuliek a grafov.

Tabuľka 16 Celkový prírastok/úbytok obyvateľov mikroregiónu v rokoch 2001 – 2011
ROK

2001

2002

2003

2004

Prir. prírastok/ úbytok
Prírastok/ úbytok
sťahovaním

-115

-139

-141

-89

-116

-127

-91

-93

-45

-75

-62

44

-12

13

110

25

66

27

104

81

38

96

-71
-151
Zdroj: Štatistický úrad SR, Bratislava, 2012

-128

21

-91

61

-64

11

36

-37

-34

Celkový prírastok

2005 2006 2007

2008 2009 2010 2011

Graf 13 Celkový prírastok/úbytok obyvateľstva mikroregiónu Pod Slovenskou bránou

Zdroj: Tabuľka 16

Národnostné a etnické zloženie obyvateľstva
Územie mikroregiónu Pod Slovenskou bránou je z hľadiska národnostnej štruktúry výrazne
homogénne. Podľa údajov sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 (viď tabuľka 17) je podiel
slovenskej národnosti na celkovom počte obyvateľstva až 95% . Prevaha občanov slovenskej
národnosti žije hlavne v obciach Pukanec (1 929 obyvateľov), Nová Dedina (1520 obyvateľov),
Rybník (1 357 obyvateľov), Žemberovce (1 170 obyvateľov) a Čajkov (988 obyvateľov). Druhou
najpočetnejšou skupinou sú obyvatelia hlásiaci sa k maďarskej národnosti s podielom 1,82 %
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obyvateľov sledovaného územia. Najväčšie zastúpenie maďarskej národnosti je v obci Bory (99
obyvateľov).
Ostatné národnostné menšiny nedosahujú podiel ani 1% obyvateľov. K rómskej národnosti sa hlási
0,48% obyvateľov a k českej národnosti sa hlási 0,40% obyvateľov. Nízke zastúpenie majú obyvatelia
ďalších národností , a to: rusínskej, ukrajinskej, nemeckej, poľskej, ruskej a moravskej. Podiel 2,1%
obyvateľov predstavujú ostatné, nezistené národnosti.

Tabuľka 17 Prehľad
Slovenskou bránou

národnostného

zloženia

Národnosť
Slovenská
Maďarská
Rómska
Rusínska
Ukrajinská
Česká
Nemecká
Poľská
Ruská
Moravská
Ostatné, nezistené
Spolu

obyvateľstva

SPOLU

mikroregiónu

Pod

%
11 229
215
57
1
6
48
5
6
3
4
244
11 818

95,0
1,8
0,5
0,0
0,1
0,4
0,04
0,1
0,02
0,03
2,1
100,00

Zdroj: SODB 2011

Graf 14 Národnostná štruktúra obyvateľstva

Zdroj: Tabuľka 17
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Vierovyznanie
V obciach mikroregiónu Pod Slovenskou bránou z hľadiska vierovyznania obyvateľstva
prevláda rímskokatlícke vierovyznanie. Až 73,57 % obyvateľstva sa hlási k rímskokatolíckej cirkvi.
Dominantné postavenie rímskokatolíckej cirkvi je hlavne obciach Pukanec (1 348 obyvateľov), Nová
Dedina (1 417 obyvateľov), Rybník (1 122 obyvateľov) a v obci Čajkov (924 obyvateľov). Druhú
najpočetnejšu skupinu tvoria obyvatelia hlásiaci sa k evanjelickej cirkvi augsburského vyznania
s podielom 10,77 % obyvateľov. Bez vyznania je 8,75 % obyvateľov mikroregiónu a 5,01 % sú
nezistené. Okrem uvedených cirkví sa obyvatelia mikroregiónu hlásia aj k týmto vieram:
gréckokatolícka cirkev (17 obyvateľov), pravoslávna cirkev (10 obyvateľov), reformovaná kresťanská
cirkev (125 obyvateľov), evanjelická cirkev metodistická (20 obyvateľov), starokatolícka cirkev (1
obyvateľ), bratská jednota baptistov (2 obyvatelia), cirkev československá husistská (3 obyvatelia),
cirkev bratská (1 obyvateľ), kresťanské zbory (6 obyvateľov), ústredný zväz židovských
náboženských obcí (1 obyvateľ), náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia (7 obyvateľov), cirkev
Ježiša Krista svätých neskorších dní (3 obyvatelia) a iné náboženské vyznania (28 obyvateľov) . Tieto
cirkvi však nemajú významnejšie zastúpenie z hľadiska regiónu.

Tabuľka 18 Náboženské vyznanie obyvateľstva mikroregiónu Pod Slovenskou bránou
Náboženské vyznanie

Spolu

%

Rímskokatolícka cirkev
Gréckokatolícka cirkev
Pravoslávna cirkev
Evanjelická cirkev augsburského vyznania
Reformovaná kresťanská cirkev
Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
Evanjelická cirkev metodistická
Kresťanské zbory
Bratská jednota baptistov
Cirkev bratská

8 694
17
10
1 273
125
7
20
6
2
1

73,57
0,14
0,08
10,77
1,06
0,06
0,17
0,05
0,02
0,01

Ústredný zväz židovských náboženských obcí
Starokatolícka cirkev
Cirkev československá husitská
Cirkev Ježiša Krista svätých neskorších dní
iné
Bez vyznania
nezistené
Spolu

2
1
3
3
28
1034
592
11 818

0,02
0,01
0,03
0,03
0,24
8,75
5,01
100,00

Zdroj: SODB 2011
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Graf 15 Najvýznamnejšie náboženské vyznania mikroregiónu

Zdroj: Tabuľka 18

Vzdelanostná úroveň – stupeň aj druhy, vývojové trendy vo vzdelanosti
Preskúmanie vzdelanostnej štruktúry je dôležité pre zhodnotenie ľudského potenciálu územia.
Vzdelanie ovplyvňuje uplatnenie občana na trhu práce, takiež je významným prvkom pre pritiahnutie
investícií na územie.
Na riešenom území prevláda obyvateľstvo so základným vzdelaním s podielom 18,09%
obyvateľov a učňovským vzdelaním bez maturity s podielom 18,18% obyvateľov. Úplné stredné
odborné

vzdelanie s maturitou dosiahlo 20,09% obyvateľov. Vyššie odborné vzdelanie má 125

obyvateľov mikroregiónu, čo predstavuje podiel 1,06%.Vysokoškolsky vzdelané obyvateľstvo
predstavuje spolu 10,32 % obyvateľov mikroregiónu. Bez vzdelania je 13,71% obyvateľstva na území
mikroregiónu.

Tabuľka 19 Prehľad najvyššie skončeného stupňa vzdelania obyvateľov mikroregiónu
v roku 2011

Najvyšší skončený stupeň školského vzdelania

Spolu

%

Základné

2138

18,09

Učňovské (bez maturity)

2149

18,18

Stredné odborné (bez maturity)

1281

10,84

375

3,17

Úplné stredné učňovské (s maturitou)
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Najvyšší skončený stupeň školského vzdelania

Spolu

%

2374

20,09

Úplné stredné všeobecné

395

3,34

Vyššie odborné

125

1,06

Vysokoškolské bakalárske

224

1,90

Vysokoškolské magisterské, inžinerské, doktorské

929

7,86

35

0,30

1620

13,71

173

1,46

11818

100,00

Úplné stredné odborné (s maturitou)

Vysokoškolské doktorandské
Bez vzdelania
Nezistené
Spolu
Zdroj: SODB 2011

Graf 16

Vzdelanostná úroveň obyvateľstva mikroregiónu v roku 2011

Zdroj: Tabuľka19

Prehľad zručností obyvateľstva
Na území mikroregiónu Pod Slovenskou bránou žijú zruční ľudia pôsobiaci v 9
obciach z 16 obcí mikroregiónu. Miestnym obyvateľom sa tak podarilo zachovať niektoré
tradičné zručnosti a remeslá a osvojili si dokonca aj niektoré modernejšie zručnosti.
V niektorých obciach je aj viacero zručností a remesiel. Najväčšie zastúpenie majú
hrnčiarstvo, krajčírstvo a rezbárstvo. Medzi ďalšie
vyšívanie, košíkarstvo,

remeslá a zručnosti patria tkáčstvo,

sochárstvo, kovanie, stolárstvo, výroba nadrozmerného náradia,

debnárstvo. V obci Devičany sa obyvateľstvo venuje aj biohospodárstvu.
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Najviac zručných ľudí žije v obciach Nová Dedina (5 obyvateľov), Pukanec (5 obyvateľov),
Rybník (5 obyvateľov) a Žemberovce (3 obyvatelia). Z uvedených 30 osôb má 10 osôb aj
živnostenské oprávnenie. V ostatných obciach sa nepodarilo pri mapovaní zručností
obyvateľstva nájsť ďalších remeselníkov a zručných ľudí. Je to pravdepodobne z dôvodu
vymierania starej generácie a nezáujmu mladých ľudí o remeslá a staré tradície.
Tabuľka 20 Prehľad zručností obyvateľov mikroregiónu Pod Slovenskou bránou
Obec
Brhlovce

Čajkov
Devičany
Drženice
Nová
Dedina

Meno a priezvisko
Miroslav Krajčí
Zdenek Ježkovský
Jozef Homola
Nováková Mária
Ištóková Anna
Marcela Nemcová
Ján Zachar
Gabriela Gunárová
Mária Drapčaťová
Vladimír Jakubík
Ľudovít Máčaj
Jozef Uhnák
Jozef Bôb

Podlužany
Pukanec

Klára Šmídová
Peter Gembeš
Peter
Gembeš
Vladimír
Weinciller
Peter Schvarc
Milan Mezei
Ladislav Hruškovič

Rybník
Peter Meszároš
Marko Gellen
Mgr. Marcel Gellen
Róbert Herc
Anton Valachy
Mgr. art. Peter
Meszároš
Anna Klepáčová
Ladislav Harmady
Žemberovce Ing. Ján Kvanka
Mária Nemcová
Mária Kňazovičová

Zručnosť
kamenárstvo
kamenárstvo
kamenárstvo
krajčírka
krajčírka
bio hospodárstvo
včelárstvo
vyšívanie
paličkovaná čipka
drevorezbár
umelecký rezbár
výtvarník
výroba
nadrozmerného
akademické
maliarstvo
debnárstvo
Debnárstvo
hrnčiarstvo
hrnčiarstvo
hrnčiarstvo
debnárstvo
sochárstvo a
rezbárstvo
výtvarník
keramika
kovanie
stolár
sochár
krajčírka
preparátor
košikárstvo
pekárka
tkáčka

Popis zručnosti
opracovanie kameňa
miestnych zdrojov a

Živnosť
áno
nie
nie

šitie krojov
šitie krojov a krojovaných
bábik
nie
rôzne obrázky
rôzne
obrazy
ceruzka, uhlík
sekery, zbrane
výroba sudov
Výroba
sudov
výroba keramiky
výroba keramiky
výroba keramiky
výroba sudov

krajinomaľba

šitie krojov
preparátor zvierat

áno
nie
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
nie
áno
nie
nie
-

Zdroj: Obce, 2012
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2.4 Popis spoločenských, inštitucionálnych, kultúrnych a historických zdrojov
Situácia v školstve, zdravotníctve, sociálnych a iných verejných službách
Školstvo
Súčasnú výchovno-vzdelávaciu sústavu v Slovenskej republike tvoria predškolské zariadenia
t.j. materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy a ďalšie zariadenia vzdelávania.
Na území obcí tvoriacich mikroregión Pod Slovenskou bránou sa nachádza 10 predškolských
zariadení a 7 základných škôl. Predškolské zariadenia sa nenachádzajú v 6 obciach mikroregiónu, a to
v obciach Bohunice, Brhlovce, Devičany, Domadice, Drženice a v obci Uhliská. Deti z týchto obcí
dochádzajú do predškolských zariadení do susedných obcí.
Plne organizované základné školy sú v obciach Čajkov, Nová Dedina, Pukanec, Rybník a
Žemberovce. V obci Santovka a v obci Podlužany funguje len I. stupeň vyučovania (ročníky 1.- 4.).
Počet základných škôl na riešenom území je nižší v porovnaní s počtom predškolských zariadení.
V školskom roku 2010/2011 navštevovalo materské školy 253 detí, čo je o 3 detí v porovnaní
so školským rokom 2001/2002 menej, kedy v tomto roku predstavoval počet 256 detí. Základné školy
v školskom roku 2001/2002 navštevovalo 954 žiakov. Najvyšší počet žiakov je zaznamenaný práve
v tomto školskom roku. Postupne však nastáva klesajúca tendencia a v školskom roku 2010/2011
navštevovalo základné školy len 614 žiakov, čo v porovnaní so školským rokom 2001/2002
predstavuje pokles až o 340 žiakov.

Tabuľka 21 Vývoj počtu žiakov v MŠ a v ZŠ na území mikroregiónu Pod Slovenskou
bránou
Školský rok

Počet detí MŠ

Počet žiakov ZŠ

2001/2002

256

954

2002/2003

256

927

2003/2004

242

867

2004/2005

247

814

2005/2006

238

755

2006/2007

212

722

2007/2008

228

692

2008/2009

239

681

2009/2010

239

650

2010/2011

253

614

Zdroj: Obecné úrady, 2012
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Najmenej detí v materských školách je v rámci celého územia mikroregiónu v obciach Bory
(11 detí), Hontianske Trsťany (10 detí) a Krškany (13 detí). Vo väčších obciach je vyšší počet detí
v materských školách. V školskom roku 2001/2002 a 2002/2003 bol zaznamenaný najvyšší počet detí
a potom v školskom roku 2010/2011, kde počet predstavoval 253 detí. Výrazný pokles počtu detí
nastal v školskom roku 2006/2007 kde predškolské zariadenia navštevovalo len 212 detí. Od tohto
roku opätovne nastal mierny nárast počtu detí v materských školách. (graf 17 )

Graf 17 Vývoj počtu detí v materských školách na území mikroregiónu Pod
Slovenskou bránou

Zdroj: Tabuľka 21

Najvyšší počet žiakov v základných školách v rámci riešeného územia majú v školskom roku
2010/2011 obce Nová Dedina (97 žiakov) ,Pukanec (152 žiakov) a Rybník (122 žiakov). Naopak
najnižší počet žiakov je zaznamenaný najmä v obci Podlužany (9 žiakov).
Vývoj počtu žiakov v základných školách je nepriaznivý, má klesajúcu tendenciu. V sledovanom
období nastáva výrazný pokles počtu žiakov z roka na rok. (graf 18)
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Graf 18 Vývoj počtu žiakov v základných školách na území mikroregiónu Pod
Slovenskou bránou

Zdroj: Tabuľka 21

Školy majú materiálno-technické vybavenie, ktoré je na rôznej úrovni. Rekonštrukciou prešla
základná škola s materskou školou v Podlužanoch, základná škola v Santovke a základná škola s
materskou školou v Žemberovciach.

Väčšina škôl je vybavená počítačovými miestnosťami,

meotarmi, tlačiarňami a majú prístup na internet. V prevažnej miere obce mikroregiónu disponujú
telocvičňami. Vo väčšine škôl však telocvične chýbajú alebo sú v takom stave, že je potrebná
rekonštrukcia.

Žiaci sa môžu venovať okrem vyučovacích hodín aj mimoškolským aktivitám a krúžkom, ako
sú výtvarné krúžky, literárno-dramatické krúžky, hudobno-pohybové krúžky, aktivity s PC a
oboznamovanie sa s cudzími jazykmi. Taktiež sa môžu venovať rôznym druhom športu ako futbal,
tenis, florbal, beh a cezpoľný beh. Školy zapájajú deti aj do rôznych súťaží a olympiád, napríklad
športové olympiády, matematické olympiády, chemické olympiády, jazykové olympiády a literárne
súťaže a podobne. Okrem toho sa môžu zapájať aj do verejnoprospešných aktivít ako je zber papiera a
plastov.
Školy organizujú aj rôzne spoločensko-kultúrne podujatia v rámci obcí ako sú napríklad Deň
matiek, Mikuláš, Medzinárodný deň detí,

deň obce, obecné jarmoky, vianočné a predvianočné

programy a besiedky, vianočné trhy, Deň úcty k starším,

divadelné predstavenia, karnevaly,

rozlúčkové predstavenia s predškolákmi a odchádzajúcimi žiakmi a ďalšie.
Počet žiakov, ktorí navštevujú tieto školy v obciach mikroregiónu Pod Slovenskou bránou
ovplyvňuje zachovanie činnosti týchto škôl.
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Zdravotná infraštruktúra a sociálne služby
Zdravotnú infraštruktúru územia mikroregiónu tvoria zdravotné strediská. Zdravotná
starostlivosť je zabezpečená prostredníctvom ambulancií.

Ambulancie sa nachádzajú v obciach

Čajkov (stomatológia), Nová Dedina (všeobecné lekárstvo, stomatológia), Pukanec (všeobecné
lekárstvo, pediatria a dorastové lekárstvo, stomatológia), Rybník (všeobecné lekárstvo, stomatológia),
Santovka (všeobecné lekárstvo, stomatológia) a Žemberovce (všeobecné lekárstvo, stomatológia).
V Santovke ordinuje všeobecný lekár dvakrát týždenne a zubný lekár tiež dvakrát týždenne.
Zdravotná starostlivosť je zabezpečená aj prostredníctvom lekární, a to lekárňou v Pukanci,
Rybníku a Žemberovciach.

Sociálne služby

na území mikroregiónu sú zabezpečované prostredníctvom zariadení

sociálnych služieb a opatrovateľských služieb. Prevažná časť obcí prevádzkuje opatrovateľské služby
a zabezpečuje rozvoz stravy pre starších obyvateľov. Prehľad zariadení sociálnych služieb v riešenom
území je uvedená v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka 22 Prehľad subjektov poskytujúcich sociálne služby a opatrovateľské služby
v mikroregióne Pod Slovenskou bránou
Obec
Subjekt
Bohunice

Pahorok, n. o. Bohunice

Domadice

ZSS "Jeseň života"

Krškany

"DOMUM"- zariadenie soc. služieb

Podlužany

Domov sociálnych služieb Justína n.o.

Santovka

Zariadenie pre seniorov - Domov dôchodcov Santovka

Zdroj: Obecné úrady, 2012

V obci Bohunice je subjekt Pahorok, n.o. resocializačným zariadením, ktoré poskytuje
sociálnu pomoc, resocializačnú ochranu občanom, ktorí sa stali drogovo závislí. Zariadenie sociálnych
služieb "Jeseň života" v Domadiciach poskytuje opatrovateľskú službu pre dospelých, stravovanie
a ubytovanie, pričom jeho zriaďovateľom je Nitriansky samosprávny kraj.

Ďalšie zariadenie

sociálnych služieb "DOMUM" v obci Krškany poskytuje sociálnu pomoc a ubytovanie

pre deti

a dospelých. V Podlužanoch sa nachádza Domov sociálnych služieb Justína n.o., ktorý poskytuje
opatrovateľské služby a to formou starostlivosti o fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej
fyzickej osoby. Najväčším zariadením sociálnych služieb na území mikroregiónu je Zariadenie pre
seniorov – Domov dôchodcov v Santovke. Patrí medzi najmodernejšie vybavené zariadenia sociálnych
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služieb, ktoré prešlo dostavbou a modernizáciou

zariadenia. Pre svojich klientov poskytuje

opatrovateľskú službu, stravovanie, ubytovanie, poradenstvo, záujmovú a klubovú činnosť.
Iné verejné služby
Samosprávy zabezpečujú v každej členskej obci verejno-súkromného partnerstva verejné
služby. Zabezpečujú verejné služby v oblasti udržiavania čistoty v obci, nakladania s komunálnym
odpadom, správy a údržby verejných priestranstiev, verejnej zelene, verejného osvetlenia, zásobovanie
vodou, odvádzanie odpadových vôd a v oblasti životného prostredia.
Občianska vybavenosť
Občianska

vybavenosť

mikroregiónu

Pod

Slovenskou

bránou

je

charakterizovaná

zariadeniami v oblasti kultúry, športu a administratívy. V mikroregióne sa nachádza niekoľko
športových zariadení, zariadení v oblasti kultúry a voľného času. (tabuľka 23 )

Tabuľka 23 Prehľad športových zariadení, kultúrnych zariadení a zariadení voľného
času v území mikroregiónu Pod Slovenskou bránou
Obec
Bohunice
Bory
Brhlovce
Čajkov
Devičany
Domadice
Drženice
Krškany
Nová
Dedina
Podlužany
Pukanec
Rybník
Santovka

Športové zariadenia
futbalový klub, futbalové ihrisko
kurty, plážové ihrisko, fitnes
futbalové ihrisko
futbalové ihrisko
futbalové ihrisko
futbalové ihrisko
telocvičňa so saunou, futbalové
a volejbalové ihrisko, posilňovňa
futbalové ihrisko, tenisové kurty
futbalové ihrisko, miniihrisko, telocvičňa
futbalové a multifunkčné ihrisko,
telocvičňa
futbalové ihrisko, posilňovňa

Zariadenia kultúry a voľného času
kultúrny dom
knižnica, kultúrny dom
kultúrny dom
knižnica, kultúrny dom
knižnica, kultúrny dom
kultúrny dom, 2x knižnica
kultúrny dom, obecná knižnica
kultúrny dom
kultúrny dom, knižnica
knižnica
kultúrny dom, knižnica
obecná knižnica, knižnica

Žemberovce futbalové ihrisko, miniihrisko, telocvičňa,
fitness
Zdroj: obecné úrady, 2012
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V prevažnej väčšine územia mikroregiónu sa nachádza futbalové ihrisko, telocvičňa a fitnes.
Posilňovne a fitnes využíva vo voľnom čase hlavne mládež. V areáli zväčša materských a základných
škôl sa nachádzajú tiež detské ihriská.
K zariadeniam v oblasti kultúry a voľného času patria najmä kultúrne domy, knižnice a rôzne
kluby. Na riešenom území sa nachádza takmer v každej obci kultúrny dom a taktiež knižnica.
Kultúrne domy sa využívajú prevažne vo väčšine na rôzne spoločenské udalosti resp. podujatia, ako sú
napríklad oslavy, zábavy, svadby, divadelné predstavenia a iné

obecné kultúrno-spoločenské

podujatia. Najpočetnejšie zastúpenie z klubov v rámci oblasti voľného času majú v obciach
mikroregiónu najmä klub mládeže, klub dôchodcov a športový klub. Kluby mládeže fungujú v obciach
Santovka a Žemberovce.

Prehľad a opis inštitúcií pôsobiacich v území – na miestnej, regionálnej aj národnej úrovni,
ak sú tieto lokalizované v území, vrátane obecných úradov a pod. Popis ich úlohy
vo verejno-súkromnom partnerstve (MAS) alebo spoluprácu s verejno-súkromným
partnerstvom (MAS)
Na území mikroregiónu Pod Slovenskou bránou pôsobí 16 samospráv, ktoré sú reprezentované
obecnými úradmi. Prostredníctvom Spoločného obecného úradu v Leviciach sú zabezpečované služby
stavebného úradu v niektorých obciach.
V riešenom území sa nachádza tiež množstvo záujmových spoločenských organizácií. Najviac
spoločenských organizácií je zastúpených hlavne v pobci Rybník.
V rámci záujmových spoločenských organizácií sú najviac aktívne najmä poľovnícke zväzy,
folklórne skupiny, spevácke skupiny, divadelné súbory, telovýchovné jednoty, kluby dôchodcov,
kluby záhradkárov a ďalšie. Tieto organizácie prezentujú spoločenský a kultúrny život na území
mikroregiónu. Prehľad ďalších spoločenských organizácií je uvedený v nasledujúcej tabuľke 24.
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Tabuľka 24 Prehľad spoločenských organizácií na území mikroregiónu Pod Slovenskou
bránou
Obec
Spoločenské organizácie
Bohunice
Bory
Brhlovce
Čajkov

Devičany

Domadice

Drženice
Hontianske Trsťany
Krškany
Nová Dedina

Podlužany

Pukanec

Spevokol cirkevného zboru Bohunice
Združenie občanov Slovenského červeného kríža
Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku - Csemadok
Poľovnícky zväz Kapsát
Matica Slovenská
JDS Čajkov
Folklórny súbor Dolina
Združenie kresť. Dôchodcov
Združenie občanov Matica Slovenská
Poľovnícky spolok Deberča
ŠK Čajkov
Vinohradnícky spolok
Evanjelický cirkevný zbor Devičany
OZ Devičany
Poľovnícke združenie Berianka
Dobrovoľný hasičský zbor
Miestny odbor Matice Slovenskej
Poľovnícke združenie
Divadelný súbor
Folklórny súbor
Dobrovoľný hasičský zbor
Poľovnícke združenie Remetka Drženice
Telovýchovná jednota
Poľovnícke združenie Družba Krškany
Miestny klub KDH
Jednota dôchodcov Slovenska
Klub kresťan. Seniorov
Športový strelecký klub
Dobrovoľný hasičský zbor
Športový klub Nová Dedina
Poľovnícke združenie St. hora
Jednota dôchodcov Slovenska
Územný spolok Červeného kríža
Športový klub Podlužany
Lesné družstvo
Spolok vincúrov
Jednota dôchodcov Slovenska
Slovenský zväz záhradkárov
Spevácko-dramatická skupina Bazalička
TJ Tatran
Folklórna skupina Vajrab
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Obec
Pukanec

Rybník

Santovka

Žemberovce

Spoločenské organizácie
Materské centrum Pukanček
Terra Banensium – Zem baníkov, občianske združenie
Spoločnosť priateľov cestovateľa Samuela Šikeťa a pukanskej histórie,
Detský folklórny súbor Kolovrátok
DDS Žabka
Folklórny súbor Krivín
Poľovnícky spolok
JDS Rybník
Vinohradnícky spolok
Automotoklub Rybník
Miestny odbor Matice Slovenskej
Stolnotenisový klub
OFK Rybník
OZ Spirit
OZ Do školy Santovka
TJ Slavoj Santovka
Klub seniorov
Matica slovenská
Spevokol Santovskí seniori
Klub záhradkárov
Spevokol Žemberovčan
Detský ľud. súbor Makovička

Zdroj: Obecné úrady, 2012

Prehľad kultúrnych a historických zdrojov vrátane stručného opisu histórie územia,
prehľad pamiatok zaradených do pamiatkovej starostlivosti a ich súčasný stav i využitie,
popis tradícií a duchovného dedičstva

Kultúrne a historické zdroje
Archeologické prieskumy preukázali že územie mikroregiónu je dlhodobo osídlené, a to už
minimálne od neolitu (mladšej doby kamennej) až po dnešok. Svedčia o tom na riešenom území
početné nálezy keramiky a rozsiahle zemné valy pravekých hradísk v Rybníku,

sídliská

s kanelovanou keramikou a veľa ďalších nálezov. Vzácny je nález strategického slovanského hradiska
z 9.storočia Krivín (Pevná skala) v Rybníku. Bohunice sú osídľované už od doby kamennej, čo
preukazuje povrchový zber vykonávaný Andrejom Kmeťom, ako aj bývalým miestnym učiteľom
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Samuelom Hrúzom. Nálezy sú uložené v Slovenskom národnom múzeu v Martine. Na území obce
Krškany je archeologicky doložené eneolitické sídlisko s kanelovanou keramikou a sídlisko z mladšej
doby bronzovej, neolitické sídlisko lengyelskej kultúry želiezovského typu, eneolitické sídliskové
nálezy nagyrévskej kultúry s kanelovanou keramikou. Z roku 1270 pochádza prvý písomný doklad
o výskyte striebornej rudy v okolí Pukanca. V chotári obce Devičany, najmä v jeho severovzápadnej
časti, ktorý bol bohatý na zlatonosné a striebronosné rudné žily, vidieť dodnes spustnuté šachty
a štôlne, v ktorých sa dolovalo zlato a striebro asi do roku 1775.
Najstaršie stopy osídlenia sú v obciach mikroregiónu Bohunice, Bory, Devičany, Domadice, Pukanec,
Rybník a Santovka. V obciach Rybník a Santovka sú najnovšie výsledky vykopávok z doby
bronzovej. Prvá písomná zmienka o Santovke pochádza z roku 1269. V roku 1276 sa obec uvádza
v listine vydanej kráľom Ladislavom Kumánskym. Už vtedy sa spomína prameň – studňa“ Ched“ na
mieste, kde sa do seba vkliňujú maďarovský a santovský majetok. Sídelný útvar pozostáva z dvoch
pôvodne samostatných útvarov, Santovka a Maďarovce (prvá písomná zmienka je z roku 1245), ktoré
sa v súčasnosti volajú Malinovec. Poloha pri termálnych prameňoch priťahovala ľudí už v staršej dobe
kamennej, dôkazom čoho sú aj archeologické vykopávky. Výskumom je doložená kultúra z neskorej
doby kamennej – kultúra lengyelsko – bádenská na sv.okraji obce. Ďalej je to sídlisko z doby
bronzovej, tzv. Maďarovská kultúra – travertínový lom v obci pri potoku. Ide o paleolitické –
neolitické osídlenie. Santovka bola osídlená aj v stredoveku, bola to monofunkčne orientovaná osada
zameraná na poľnohospodárstvo. V súčasnosti sú už kedysi samostatné obce spojené a vytvárajú
jednotnú sídelnú sústavu.
Najstaršie listiny v území mikroregiónu Pod Slovenskou bránou, v ktorých sú prvé písomné
zmienky o obciach sú Donačná listina beňadického opátstva, zakladacia listina hronskobeňadického
opátstva a zakladacia listina svätobeňadického opátstva. Prvé písomné zmienky o obciach Devičany,
Pukanec a Rybník pochádzajú už z roku 1075. Tieto obce sú zároveň aj najstaršími obcami
mikroregiónu. Naopak najmladšou obcou je obec Uhliská (r. 1554). Ďalšie prvé písomné zmienky
o ostatných obciach sú z 13. storočia.
Majetky riešeného územia patrili ostrihomskému arcibiskupstvu, hradnému panstvu Levice a
miestnym zemepánom. Územie mikroregiónu bolo počas udalostí, ako boli tatárske vpády

(13.storočie) a turecké vpády (začiatok 16. storočia) pustošené a plienené.

Kultúrne a historické pamiatky
Najviac kultúrnych pamiatok sa nachádza v obci Brhlovce (obydlia skalné, domy ľudové,
kaštieľ, maštaľ s komorou) a v obci Pukanec (dom ľudový, radnica, škola, pošta, štôlňa, remeselnícky
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dom, kostol, hradby, mestské opevnenie).

Na území mikroregiónu Pod Slovenskou bránou sa

nachádza 24 skalných obydlí, 10 ľudových domov a 3 kostoly. Ďalšími významnými historickými
objektmi sú 2 kaštiele (Brhlovce, Žemberovce), 2 pamätné domy (Žemberovce) a 2 pamätné tabule
(Žemberovce), súsošie na stĺpe (Pukanec) a veľa ďalších objektov nachádzajúcich sa v riešenom
území. V Santovke sa nachádza aj Filagória z 1.polovice 20.stor., ktorá má drevenú konštrukciu. Táto
drevená konštrukcia pôvodne slúžila ako výstavný pavilón minerálnych vôd na budapeštianskej
výstave.
Zoznam všetkých nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok na území mikroregiónu je
uvedený v nasledujúcej tabuľke 25. Všetky tieto

nehnuteľné kultúrne pamiatky sú vyhlásené

Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky.

Tabuľka 25

Zoznam nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok v mikroregióne
Pod Slovenskou bránou
Unifikovaný názov
kultúrnej
pamiatky

Obec

Č.
ÚZPF

Brhlovce

11672/0
2331/3
2331/2
10845/0

Maštaľ s komorou
Obydlie skalné
Obydlie skalné
Kostol

2324/0
2323/0
2322/0
2321/0
2320/0
2319/0
2318/0
2317/0
2316/0
2315/0
2314/0
2313/0
2312/2

Obydlie skalné
Obydlie skalné
Obydlie skalné
Obydlie skalné
Obydlie skalné
Obydlie skalné
Obydlie skalné
Obydlie skalné
Obydlie skalné
Obydlie skalné
Obydlie skalné
Dom ľudový
Dom ľudový a
pivnica
Kaštieľ
Dom ľudový s hosp.
časťou
Dom ľudový
Obydlie skalné
Obydlie skalné

Brhlovce

2169/0
10818/0
10483/0
2336/0
2335/0

Bližšie údaje

Dom ľudový II.
Dom ľudový I.
Kostol

Unifikovaný názov
pamiatkového
objektu
kamenná
kameň
kameň
r. k. P. M.
Sedembolestnej

Skalné obydlie
Skalné obydlie
Skalné obydlie
Skalné obydlie
Skalné obydlie
Skalné obydlie
Skalné obydlie
Skalné obydlie
Skalné obydlie
Skalné obydlie
Skalné obydlie
Pivnica skalná
Kaštieľ
Dom ľudový s hosp.
časť.
Dom ľudový
Skalné obydlie
Skalné obydlie

kameň
skalná
solitér
murovaný
kameň
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Brhlovce

2334/0
2333/0
2332/0
2331/1
2330/0
2329/0
2328/0
2327/0
2326/2

Obydlie skalné
Obydlie skalné
Obydlie skalné
Obydlie skalné
Obydlie skalné
Obydlie skalné
Obydlie skalné
Obydlie skalné
Dom ľudový a
pivnica
Dom ľudový a
pivnica
Obydlie skalné

Skalné obydlie
Skalné obydlie
Skalné obydlie
Skalné obydlie
Skalné obydlie
Skalné obydlie
Skalné obydlie
Skalné obydlie
Pivnica skalná

Studňa vahadlová

vahadlová

Stodola

kameň, tehla

Dom ľudový

kameň

2496/0
2503/0

Dom ľudový s
areálom
Dom ľudový s
areálom
Dom ľudový s
areálom
Dom ľudový
Studňa

kameň, hlina
konský pohon

2502/0
2294/0
2282/0
2074/0
1633/0
1632/0
1631/0
1629/0
1628/1
1627/0
2539/0
10730/0
1636/0

Dom ľudový
Súsošie na stĺpe
Škola
Dom remeselnícky
Kostol
Pošta
Radnica
Štôlňa
Opevnenie mestské
Tabuľa pamätná
Hradisko Výšinné
Pavilón
Kostol

Dom ľudový
Studňa s konským
pohonom
Dom ľudový
Súsošie na stĺpe
Škola
Dom remeselnícky
Kostol
Pošta
Radnica
Štôlňa
Múr hradbový
Tabuľa pamätná
Hradisko Výšinné
Pavilón
Kostol

2326/1
2325/0

Bory

2493/3
2493/2
2493/1

Devičany
Domadice
Pukanec

Pukanec

Rybník
Santovka

1635/1
Žemberovce 2280/0
2027/2
2027/2
2027/1
1655/0

Sídlisko
Kaštieľ
Dom pamätný a pam.
tabuľa
Dom pamätný a pam.
tabuľa
Dom pamätný a pam.
tabuľa
Hrob s náhrobníkom

Dom ľudový

skalné
skalné
skalné
skalné
skalné
skalná
kameň

Skalné obydlie

kameň
sv. Trojica
chodbová, solitér
kameň, tehla nepálená
r. k. sv. Mikuláša

Kupčok Samuel
drevený
r. k .Nanebovzatia
P.M.

Sídlisko
Kaštieľ
Tabuľa pamätná

solitér
Gonda Daniel

Tabuľa pamätná

Gonda Daniel

Dom pamätný

Gonda Daniel mjr.

Hrob s náhrobníkom

Gonda Daniel mjr.

Zdroj: Krajský pamiatkový úrad, 2012
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Okrem vyššie uvedených pamiatok sa na území mikroregiónu nachádzajú aj ďalšie historicky
významné objekty. V Brhlovciach sa nachádza ešte aj kostol evanjelický z 2.pol. 19.storočia a
kaplnka neskoroklasicistická z roku 1860, ktorá je prestavaná s použitím zvyškov starého kostola,
interiér je z časti barokový. Rímskokatolícky kostol z roku 1779 sa nachádza v Čajkove. Z 19. storočia
pochádzajú kamenné domy so sedlovou a valbovou strechou, ktoré sú tiež v obci Čajkov. Tieto
kamenné domy sú so stĺpovým podstreším a ozdobnými železnými okenicami. Šambrány okien
a ostenia bránok sú zdobené reliéfom a polychrómiou. Na záhumniach sú stodoly v rade a v chotári
zhluky vinohradníckych pivníc. Sú tu typické viničné komory, postavené za čias tureckých vpádov,
niektoré sú také veľké, že sa v nich otočí voz. A dokonca je predpoklad, že niektoré sú zasypané
podzemné chodby vedúce až do Hronského Beňadiku a do Banskej Štiavnice. V Čajkove je ešte
umiestnený aj kameň – logo Nitrianskej kráľovskej vínnej cesty MAGNA VIA. Obec Pukanec mal
štatút Kráľovské banské mesto, existuje tu Terra banensium (cesta baníkov), je to ako prírodný
,,skanzen” starých štôlní. Z roku 1771 sa nachádza v Rybníku kostol, ktorý dala postaviť Mária
Terézia a je postavený v klasicistickom štýle. V Malinovci časti obce Santovka sa nachádza barokovoklasicistický kaštieľ Ňáriovcov z 1.polovice 20.storočia, ktorý dnes slúži ako domov dôchodcov.
V obci Uhliská sa nachádza kostol rímsko-katolícky neoklasicistický z roku 1897. Archeologický
ústav SAV v roku 1956 vykonal v Žemberovciach povrchové obhliadky na polohe Hradisko (kóta
284), kde sa našli početné črepy pravdepodobne z 10.–12. storočia.

Kultúrny a spoločenský život, tradície
V rámci kultúrneho, spoločenského života a zachovávania tradícií a zvykov organizuje každá
obec mikroregiónu pravidelné podujatia pre občanov.

Podujatia

sú

rôzneho

charakteru

od

tradičných osláv rôznych kalendárnych sviatkov, cirkevných sviatkov až po aktivity, ktoré majú
charakter regionálnej atraktivity. Tradície sú prezentované

najmä hrnčiarstvom, košikárstvom,

drevorezbárstvom, tkáčstvom a ďalšími remeslami. Zachovávané sú aj pôvodné ľudové architektúry,
tradície a ľudové kroje. Prehľad pravidelne sa konajúcich kultúrno-spoločenských podujatí je uvedený
v nasledujúcej tabuľke 26.
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Tabuľka 26 Prehľad pravidelne sa konajúcich podujatí v obciach mikroregiónu Pod
Slovenskou bránou
Obec
Bohunice

Bory

Brhlovce

Čajkov

Devičany

Domadice

Pravidelne sa konajúce podujatia
Stavanie mája
Majáles
Stretnutie s dôchodcami
Deň detí
Deň obce
Mikuláš
Obecné slávnosti
Stretnutie dôchodcami
Stretnutie rodákmi
Deň detí
Mikuláš
Futbalový turnaj
Hodová zábava
Medzinárodné priateľské futbalové zápasy
Deň detí
Hody
Posedenie s dôchodcami
Mikuláš
Stolnotenisový turnaj
Čajkovské vinobranie - regionálne podujatie
Degustácia vín - regionálne podujatie
Deň matiek - celoobecné oslavy
Deň detí
Mikuláš
Ples športovcov
Poľovnícky ples
Prehliadka folklórnych vystúpení
Stolnotenisový turnaj
Vianočný koncert
DEBERCHA PROJEKT- festival mládeže
DEBERCHA Ples
Posedenie pre dôchodcov
Karneval
Degustácia vín
Stavanie mája
Športový deň obce
Výstava tekvíc
Mikuláš
Vianočné trhy
Hodová zábava
Divadlo - predstavenie (počas roka )
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Domadice

Drženice

Hontianske Trsťany
Krškany

Nová Dedina

Podlužany

Fašiang
Deň matiek
Leto sa končí (súťaže pre deti, futbal)
Posedenie s dôchodcami
Posedenie pri jedličke, Mikuláš
Vianoce a deti
Fašiangový maškarný ples
Oslavy MDŽ
Oslavy 1.máj
Oslavy 8.máj
Hasičská zábava
Deň matiek
Deň detí
Súťaž hasičov
Posedenie s dôchodcami
Mikuláš
Privítanie narodených detí do života
Deň matiek
Mikuláš
Deň detí
Deň matiek
Stretnutie s dôchodcami
Silvester
Stolnotenisový turnaj
Obecný ples
Rodičovský ples
Štefanská zábava
Memoriál Jaroslava Denku-futbal
Memoriál Jozefa Slosiara-hasiči
Memoriál Štefana Valentíka-strelecká súťaž
Kontrolné cvičné streľby poľovníkov
Strelecká súťaž- športovo-strelecký klub
PZ Stará hora-farbiarske skúšky
Deň matiek
Slávnosti sv. Cyrila a Metoda
Slávnosti sv. Urbana
Májová vatra
Futbalový a volejbalový turnaj CZŠ
Čilejkársky jarmok
Prehliadka chrámových zborov
Stretnutie s dôchodcami
Vianočný stolnotenisový turnaj
Fašiangy
Degustácia vín
Vatra vďaky
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Podlužany

Pukanec

Pukanec

Rybník

Santovka

Uhliská
Žemberovce

Deň sv.Urbana
Memoriál J.a V.Šebovcov
Rozlúčka s letom
Predvianočné stretnutie dôchodcov
Silvestrovská zábava
Páračky
Degustácia vín
Deň učiteľov
Stavanie mája
Prosba za úrodu - ekumenická pobožnosť
Pukanské remeselnícke trhy
Poďakovanie za úrodu
Stretnutie s dôchodcami - jubilantmi
Mikuláš
Vianočné trhy
Vianočný koncert
Jasličková pobožnosť
Privítanie Nového roka
Rodičovský ples
Obecná zabíjačka - rozlúčka s fašiangami
Ochutnávka vín
Deň matiek
Deň detí
Vatra zvrchovanosti
Rybnícke vinobranie
Na Ľudovú nôtu
Mikuláš
Rybnícka - 10-ka
Vianočná akadémia a vianočné trhy
Svätenie vín
Na Ľudovú nôtu – prehliadka seniorských folklórnych súborov
Rybnícka 10-ka – cestný beh
Obecná zabíjačka - rozlúčka s fašiangami
Vítanie novonarodených detí
Deň matiek
Deň detí
Deň obce Santovka
Futbalový turnaj o pohár starostu obce
Stretnutie s dôchodcov- október mesiac úcty k starším
Mikuláš
Deň detí
Mikuláš
Uvítanie najmladších
Fašiangový sprievod
Deň matiek
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Žemberovce

Deň detí
Žiak roka
Oslavy SNP
Čaro zrelosti
Žemberovské remeselnícke trhy
Stolnotenisový turnaj

Zdroj: Obecné úrady, 2012

Typické črty územia, ktoré môžu byť základom pre budovanie identity
Základom pre budovanie identity územia je množstvo atraktívnych objektov. Územie
mikroregiónu Pod Slovenskou bránou sa vyznačuje z historického hľadiska tým, že v obciach sa
nachádza množstvo historických, kultúrnych objektov a pamiatok, ktoré môžu byť predpokladom pre
rozvoj vidieckeho cestovného ruchu v mikroregióne. Ďalšími typickými črtami územia sú zachovalé
prvky ľudovej tradície, zachovanie tradičných remesiel, v niektorých obciach denné nosenie kroja,
aktívne a fungujúce spolky, zachované vinice a vínne pivničky. Dlhodobá tradícia vinohradníctva,
klasického poľnohospodárstva a ovocinárstva je jednou z výhod mikroregiónu. Má vhodné podmienky
pre poľovníctvo.
Prírodné prvky sú ďalšou črtou, ktoré umožňujú budovanie identity územia. Územie mikroregiónu má
vidiecky charakter, poskytuje čisté životné prostredie a má pohostinných ľudí. Tým, že na území sa
nachádza aj termálne kúpalisko umožňuje miestnym, ale i blízkemu a vzdialenejšiemu okoliu možnosť
rekreácie a relaxu.

2.5 Popis materiálnych zdrojov
Stav vysporiadania vlastníckych vzťahov (situáciou v ROEP a pozemkových úpravách)
Na území mikroregiónu je na miernej úrovni v rámci vysporiadania vlastníckych vzťahov.
Usporiadanie vlastníckych vzťahov k pôde majú obce doriešené rôzne. Register obnovenej evidencie
pozemkov (ROEP) je ukončený v 12 obciach mikroregiónu. V obci Bohunice je vo fáze spracovania
a v Domadiciach prebieha registrácia a obnova pozemkov. V ostatných obciach nie je ukončený.
Situácia z hľadiska územno-plánovacej dokumentácie je priaznivá, nakoľko väčšia časť obcí má
spracované ÚPD, niektoré obce nemajú spracované ÚPD alebo je v procese schvaľovania. Plán
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce majú spracované všetky obce mikroregiónu. (tabuľka 27 )

67

Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia Pod Slovenskou bránou

Tabuľka 27 Vysporiadanie vlastníckych vzťahov v mikroregióne Pod Slovenskou
bránou
Obec
Bohunice
Bory
Brhlovce
Čajkov
Devičany
Domadice
Drženice
Hontianske
Trsťany
Krškany
Nová Dedina
Podlužany
Pukanec
Rybník
Santovka
Uhliská
Žemberovce

ROEP
vo fáze spracovania
áno
áno
áno
prebieha registrácia a obnova
pozemkov do r. 2013
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno

PHSR

ÚPD

áno
áno
áno
áno
áno
áno

nie
áno
áno
áno

áno
áno

-

áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno

áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno

Zdroj: Obecné úrady, 2012

Pripravenosť územia na rozvoj (situácia v PHSR, územnoplánovacej dokumentácii a pod.)
Pre realizáciu investičných projektov je dôležitým predpokladom ich zahrnutie v rôznych
územnoplánovacích podkladoch a v územnoplánovacej dokumentácii obcí. Územný plán obce patrí k
základným dokumentom obce resp. mesta, podľa ktorého sa v zmysle stavebného zákona riadi rozvoj
obce a celá stavebná činnosť na katastrálnom území obce. Je nástrojom pre rozhodovanie obce o
optimálnom využití územia. V rámci riešeného územia majú spracovaný územný plán obce Bory,
Čajkov, Domadice, Krškany, Nová Dedina, Podlužany, Pukanec, Rybník, Santovka a Žemberovce.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce je dôležitým strategickým a plánovacím
dokumentom. Tento dokument by mal byť v súlade s územným plánom, resp. územný plán by sa mal
aktualizovať podľa schváleného dokumentu PHSR. Podľa aktuálneho prieskumu má každá obec
mikroregiónu spracovaný svoj vlastný program hospodárskeho a sociálneho rozvoja.
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Vybavenosť územia infraštruktúrou, situáciu v bývaní, obývanosti a vybavenosti bytového
fondu, zameranie sa na, vekovú štruktúru domov a bytov, identifikuje rekreačné,
ubytovacie a stravovacie zariadenia, poľnohospodárske a výrobné objekty, rekreačné areály
a areály poskytujúce zázemie pre diverzifikáciu činností na vidieku s dôrazom na cestovný
ruch. (Popis stavu technickej, komunikačnej a cestnej infraštruktúry. Prehľad voľných
budov, ich stav, vlastníctvo a plány s budúcim využitím
Situácia v bývaní, obývanosti a vybavenosti bytového fondu
Stav, kvalita, vybavenosť a štruktúra bytového fondu územia mikroregiónu je významným
ukazovateľom kvality života obyvateľov mikroregiónu. Významnými faktormi, ktoré ovplyvňujú
ďalší rozvoj obcí je existencia príležitostí na bývanie, stav domového a bytového fondu, ktoré
napĺňajú ich obytnú funkciu. Obytná funkcia však v prevažnej väčšine obcí mikroregiónu tvorí iba ich
základnú funkciu.
Na základe údajov z roku 2001, výsledkov sčítania ľudu, žije na území mikroregiónu až
97,7% obyvateľov v trvalo obývaných rodinných domoch a 1,5% v trvalo obývaných bytových
domoch. Ide teda o typický vidiecky ráz osídlenia. Domový fond mikroregiónu tvorilo v tomto roku
3 407rodinných domov, 53 bytových domov a 27 ostatných domov. Vo vlastníctve bytového družstva
bolo 22 bytových domov, čo predstavovalo aj celkový počet bytových domov v tomto vlastníctve.
Tieto údaje sú aktuálne k poslednému sčítaniu obyvateľov, domov a bytov z roku 2001. V súčasnosti
je situácia v obývanosti priaznivejšia.

Tabuľka 28 Domový a bytový fond mikroregiónu v roku 2001
Domov spolu
Trvale obývané domy
v%
v tom vlastníctvo:
štátu
bytového družstva
obce
fyzickej osoby
právnickej osoby
ostatných
Neobývané domy
z toho: určených na rekreáciu

Rodinné domy Bytové domy Ostatné domy Domový fond
3407
97,7

53
1,5

27
0,8

3487
100,0

17
0
7
3390
17
47
1156

1
22
4
6
1
19
0

6
0
3
2
0
17
26

24
22
14
3404
18
83
1182

506

0

0

506
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Domov spolu

Rodinné domy Bytové domy Ostatné domy Domový fond

Priemerný vek domu
Bytov spolu

46
4714

20
392

50
52

46
5 158

v tom: trvale obývané
v%
z toho družstevné

3528
89,8
3

374
9,5
212

26
0,7
0

3 928
100,0
215

byty vo vlastníctve občana v
bytovom dome
neobývané

0
1186

111
18

0
26

111
1230

Zdroj: Štatistický úrad SR, SODB 2001

V rámci domového fondu tvorili najvyšší podiel rodinné domy vo vlastníctve fyzických osôb
(97,6%) a najnižší podiel rodinných domov vo vlastníctve obce (0,4%). Trvale obývané domy v rámci
domového fondu vo vlastníctve bytového družstva (0,6%) a vo vlastníctve štátu (0,7%) nedosahovali
podiel ani 1% .

Graf 19 Vlastníctvo domového fondu v mikroregióne Pod Slovenskou bránou

Zdroj: Tabuľka 28
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V riešenom území je priemerný vek domového fondu v mikroregióne je pri rodinných domoch
46 rokov, pri bytových domoch je to 20 rokov a pri ostatných budovách 50 rokov. Najstaršie domy sú
v obci Uhliská (59 rokov) a v obci Devičany (56 rokov).
Najviac postavených bytov v území mikroregiónu Pod Slovenskou bránou bolo v období
rokov 1946 – 1970, kedy bolo postavených 1518 bytov. V tomto období bolo najviac postavených
rodinných domov (1 450 rodinných domov), bytových domov (59 bytových domov) a ostatných
budov (9 ostatných), čo je aj najviac postavených bytov v porovnaní s celým sledovaným obdobím.
V nasledujúcich rokoch došlo k výraznému poklesu výstavby. V období rokov 1991 – 2001 vzrástol
domový fond o 236 bytov. V tomto období bolo najviac postavených bytov v Novej Dedine (46
bytov). Naopak najmenej bytov bolo postavených v tomto období v Bohuniciach (1 byt)
a v Domadiciach (3 byty).

Tabuľka 29 Obdobie výstavby rodinných a bytových domov, ostatných budov
v mikroregióne Pod Slovenskou bránou
Obdobie výstavby
- 1899 a nezistené
1900 - 1919
1920 - 1945
1946 - 1970
1971 - 1980
1981 - 1990
1991 - 2001
Spolu
%
Úhrn - z toho 1996 - 2001

Rodinné domy Bytové domy Ostatné budovy Domový fond
221
6
7
234
201
0
3
204
476
0
3
479
1 450
59
9
1 518
530
281
1
812
421
22
2
445
229
6
1
236
3 528
374
26
3 928
89,8
9,5
0,7
100
99
0
1
100

Zdroj: Štatistický úrad SR, SODB 2001
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Graf 20 Obdobie výstavby rodinných
v mikroregióne Pod Slovenskou bránou

a bytových

domov,

ostatných

budov

Zdroj: Tabuľka 29

Technická infraštruktúra výrazne ovplyvňuje hospodársky potenciál, život obyvateľstva a jeho
životnú úroveň. Bytový fond má priemerný štandard vybavenosti. Z celkového počtu 3 928 bytov
bolo napojených 2 645 bytov na plyn zo siete a až 3 519 bytov bolo vybavených vodovodom v byte.
Taktiež prevažná väčšina bytov je vybavená kúpeľňou alebo sprchovacím kútom ( 3 342 bytov) a so
splachovacím záchodom (2 727 bytov). Byty bez napojenia na vodovod predstavujú podiel 7,9%
z celkového počtu bytov. Napojenosť obcí na kanalizáciu v porovnaní s napojenosťou na verejný
vodovod výrazne zaostáva, nakoľko nie všetky byty sú napojené na kanalizáciu. Je to aj z toho
dôvodu, že ešte aj v súčasnosti sa v niektorých obciach mikroregiónu nenachádza vybudovaná
kanalizácia. Až 73% domácností má vybudované septiká (žumpy), ale iba 10% domácností
napojených na kanalizačnú sieť. Prehľad vybavenosti bytového fondu je uvedený v nasledujúcej
tabuľke 30.

Tabuľka 30 Vybavenie trvale obývaných bytov v mikroregióne Pod Slovenskou bránou
Vybavenie
Bytov spolu
z toho:
s plynom zo siete
s vodovodom:
v byte
mimo bytu
bez vodovodu
nezistené

Počet bytov
3 928

Počet v %
100,0

2645

67,3

3 519
46
309
54

89,6
1,2
7,9
1,4
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Vybavenie
s kanalizáciou:
prípojka na kanalizačnú sieť
septik (žumpa)
so splachovacím záchodom
s kúpeľňou alebo sprchov. kútom

Počet bytov

Počet v %

394
2866
2 727
3 342

10,0
73,0
69,4
85,1

Zdroj: Štatistický úrad SR, SODB 2001

Graf 21 Vybavenosť bytov prvkami technickej infraštruktúry v mikroregióne Pod
Slovenskou bránou

Zdroj: Tabuľka 30

Stav technickej, komunikačnej a cestnej infraštruktúry
Všetky obce mikroregiónu majú zavedený vodovod, ale nie všetky sú plynofikované. Obce
Bohunice, Domadice a Uhliská nie sú plynofikované. Zásobovanie pitnou vodou je zabezpečené
vodovodmi. Pitná voda je pre potreby celého Nitrianskeho kraja dopravovaná vodovodnou sieťou zo
zdrojov, ktoré sa nachádzajú mimo územia kraja v okresoch: Galanta, Bánovce nad Bebravou,
Partizánske a Dunajská Streda. Obec Rybník je napojená na sieť vodovodného zdroja GabčíkovoŽitný ostrov. Odvádzanie splaškov je na území riešené prostredníctvom septík (žúmp) a kanalizáciou.
V súčasnosti v obci Pukanec je vybudovaná čiastočne gravitačná splašková kanalizačná sieť s čistením
odpadových vôd v samostatnej ČOV(čistiareň odpadových vôd) Pukanec. V obci Žemberovce sa
nachádza ČOV, ktorá je v skúšobnej prevádzke. Aj obec Hontianske Trsťany má vybudovanú ČOV od
roku 1997. Odpadové vody obce Podlužany sa vyvážajú na spoločnú ČOV, ktorá je vo vlastníctve
troch obcí, a to Podlužany, Hronské Kosihy a Čajkov. Obec Bory buduje ČOV.
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Elektroenergetika tvorí najdôležitejšie odvetvie energetiky. V Nitrianskom kraji sa nachádza
atómová elektráreň Mochovce, ktorá je nadregionálnym zdrojom a patrí do základného pásma
elektronizačnej sústavy Slovenska. Na území mikroregiónu sa nachádza aj malá vodná elektráreň, a to
v Podlužanoch. Rozvod elektrickej energie je zabezpečovaný prostredníctvom nadzemného vedenia.
Osvetlenie v niektorých obciach mikroregiónu si vyžaduje rekonštrukciu, niekde čiastočnú alebo
kompletnú. Časť územia mikroregiónu je v ochrannom pásme.
Všetky obce sú napojené na telekomunikačnú sieť. Telefónne vedenie je ťahané na stĺpoch,
čiastočne v zemi. Obce mikroregiónu sú napojené aj na internetovú sieť. Vysielače majú mobilní
operátori T-Mobile a Orange v obciach Čajkov, Nová Dedina. V ostatných obciach mikroregiónu sú
signály mobilných operátorov T-Mobile a Orange.

Dopravná infraštruktúra je jedným zo základných predpokladov rozvoja mikroregiónu. Cestná
sieť je rozhodujúcim faktorom tvoriacim predpoklad pre dopravnú obsluhu územia mikroregiónu Pod
Slovenskou bránou. Cestná sieť je pomerne dobre vybudovaná. Sieť miestnych komunikácií hlavne v
staršej zástavbe nie je vhodne usporiadaná a kategórie ciest väčšinou nie sú vyhovujúce. Územím
mikroregiónu prechádzajú cesty I., II. a III. triedy. V súčasnosti sú tieto cesty zaťažované najmä
nákladnou dopravou. Územie mikroregiónu je prepojené s okresným i krajským mestom. Všetky obce
sú napojené na verejnú autobusovú dopravu.

Odpady
V každej obci mikroregiónu je organizovaný separovaný zber, takže je zaobchádzanie
s komunálnym odpadom na veľmi dobrej úrovni. Odvoz komunálneho odpadu v obciach zabezpečujú
SITA Slovensko a.s., Bratislava, Technické služby Zlaté Moravce a Mikona – Sikenica. Odvoz
odpadov zabezpečuje v prevažnej väčšine obcí mikroregiónu Združenie obcí pre separovaný zber
,,TATIAR“. V obci Rybník zabezpečuje odvoz odpadu Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov. Zber
nebezpečného odpadu sa zabezpečuje podľa potreby, minimálne však 2 krát ročne so zmluvnými
partnermi.

Voľné budovy
Na území mikroregiónu Pod Slovenskou bránou sa nachádzajú voľné a nevyužívané budovy.
Prevažná časť voľných budov je vo vlastníctve obce mikroregiónu, a to najmä budovy a priestory
bývalej materskej školy a základnej školy. Ostatné budovy sú vo vlastníctve cirkvi alebo iných
majiteľov. V obciach sa nachádzajú tiež nevyužité rodinné domy. Takmer všetky budovy potrebujú
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nutne rekonštrukciu, nakoľko sú v rôznom stave, zväčša v schátralom. Budovy, ktoré stratili svoje
pôvodné využitie sú potenciálom pre rozvoj iných podnikateľských aktivít, či už obce alebo iných
investorov. Voľné budovy, ktoré sú vo vlastníctve obcí, chcú využiť obce na rôzne služby. Po
potrebnej rekonštrukcii by mal miestny neskorobarokový kaštieľ v Brhlovciach poskytovať menšie
ubytovacie služby a bývalá materská škola by mohla byť využitá ako sociálno-opatrovateľské
zariadenie.

V Drženiciach by Pivnica Drženice bola využívaná na rôzne podujatia kultúrneho

a spoločenského života. Obec Domadice plánuje využiť budovu starého kultúrneho domu v budúcnosti
na vybudovanie polyfunkčného centra. Aj ostatné obce majú rôzne plány do budúcnosti s voľnými
a nevyužitými budovami. Na využitie týchto voľných priestorov v budúcnosti je dôležité mať
vysporiadané majetkovo-právne vzťahy.
Zoznam voľných budov v mikroregióne je uvedený v nasledujúcej tabuľke 31.

Tabuľka 31 Zoznam voľných budov v mikroregióne Pod Slovenskou bránou
Obec

Voľné budovy

Bohunice
Fara
Bory
Nevyužité poľnohospodárske stavby
Kaštieľ Kúria
Brhlovce
Miestny neskorobarokový kaštieľ /1756/
Bývalá materská škola
Čajkov
Vinohradnícke múzeum
Prírodný amfiteáter Deberča
Devičany
Šatne TJ
Cirkevná škola
Domadice
Starý kultúrny dom
Drženice

Krškany

Pukanec

Poľnohospodárske stavby nevyužívané
Kaštieľ Kmeťovce
Pivnica Drženice
Kaštieľ
Stará škola
Šatne
Námestie mieru 17
Stará škola

Stav voľných
budov
potrebná
rekonštrukcia
potrebná
rekonštrukcia
potrebná
rekonštrukcia
potrebná
rekonštrukcia
potrebná
rekonštrukcia
potrebná
rekonštrukcia

Hodnota v
EUR
73 027

potrebná
rekonštrukcia
potrebná
rekonštrukcia
potrebná
rekonštrukcia

66 388

rôzne stavy
nutná
rekonštrukcia
potreba GO
schátralý
schátralý
-

-

12 500
25 000
8 300

22 689
3 037
6 178
4 172
89 013,14
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Pukanec
Námestie mieru 5
Santovka
6-bytovka
Žemberovce Rodinný dom Baňa
Hala v Bani

dobrý
schátralý
schátralý

14 440,92
16 596,96
12 000
60 000

Zdroj: Obecné úrady, 2012

Majetok obcí a investičné aktivity obcí v posledných 5 rokoch, plánované investičné aktivity.
Majetok obcí
Majetok obcí tvoria zväčša budova obecného úradu, kultúrny dom, zdravotné stredisko,
základná a materská škola, dom smútku, poľnohospodárska pôda a iné objekty rôznych služieb.
Posledná účtovná hodnota majetku obcí mikroregiónu k 31.12.2011 je 18 334 634,90 Eur. Majetky
obcí vykazujú rôzne hodnoty. V najväčšej účtovnej hodnote disponujú majetkom obce Čajkov a Nová
Dedina.(tabuľka 32 )

Tabuľka 32 Majetok obcí mikroregiónu Pod Slovenskou bránou k 31.12.2011
Obec

Posledná celková účtovná hodnota majetku v
EUR
215 163,37
1 042 208,00
604 684,00
21 130 030,40
1 043 115,18
768 959,00
337 115,00

Bohunice
Bory
Brhlovce
Čajkov
Devičany
Domadice
Drženice
Hontianske
Trsťany
Krškany
Nová Dedina
Podlužany
Pukanec
Rybník
Santovka
Uhliská
Žemberovce
Spolu
Zdroj: Obecné úrady, 2012

2 203 438,00
929 805,00
3 066 469,13
1 345 130,00
3 194 075,00
1 962 906,00
3 038 109,79
1 661101,71
2 766 302,00

18 334 634,90
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Investičné aktivity
V posledných 5 rokoch sa na území obcí mikroregiónu uskutočnilo mnoho projektov. Najviac
finančných prostriedkov bolo použitých na vybudovanie, rekonštrukciu a modernizáciu majetku obcí.
Prehľad investičných aktivít v posledných 5 rokoch je uvedený v nasledujúcej tabuľke 33

Tabuľka 33 Investičné
v posledných 5 rokoch
Miesto
realizácie

aktivity

obcí

mikroregiónu

Druh investičnej aktivity v posledných
5 rokoch

Čajkov

Rekonštrukcia miestneho rozhlasu
Rekonštrukcia budovy OcÚ
Novostavba 8 b.j.- nájomné byty
Novostavba futbalového klubu Bory
Kanalizácia obce Bory - časť ČOVstavba
Celoobecný vodovod
Prístavba domu smútku
Vodovodné prípojky
Vybudovanie oddychovej zóny

Devičany

Výstavba nájomných bytov 2x4 bytov
Vybudovanie kanalizácie obce
Rekonštrukcia miestnych komunikácií
Rekonštrukcia VO

Bohunice
Bory

Brhlovce

Rekonštrukcia KD

Domadice
Drženice

Hontianske
Trsťany
Krškany
Nová
Dedina

Rekonštrukcia pošty
Výstavba 6 b.j. Domadice
Výmena, modernizácia Obecný rozhlas
Výstavba športových šatní
Oprava kultúrneho domu
Oprava viacúčelovej budovy
Kultúrny dom
Rekonštrukcia KD
Kamerový systém

Pod

Názov donora
MF SR
MF SR
MVRR SR
PPA
Environmentálny
fond
vod. spoločnosť
Obec
Obec
Ministerstvo
hospodárstva –
KOHR
PRV –
ministerstvo
pôdohospodárstva
Úrad vlády SR
ŠFRB
Obec Drženice
Obec Drženice
Obec Drženice

Slovenskou

bránou

Celkové
náklady v
EUR

Výška
dotácie v
EUR

4 979,08
4 481,78
7 017,00
6 600,00
431 194,00 107 790,00
159 538,00 138 084,00
- 192 000,00
66 666,00
16 600,00
19 867,00
39 832,00
481 312,00 102 835,00
113 795,00 403 450,00
7 380,00
65 870,01

60 664,59

142 676,73
10 311,47
400 000,00
8 000,00
30 000,00
17 000,00
10 000,00

6 640,00
66 000,00
-

Európsky fond
pre rozvoj vidieka 250 870,00 249 625,00
Ministerstvo
vnútra SR
-
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Nová
Dedina

Nájomné byty2 x6 b.j.

Nájomné byty 4 b.j.

Rekonštrukcia strechy na ZŠ
Revitalizácia VP

Podlužany

Pukanec

Rekonštrukcia kotolne na ZŠ
Rekonštrukcia centra obce
miestna komunikácia
Rekonštrukcia športových šatní
Rekonštrukcia kultúrneho domu
Výmena okien na OÚ
Obecná kanalizácia
Obecná kanalizácia
Rekonštrukcia ZŠ s MŠ
Zlepšenie životného prostredia rómskej
komunity na ulici Prieložná cesta v
Pukanci
Územný plán obce Pukanec
Viacúčelové ihrisko
Kamerový systém
Novostavba 18 b.j.
Novostavba 6 b.j. - byty s nižším
štandardom

Rybník

Rekonštrukcia a modernizácia sústavy
verejného osvetlenia v obci Pukanec
Kanalizácia - MŽP SR - EF
Rekonštrukcia tenisových kurtov Nadácia PONTIS
Výmena okien a dverí - MF SR
Rekonštrukcia vonkajšieho schodiska MP SR
Rekonštrukcia VO -MF SR
Vzdelávanie zamestnancov ESF - UPSVaR

Ministerstvo
výstavby a
regionálneho
rozvoja
Ministerstvo
výstavby a
regionálneho
rozvoja
Ministerstvo
financií
Európsky fond
regionálneho
rozvoja
Nadácia ekopolis
Podlužany
Podlužany
Podlužany
Podlužany
Podlužany
Podlužany
Podlužany
Podlužany
Fond sociálneho
rozvoja
Min. výstavby a
reg. rozvoja SR
Nadácia SPP,
Úrad vlády SR
Ministerstvo
vnútra SR
Ministerstvo
výstavby a reg.
rozvoja SR
Ministerstvo
výstavby a reg.
rozvoja SR
Ministerstvo
hospodárstva SR
-

740 437,91 148 474,73

181 008,30

47 898,82

9 576,00

8 700,00

386 665,00 365 947,00
10 390,82 10 000,00
25 666,00
11 600,00
22 609,00
6 638,00
277 025,00 216 000,00
6 638,00
6 638,00
60
000,00
64 081,00
470 000,00 470 000,00
20 000,00 15 000,00
15 723,43

14 937,26

13 249,67

12 587,19

60 302,02

42 870,97

16 664,94

6 500,00

940 240,05 234 290,00
101 526,93

81 220,00

213 967,37 185 774,67
469 506,00 448 118,00

-

14 273,00
8 299,00

6 307,00
8 299,00

-

8 299,00
16 597,00

8 299,00
6 638,00

-

12 946,00

12 496,00
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Rybník

Santovka

Zamestnávanie nezamestnanýchESF-UPSVaR
Revitalizácie centrálnej zóny
Rekonštrukcia obecnej telocvične

Modernizácia a dostavba ZPS-DD
Rekonštrukcia miestneho rozhlasu
Úprava obecných priestorov na
ambulanciu
Dlažba, vybavenie ZŠ, rekonštrukcia
strechy ZŠ
Chodník pred kúpaliskom
Strecha hospodárskej budovy v areáli ZŠ
Oplotenie cintorínu
Výstavba pódia a bufetu v športovom
areáli
Čiastočná rekonštrukcia verejného
osvetlenia
Oprava miestnych komunikácií
Uhliská
Žemberovce Rekonštrukcia ZŠ s MŠ
Nájomné byty 22.b.j. Žemberovce
Kanalizácia I. SSS
Kanalizácia II. SSS

40 430,00 40 430,00
630 000,00 598 500,00
Ministerstvo
pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka,
PPA
406 792,59
386 956
Ministerstvo
pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka 1 864628,6 1 775585,2
Obec Santovka
17 597,31
Obec Santovka
Obec Santovka,
ŠR
Obec Santovka

19 402,14

-

Obec Santovka

91 536,37
1 713,15
4 700,00
1488

Obec Santovka

5 229,70

Obec Santovka
OP ROP
ŠFRB
ENVIROFOND
ZsVS - Nitra

5 142,86
90 000,00 90 000,00
366 973,00
748 327,00 224 490,00
147 000,00 140 000,00
358 000,00
-

Zdroj: Obecné úrady, 2012

Plánované investičné aktivity
Na území mikroregiónu sú aj v budúcnosti potrebné investície rôzneho charakteru. V obciach
súvisia budúce investície najmä s výstavbou kanalizačnej siete, rekonštrukciou objektov rôznych
služieb, výstavbou bytových jednotiek a revitalizáciou obcí. Na realizáciu svojich rozvojových cieľov
plánujú obce získať zdroje zväčša zo štrukturálnych fondov EÚ formou dotácií. Budúce plánované
aktivity sú významným zdrojom pre tvorbu návrhovej časti integrovanej stratégie.
Prehľad plánovaných investičných aktivít obcí mikroregiónu je uvedený v nasledujúcej tabuľke 34.
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Tabuľka 34 Prehľad plánovaných investičných aktivít obcí mikroregiónu Pod
Slovenskou bránou
Miesto
realizácie
Bohunice
Bory

Brhlovce
Čajkov

Devičany

Domadice

Drženice

Hontianske
Trsťany
Krškany

Nová
Dedina

Názov projektu

Predpokladané zdroje

Envir.fond + vlastné
zdroje
Kanalizácia obce Bory - časť ČOV
Envir.fond + vlastné
zdroje
Kanalizácia obce Bory
Envir.fond + vlastné
zdroje
Zlepšenie energetickej náročnosti
Envir.fond + vlastné
objektu obecného úradu a kult. Domu v zdroje
obci
Chodník skalné obydlia
Dobudovanie kanalizácie
ZSVS Levice,
envirofond
Rekonštrukcia domu smútku
Vlastné zdroje
Miestne komunikácie - asfaltovanie
Rekonštrukcia obecnej budovy –
Vlastné zdroje
obchod
Rekonštrukcia chodníkov
Vlastné zdroje + dotácia
Rekonštrukcia šatní TJ
Vlastné zdroje + dotácia
Rekonštrukcia oplotenia cintorína
Vlastné zdroje + dotácia
Reštaurovanie pamiatok, historických
a sôch v obci
Vlastné zdroje + dotácia
Rekonštrukcia Kultúrneho domu
Vlastné zdroje + dotácia
Rekonštrukcia miestnych komunikácií Vlastné zdroje + dotácia
Výstavba vodovodu
Dotácie
Oprava budovy obecného úradu
Dotácie
Rekonštrukcia pivnice
Vlastné zdroje
Výstavba oddychovej a športovej zóny Dotácie

Objem
finančných
prostriedkov

Kanalizácia obce Bohunice

Rekonštrukcia cintorínov a domov
smútku

Dotácie

Infraštruktúra cesty
Rekonštrukcia MŠ

-

Revitalizácia oddychovej zóny
Rekonštrukcia kaštieľa
Krypty
Kanalizácia obce
Vybudovanie chodníkov v obci
Vybudovanie nájomných bytov
Kanalizačný privádzač do ČOV
Protipovodňové opatrenia

Vlastné zdroje + dotácie
Dotácie
Vlastné zdroje + dotácie
Vlastné zdroje + dotácie
Vlastné zdroje + dotácie
Vlastné zdroje + dotácie
Environmentálny fond
Envir.fond + vlastné

zatiaľ nevyčíslené
138 800,00
1 319 280,00
218 337,61
23 454,00
497 908,00
35 000,00
896 235,00
30 000,00
30 000,00
40 000,00
15 000,00
10 000,00
zatiaľ nevyčíslené
zatiaľ nevyčíslené
500 000,00
15 000,00
5 000,00
30 000,00
10 000,00
65 000,00
35 000,00
15 000,00
2 500 000,00
250 000,00
326 000,00

300 000,00
24 500,00
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Nová
Dedina

Podlužany

Pukanec

Rybník

Rekonštrukcia verejného osvetlenia
Vybudovanie osvetlenia cintorínov
Rekonštrukcia miestnych komunikácií
Kanalizácia obce
Zateplenie a výmena okien ZŠ
Zateplenie, výmena okien
a rekonštrukcia strechy na AB OcÚ
Rozvoj športu a zachovanie tradícií
života na dedine
Úprava autobusových zastávok
a prechodov pre chodcov
Výmena okien a zateplenie MŠ
Miestna komunikácia
Obecná kanalizácia
Rekonštrukcia kultúrneho domu
Revitalizácia verejných priestranstiev
obce Pukanec
Zberný dvor

zdroje
Dotácia
Vlastné zdroje + dotácie
Dotácia EÚ + Kohézny
fond
Vlastné zdroje + dotácie
Vlastné zdroje + dotácie

186 000,00
12 000,00
750 000,00
1 770 000,00
208 000,00
48 500,00

Vlastné zdroje + dotácie
12 000,00
Vlastné zdroje + dotácie
Vlastné zdroje + dotácie
Vlastné zdroje
Cudzie zdroje
Vlastné zdroje
Ministerstvo výstavby a
reg. rozvoja SR
Ministerstvo životného
prostredia SR

Kanalizácia
Systém separovaného zberu
Rekonštrukcia verejného osvetlenia

Vlastné zdroje + dotácie
Vlastné zdroje + dotácie
Vlastné zdroje + dotácie

Preventívne protipovodňové opatrenia
Revitalizácie obce II.
Rekonštrukcia ZŠ

Vlastné zdroje + dotácie
Vlastné zdroje + dotácie
Vlastné zdroje + dotácie

Modernizácia a dostavba ZPS-DD, II.
Etapa

MVRR SR Regionálny
operačný program

15 000,00
25 000,00
25 000,00
500 000,00
30 000,00
814 064,65
866 424,75
2 500 000,00
400 000,00
260 000,00
1 440 000,00
600 000,00
200 000,00

Santovka

Úprava verejného priestranstva a okolia MP SR Nár. plán
zastávok SAD
rozvoja vidieka
Vybudovanie kanalizačnej siete a ČOV ZVAK a.s. súkr. sektor
v obci
Rekonštrukcia miestnych chodníkov
MP SR Nár. plán
rozvoja vidieka

1 900 000,00
800 000,00
1 460 532,43
99 581,76

Rekonštrukcia miestnych komunikácií

MP SR Nár. plán
rozvoja vidieka

Vybudovanie zberného dvoru

MŽP SR Envirofond +
vlastné zdroje

33 193,92

Vybudovanie systému odvodu
dažďovej vody

MP SR Nár. plán
rozvoja vidieka

99 581,76

Zlepšenie energetickej hospodárnosti
OcÚ a prestavba kúrenia

Environmentálny fond

165 969,59

250 000,00
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Santovka

Úprava a revitalizácia parku v areály
ZPS-DD

MP SR Nár. plán
rozvoja

Oplotenie areálu ZPS-DD
Cyklotrasy v rámci združenia Biely
Kameň

Vlastné zdroje
MP SR Nár. plán
rozvoja

Umiestnenie pamätníka padlých a
revitalizácia plochy pred OcÚ

MP SR Nár. plán
rozvoja vidieka

Úprava okolia katolíckeho kostola v
časti Santovka

Farský úrad Santovka

Riešenie bytovej situácie rómskeho
obyvateľstva

Obec Santovka

Likvidácia nedovolených skládok
odpadov v obci
Samostatné ubytovacie jednotky
Výstavba obecnej nájomnej bytovky 6
(8) b.j.
Multifunkčné ihrisko
Oplotenie ihriska
Obecná bytovka
Oplotenie cintorínu v časti obce
Malinovec
Cintorín Santovka – studňa
Výmena dverí a okien na Dome smútku
v Malinovci
Vysporiadanie majetkovo-právnych
vzťahov (Malinovec zastávka)

Environmentálny fond

Žemberovce Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Žemberovce
Rekonštrukcia OcÚ v Žemberovciach
Rekonštrukcia Kultúrneho domu v
Žemberovciach
Regenerácia sídiel
Rekonštrukcia miestnych komunikácií
Rekonštrukcia požiar. zbrojnice a šatní
na ihrisku
ROP

829 847,97
3 000,00
49 790,88
39 832,70
36 513,31
33 193,92

Obec Santovka
ŠFRB + Obec Santovka
Dotácia ŠR
Vlastné zdroje
ŠFRB
Vlastné zdroje
Vlastné zdroje
Vlastné zdroje

99 581,76
350 000,00
464 714,86
35 000,00
1 000,00
450 000,00
600,00
500,00
600,00

Program obnovy dediny
10 000,00
Regionálny operačný
program
Ekofond
Regionálny operačný
program
Regionálny operačný
program
z EU a Kohézneho
fondu
Regionálny operačný
program

950 000,00
250 000,00
1 100 000,00
980 000,00
900 000,00
450 000,00

Zdroj: Obecné úrady, 2012
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2.6 Popis ekonomických zdrojov

Rozdiely v sektoroch a odvetviach v rámci územia – geografické rozmiestnenie odvetví,
nezamestnanosti, prípadných sociálnych problémov, ako aj širšie ekonomické prepojenie
mimo územia verejno-súkromného partnerstva (MAS) – výskyt veľkých zamestnávateľov
v blízkosti územia a pod. Základná charakteristika územia.

Situácia v podnikateľskej sfére podľa sektorov, odvetví – počet aj schopnosť tvoriť
zamestnanosť, rozdelená na PO a FO a podľa veľkosti v súlade s legislatívou EÚ
(mikropodniky, malé, stredné a veľké podniky), schopnosť investovať, expandovať a
diverzifikovať
Primárny sektor v území mikroregiónu Pod Slovenskou bránou je prezentovaný najmä
poľnohospodárskymi subjektmi. Významné postavenie majú PD Bátovce a Roľnícke družstvo
,,Prameň Santovka“.
V obciach mikroregiónu sú z hľadiska sekundárneho sektora zastúpené najmä podniky
výrobného a spracovateľského charakteru. Sú to podniky zamerané na výrobu nábytku, kovovýroba,
výroba nápojov a v malej miere výroba jadier transformátorov. V sekundárnom sektore majú prevahu
najmä prevádzky ako sú: kaderníctvo, krajčírstvo, stolárstvo a iné ďalšie.
Služby sú v obciach na rôznej úrovni a sú rozmanité. V rámci terciárneho sektora sa
podnikateľské subjekty venujú službám v stavebníctve, servisným a montážnym službám.
V roku 2009 podľa odvetvovej štruktúry je najviac podnikateľských subjektov v odvetví
priemyselnej výroby (262 podnik. subjektov z celkového počtu) a v odvetví veľkoobchodu
a maloobchodu, oprave motorových vozidiel a motocyklov (212 podnik. subjektov z celkového
počtu). Ďalšími významnými odvetviami sú odvetvie stavebníctva a poľnohospodárstva. Najnižší
podiel má odvetvie dodávky elektriny, plynu, pary, studeného vzduchu a odvetvie dodávky vody,
čistenie a odvod odpadových vôd.
Prehľad podnikateľských subjektov podľa odvetvovej štruktúry je uvedený v nasledujúcej
tabuľke 35.
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Tabuľka 35 Podnikateľské subjekty podľa SK NACE k 31.12.2009
Odvetvová štruktúra
SK NACE 01-03 Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov
SK NACE 10-33 Priemyselná výroba
SK NACE 35 Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
SK NACE 36-39 Dodávka vody, čistenie a odvod odpad. vôd, odpady a služby
odstraňovania odpadov
SK NACE 41-43 Stavebníctvo
SK NACE 45-47 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel a
motocyklov
SK NACE 49-53 Doprava a skladovanie
SK NACE 55-56 Ubytovacie a stravovacie služby
SK NACE58-63 Informácie a komunikácia
SK NACE 64-66 Finančné a poisťovacie činnosti
SK NACE 68 Činnosť v oblasti nehnuteľností
SK NACE 69-75 Odborné, vedecké a technické činnosti
SK NACE 77-82 Administratívne a podporné služby
SK NACE 84 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie
SK NACE 85 Vzdelávanie
SK NACE 86-88 Zdravotníctvo a sociálna pomoc
SK NACE 90-93 Umenie, zábava a rekreácia
SK NACE 94-96 Ostatné činnosti
Spolu

Rok 2009
145
262
1
2
158
212
28
32
16
27
18
39
8
16
11
12
20
81
1088

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2012

Na území mikroregiónu prevláda najmä súkromný sektor, ktorí tvoria predovšetkým
podnikatelia živnostníci.

Oblasti, v ktorých poskytujú služby živnostníci sú zväčša nevýrobného

charakteru. Poskytujú predovšetkým služby miestnym obyvateľom. Na území pôsobia tiež umeleckí
hrnčiari, rezbári a ďalší. Pôsobia tu aj stolári, cukrári, murári a mnohí ďalší.
V riešenom území sa nachádzajú tak ako malé, stredné aj veľké podniky. Najsilnejší
podnikateľský sektor podľa počtu subjektov je v obci Nová Dedina (153). Najmenej podnikateľských
subjektov v území mikroregiónu sa nachádza v obci Bohunice (10).
Najväčší zamestnávatelia sa nachádzajú v obciach Čajkov, Krškany, Podlužany a Pukanec.

Prehľad podnikateľských subjektov podľa právnej formy v roku 2009 je uvedený
v nasledujúcej tabuľke 36.
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Tabuľka 36 Prehľad podnikateľských subjektov na území mikroregiónu podľa právnej
formy k 31.12.2009
Počet
Podnikateľské subjekty
Fyzické osoby spolu
Živnostníci
Slobodné povolania
Súkromne hospodáriaci roľníci
Právnicke osoby spolu
Akciové spoločnosti
Spoločnosti s ručením obmedzením
Družstvá
Ostatné ziskovo orientované jednotky

873
790
22
61
98
3
69
4
22

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2012

Najväčší podnikatelia a zamestnávatelia v území, ale aj mimo neho v prípade, že majú
významný podiel na zamestnanosti územia vrátane znalosti ich rozvojových zámerov

K najväčším zamestnávateľom pôsobiacich v primárnom sektore v území mikroregiónu patria
poľnohospodárske subjekty PD Bátovce, Roľnícke družstvo ,,Prameň Santovka“, PD Žemberovce
a samostatne hospodáriaci roľníci.

Ďalšími najvýznamnejšími zamestnávateľmi v mikroregióne sú podniky:


Hammerbacher SK, a.s. – predmet činnosti je stolárstvo, zamestnáva 50 – 100

zamestnancov,


ENPAY TRANSFORMER COMPONENTS s.r.o. – podnik zameraný na výrobu

jadier transformátorov, zamestnáva 70 zamestnancov,


Domov sociálnych služieb Krškany – poskytuje sociálne služby, zamestnáva 50
zamestnancov,



Zariadenie pre seniorov – Domov dôchodcov Santovka – poskytuje sociálne služby,
zamestnáva 42 zamestnancov.

Okrem týchto zamestnávateľov ešte pôsobí aj mnoho ďalších, ktoré zamestnávajú obyvateľov obcí
mikroregiónu (podniky pôsobiace v priemyselnom parku v Leviciach, AE Mochovce).
K ďalším významným zamestnávateľom patrí aj verejná sféra (obecné úrady, školy).
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Podnikateľské zázemie
Územie mikroregiónu je dobre strategicky situované. Disponuje rôznymi historickými
atrakciami, ktoré majú vysoký potenciál využitia. Patria sem najmä kaštiele, zachovalé stavby, ľudové
skalné obydlia, ale aj archeologické náleziská. Taktiež sem patrí oblasť vinohradníctva, ktorá je
prezentovaná zachovalými vínnymi pivnicami.
Na území sa nachádzajú tiež ubytovacie a stravovacie zariadenia, ktoré poskytujú aj
doplnkové služby. K najvýznamnejším patria Reštaurácia Santé (Santovka) a Penzión u Anny
(Žemberovce).
Podnikatelia majú v rámci využívania finančných služieb pre podnikateľov dostupné pobočky
bánk a poisťovne v mestách Levice a Nitra.
Na území mikroregiónu sa nachádzajú v niektorých obciach bankomaty napr. v Pukanci.
V sledovanom území je zriadená vo viacerých obciach aj Poštová banka.

Obce mikroregiónu majú záujem o zlepšovanie podnikateľského prostredia a vytváranie
najlepšieho podnikateľského zázemia.

Prieskum zdrojov cestovného ruchu – ak je to relevantné a ide o územie s existujúcim
odvetvím, alebo preukazným potenciálom.
Územie mikroregiónu Pod Slovenskou bránou má reálny potenciál pre cestovný ruch,
predovšetkým predpoklad vidieckej turistiky. Pre rozvoj vidieckej turistiky majú predpoklady takmer
všetky obce mikroregiónu. Najvýhodnejšie podmienky majú obce so špecifickými podmienkami napr.
pre vinárstvo (Čajkov, Nová Dedina, Rybník), zachovanie kultúrneho dedičstva (Brhlovce, Pukanec),
na riešenom území sa nachadzájúce termálne kúpalisko (Santovka) a podobne.
Turisticky najhodnotnejšie sú na území mikroregiónu lokality ako sú vinohrady
s vinohradníckymi domčekmi, pamiatky tradičnej ľudovej kultúry. Patria sem taktiež aj

ľudové

tradície (kroje, spev, tance, zvyky), ktoré sa udržiavajú predovšetkým prostredníctvom folklórnych
súborov. Veľkú tradíciu majú aj pravidelne organizované kultúrne podujatia v obciach mikroregiónu,
ktoré predstavujú zaujímavý turistický produkt. K významným podujatiam patria

vinobranie,

degustácia vín, fašiangové slávnosti a športové podujatia a mnoho ďalších.
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Na území mikroregiónu sa nachádza viacero reštauračných zariadení, a to najmä typu
pohostinstiev, reštaurácií a reštauračných zariadení v penziónoch. Najviac stravovacích zariadení sa
nachádza v obci Santovka a Žemberovce. V penziónoch sú okrem stravovacích poskytované aj
ubytovacie zariadenia. Prehľad stravovacích zariadení v mikroregióne Pod Slovenskou bránou je
uvedený v nasledujúcej tabuľke 37.

Tabuľka 37 Reštauračné/stravovacie zariadenia v mikroregióne Pod Slovenskou bránou

Obec

Domadice
Podlužany
Pukanec
Rybník
Santovka

Typ
reštauračného
zariadenia

Názov reštauračného zariadenia

Pohostinstvo
GREEN PARK
Reštaurácia AFRIKOLA
Reštaurácia TATIAR
Krivín
Pod Gaštanom
Reštaurácia Santé

Presso SISI
Pohostinstvo Urban
Penzión KIKA
Žemberovce Penzión u Anny
Pohostinstvo v Parku
Doctor café

Doplnkové služby

pohostinstvo
pohostinstvo

pohostenie
cukráreň
reštaurácia

pohostinstvo
penzión
penzión
reštaurácia
cukráreň

priestory vhodné na
usporiadanie rôznych akcií

bowling

Zdroj: Obce, 2012

Ubytovacie zariadenia sa nachádzajú iba v niektorých obciach mikroregiónu. Nachádzajú sa tu
ubytovacie zariadenia charakteristické pre cestovný ruch, ako sú ubytovania na súkromí či vidiecke
domy. Najväčší

počet ubytovacích zariadení sa nachádza v obci Santovka, kde je množstvo

rekreačných chát a ubytovania v súkromí. Niektoré ubytovacie zariadenia poskytujú aj doplnkové
služby, ako poľovnícka strelnica, wellness, bowling a podobne. Zoznam ubytovacích zariadení
v mikroregióne je uvedený v nasledujúcej tabuľke 38.
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Tabuľka 38 Ubytovacie zariadenia v mikroregióne Pod Slovenskou bránou
Obec
Čajkov
Devičany
Domadice
Santovka

Žemberovce

Názov ubytovacieho
zariadenia
-

Typ ubytovacieho
zariadenia

Doplnkové
služby

chata

Chata Žuhračka

turistická

Penzión Dalmad
ZV a JS
Matica slovenská
ZO OS KOVO
VDI Výrobné družstvo
Mestské kultúrne stredisko
ZVAK štátny podnik
KR PZ SR
AGROREA
Rekreačná chata - Stanislav
Žiaran
Penzión KIKA
STEEL OK, s. r. o.
Penzión MIMA, LULA
Petit hotel Santé
Ubytovňa - súkromná
Macák Marek
Dvořáčková Anna
Eliáš Tichomír
Penzión u Anny

penzión
školiace zariadenie
rekreačná chata
rekreačná chata
rekreačná chata
rekreačná chata
rekreačná chata
účelové zariadenie
chaty

poľovnícka
strelnica

rekreačná chata
penzión
rekreačná chata
penzión
hotel
ubytovňa
chata, ubytovanie v súkromí
ubytovanie v súkromí
ubytovanie v súkromí
penzión

wellness

bowling

Zdroj: Obce, 2012

Zamestnanosť a nezamestnanosť – súčasná situácia a vývojové trendy v prepojení na vek
a vzdelanie

Zamestnanosť
Na území mikroregiónu bolo v roku 2001 k poslednému sčítaniu obyvateľov, domov a bytov
najviac ľudí zamestnaných v odvetví priemyselnej výroby (1 435 zamestnaných).

V odvetví

poľnohospodárstva je zamestnaných 708 obyvateľov, v odvetví nehnuteľností to je 257 obyvateľov
a vo veľkoobchode a maloobchode predstavuje počet zamestnaných 405 obyvateľov. Najmenej
zamestnaných je v odvetví peňažníctva a poisťovníctva, kde je zamestnaných iba 49 obyvateľov
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z celkového počtu zamestnaných. V odvetviach rybolovu, súkromných domácností s domácim
personálom a v exteritoriálnych organizáciách a združeniach nepracuje žiadny obyvateľ mikroregiónu.
(tabuľka 39)
Do práce z toho odchádza 48,8% obyvateľov. Najviac obyvateľov mikroregiónu za prácou
odchádza do blízkych miest, a to do Levíc, Tlmáč, Nitry a do atómovej elektrárne v Mochovciach,
ktoré poskytujú pracovné príležitosti.

Tabuľka 39 Ekonomicky aktívne obyvateľstvo podľa pohlavia, dochádzky do
zamestnania a podľa odvetvia hospodárstva v roku 2001
Ekonomicky aktívne osoby
Odvetvie
hospodárstva
Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby
Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby
Rybolov, chov rýb
Ťažba nerastných surovín
Priemyselná výroba
Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody
Stavebníctvo
Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel,
motocyklov a spotrebného tovaru
Hotely a reštaurácie
Doprava, skladovanie a spoje
Peňažníctvo a poisťovníctvo
Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby,
výskum a vývoj
Verejná správa a obrana, povinné sociálne
zabezpečenie
Školstvo
Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť
Ostatné verejné, sociálne a osobné služby
Súkromné domácnosti s domácim personálom
Exteritoriálne organizácie a združenia
EA bez udania odvetví

Muži Ženy Spolu

z toho
odchádza do
zamestnania

474
121

243
39

708
160

223
81

6
748
127
176
157

2
687
27
23
248

8
1435
156
199
405

1
817
150
123
213

40
168
10

59
72
39

99
123
49

47
186
44

161

96

257

200

281
34
34
33

302
187
182
35

583
221
216
68

176
107
156
35

554

366

920

178

Zdroj: Štatistický úrad SR, SODB 2001
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Graf 22 Ekonomicky aktívne obyvateľstvo podľa pohlavia, dochádzky do zamestnania
a podľa odvetvia hospodárstva v roku 2001

Zdroj: Tabuľka 39

Nezamestnanosť
Počet nezamestnaných v obciach mikroregiónu Pod Slovenskou bránou od roku 2003 má
klesajúcu tendenciu. K 31.12. 2003 bolo v obciach mikroregiónu evidovaných 822

uchádzačov

o zamestnanie, čo predstavuje v porovnaní s rokom 2010 nižší počet evidovaných uchádzačov
o zamestnanie, a to o 173 uchádzačov o zamestnanie . Za posledných osem rokov bolo najviac
uchádzačov o zamestnanie evidovaných v roku 2004, kedy predstavoval počet 911 nezamestnaných
a naopak najmenej nezamestnaných bolo evidovaných v roku 2008, kedy bolo evidovaných 488
uchádzačov o zamestnanie. (tabuľka 40)

Tabuľka 40 Vývoj počtu nezamestnaných v mikroregióne Pod Slovenskou bránou
v období rokov 2003 – 2010
Obdobie
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Muži

Ženy
527
530
448
328
363
253
362
440

Spolu
295
381
344
310
264
235
381
209

822
911
792
638
627
488
743
649

Zdroj: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Leviciach, 2012
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Graf 23 Vývoj počtu nezamestnaných v mikroregióne Pod Slovenskou bránou v období
rokov 2003 – 2010

Zdroj: Tabuľka 40

Miera nezamestnanosti je najvýznamnejším ukazovateľom situácie na trhu práce, ktorá je aj
jedným zo základných kritérií pre určenie problémových regiónov. Ekonomická a sociálna ohrozenosť
je sprievodným javom vysokej miery nezamestnanosti.
V roku 2006 v okrese Levice mala miera nezamestnanosti podiel 14,4%. Počas sledovaného
obdobia mala klesajúcu tendenciu až do novembra 2008. V nasledujúcich rokoch však opäť miera
nezamestnanosti začala stúpať. V roku 2011 dosiahla hodnotu 15,36% nezamestnanosti v okrese
Levice. (tabuľka 41, graf 25)

Tabuľka 41 Vývoj miery nezamestnanosti v okrese Levice v rokoch 2006 - 2011
Obdobie
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December

2011
15,46
15,84
15,57
15,27
14,85
14,91
15,11
15,06
15,36
-

2010
15,22
15,07
14,98
14,59
14,17
14,36
14,30
14,35
14,60
14,30
14,33
14,55

2009
12,22
12,84
13,28
13,76
14,01
14,31
14,43
14,29
14,43
14,20
14,12
14,62

2008
11,88
11,46
11,03
10,97
10,59
10,49
10,35
10,17
10,48
10,29
10,64
11,53

2007
13,81
13,55
13,15
12,87
12,68
12,25
12,17
12,06
12,10
11,64
11,49
11,73

2006
16,68
16,97
16,85
16,31
15,79
15,32
14,91
14,36
14,04
13,43
13,30
14,04

Zdroj: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Leviciach, 2012
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Graf 24 Miera evidovanej nezamestnanosti v okrese Levice v rokoch 2006 - 2011

Zdroj: Tabuľka 41

Z hľadiska vekovej štruktúry je najviac nezamestnaných vo veku 20 – 24 rokov (13,8%),
30 – 34 rokov (13,1%) a vo veku 50 – 54 rokov (12,9%). Naopak najmenej nezamestnaných je vo
veku 60 a viac rokov (0,9%). (viď tabuľka 42)

Tabuľka 42 Veková štruktúra nezamestnaných v mikroregióne Pod Slovenskou
bránou k 31.12.2010
Vek
do 19
20 -24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 a viac
Spolu

Počet

V%
29
110
97
105
90
83
94
103
81
7
799

3,6
13,8
12,1
13,1
11,3
10,4
11,8
12,9
10,1
0,9
100,0

Zdroj: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Leviciach, 2012
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Graf 25 Veková štruktúra uchádzačov o zamestnanie v mikroregióne k 31.12.2010

Zdroj: Tabuľka 42

Podľa vzdelanostnej štruktúry je 42,8% nezamestnaných vyučených. Úplné základné
vzdelanie má 24,2% nezamestnaných, úplné stredné odborné vzdelanie má 18,3% nezamestnaných
a úplné stredné vzdelanie s maturitou má 7,5% nezamestnaných. Ďalšie stupne vzdelania, ako je
vysokoškolské vzdelanie má 4% nezamestnaných a vyššie vzdelanie má 0,9% nezamestnaných.
Minimálne zastúpenie uchádzačov o zamestnanie tvoria uchádzači s nedokončeným základným
vzdelaním a bez vzdelania (0,3%). Na riešenom území sa nenachádza žiadny uchádzač o zamestnanie,
ktorý by mal stredné odborné vzdelanie bez maturity. (viď tabuľka 43 , graf 27 )

Tabuľka 43 Počet uchádzačov o zamestnanie podľa dosiahnutého stupňa vzdelania
v mikroregióne Pod Slovenskou bránou k 31.12.2010

Stupeň vzdelania
Nedokončené základné vzdelanie a bez vzdelania

Počet uchádzačov o zamestnanie

V%
2
0,3

Úplné základné vzdelanie

193

24,2

Vyučení

342

42,8

0

0,0

Úplné stredné vzdelanie s maturitou

60

7,5

Úplné stredné všeobecné vzdelanie s maturitou

16

2,0

147

18,3

7

0,9

32

4,0

799

100

Stredné odborné vzdelanie bez maturity

Úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou
Vyššie vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie
Spolu
Zdroj: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Leviciach, 2012
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Graf 26 Uchádzači o zamestnanie v mikroregióne Pod Slovenskou bránou podľa
dosiahnutého vzdelania k 31.12.2010

Zdroj: Tabuľka 43

Z hľadiska počtu nezamestnaných podľa dĺžky evidencie je najviac uchádzačov o zamestnanie
evidovaných na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny viac ako 12 mesiacov. Druhú kategóriu tvoria
nezamestnaní s dĺžkou evidencie do 3 mesiacov. Najmenej uchádzačov o zamestnanie je evidovaných
do 12 mesiacov. (viď tabuľka 44 a graf 28. )

Tabuľka 44 Počet nezamestnaných podľa dĺžky evidencie v mikroregióne Pod
Slovenskou bránou k 31.12.2010
Obec
Bohunice
Bory
Brhlovce
Čajkov
Devičany
Domadice
Drženice
Hontianske Trsťany
Krškany
Nová Dedina

Spolu
11
36
25
54
32
12
23
33
31
79

do 3
mes.
2
6
7
10
8
3
0
3
5
18

4-6
mes.
0
3
3
6
3
1
3
3
5
8

Dĺžka evidencie v mesiacoch
7-9
10-12
13-24
25-48
mes.
mes.
mes.
mes.
2
2
2
2
2
3
12
7
3
1
5
1
10
7
13
3
2
3
7
2
2
0
4
1
2
2
5
5
6
3
6
3
3
2
8
0
12
4
21
5

nad 48
mes.
1
3
5
5
7
1
6
9
8
11
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Obec

Spolu

Podlužany
Pukanec
Rybník
Santovka
Uhliská
Žemberovce
Celkom

46
190
67
48
24
88
797

do 3
mes.
10
33
14
7
7
24
157

4-6
mes.
7
32
11
11
4
17
117

Dĺžka evidencie v mesiacoch
7-9
10-12
13-24
25-48
mes.
mes.
mes.
mes.
5
3
10
6
22
11
34
19
6
3
15
7
3
7
6
5
1
2
3
4
5
6
18
6
86

59

169

76

nad 48
mes.
5
39
11
9
3
12
135

Zdroj: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Leviciach, 2012

Graf 27
Uchádzači o zamestnanie podľa dĺžky evidencie v mikroregióne Pod
Slovenskou bránou k 31.12.2010

Zdroj: Tabuľka 44

Socio - ekonomická charakteristika je uvedená v Prílohe č.1 Záväznej osnovy Integrovanej
stratégie rozvoja územia
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KAPITOLA 3: ANALÝZY

3.1 SWOT analýza

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

Prírodné

Prírodné

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Atraktívny prírodný potenciál
Výhodná geografická poloha
Výskyt prírodných zaujímavostí
Morfologicky zaujímavý reliéf krajiny
Chránené územia, zaujímavé prírodné
útvary
Biologická diverzivita fauny a flóry
Vybudované náučné chodníky, prírodné
cesty
Vhodné klimatické a pôdne podmienky
pre rastlinnú a živočíšnu výrobu
Priaznivé prírodné podmienky pre
špeciálne odvetvia poľnohospodárskej
výroby t.j. ovocinárstvo, sadovníctvo
Výskyt nerastných surovín
Vhodné prírodné podmienky pre rozvoj
prímestskej rekreácie, vidieckej turistiky,
agroturistiky a wellness
Existencia termálneho kúpaliska
Bohaté zásoby kvalitných termálnych
a minerálnych vôd
Dobrá dopravná dostupnosť obcí
Rybníky

Spoločenské a ľudské
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Bohatý historický potenciál
Existencia drobných sakrálnych stavieb
Archeologické náleziská
Významní rodáci
Živé tradície, folklór a zvyky
Tradícia výroby krojovaných bábik, krojov
Tradícia vinohradníctva a vinárstva
Fundovaní odborníci v oblasti
poľnohospodárstva
Tradícia chovu koní a včiel
Tradícia remeselných činností
Aktívna činnosť miestnych záujmových,
spolkových a spoločenských organizácií
a združení
Tradícia pravidelných kultúrnych,
spoločenských, folklórnych
a vinohradníckych podujatí v obciach

•
•
•
•

Výskyt divokých skládok odpadov
Slabé využívanie existujúceho prírodného
potenciálu
Zlý stav kultúrnych a historických pamiatok
1. a 2. Ochranné pásmo JE Mochovce

Spoločenské a ľudské
•

Slabý

záujem

mladých

ľudí

o dianie

v obciach
•
•
•
•
•
•

Migrácia ľudí za prácou
Starnutie populácie
Nepriaznivá demografická štruktúra
obyvateľstva obcí
Slabá spolupráca občanov so zástupcami
obcí (informovanosť)
Rómska komunita
Absencia doplnkových služieb
cestovného ruchu

Materiálne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Absencia ubytovacích zariadení
Nevyhovujúci stav cestnej siete v obciach
Nedobudovaná technická infraštruktúra –
kanalizácia, ČOV
Chátranie voľného domového a bytového
fondu
Nevyužité voľné budovy
Zlý stav chodníkov, oddychových zón,
obecných jarkov
Chátrajúce a nevyužité objekty
poľnohospodárskych podnikov
Nízka úroveň existujúcich zdravotných
zariadení
Zlý technický stav predškolských a školských
zariadení
Absencia cyklotrás
Nedostatok viacúčelových športových
a detských ihrísk
Nízka úroveň a zastaranosť viacúčelových
športových a detských ihrísk
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•
•
•
•
•
•

mikroregiónu
Organizovanie množstva podujatí
regionálneho významu
Existencia hajlochov a vínnych hajlochov
Poľovníctvo, rybárstvo
Vysoký podiel obyvateľstva v produktívnom
veku
Národnostne zmiešané obyvateľstvo
Dobré medziľudské vzťahy

Ekonomické
•
•
•
•
•

Materiálne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nevysporiadané majetkovo-právne vzťahy
v niektorých obciach
Nedostatok príležitostí zamestnať sa priamo
v obciach
Nedostatočná propagácia územia obcí ako
lokalít pre rozvoj cestovného ruchu
Vysoká migrácia za prácou
Absencia doplnkových služieb cestovného
ruchu

Existencia športovo-rekreačných zariadení
Vybudované kultúrne zariadenia
Existencia predškolských a školských
zariadení
Budovy vo vlastníctve samospráv
Existencia historických cirkevných objektov
Existujúci systém separovaného zberu
odpadov
Možnosti kultúrneho a športového využitia
Dobrá vybavenosť prvkami technickej
infraštruktúry
Upravené verejné priestranstvá, existencia
parkov a dostatok zelene v obciach
Existencia ÚPD a PHSR v obciach
Existencia voľného domového a bytového
fondu

Ekonomické
•
•
•
•
•
•
•

Aktívny samosprávny manažment v obciach
Silné zastúpenie SHR
Dobrý vzťah samospráva – podnikateľ
Vysoké zastúpenie podnikateľských
subjektov v území
Dostatočne rozvinutý sektor služieb
miestnemu obyvateľstvu
Rozvinutá štruktúra obchodu a služieb
Vhodné podmienky pre podnikanie

PRÍLEŽITOSTI

OHROZENIA

Prírodné

•

•
•
•
•

Rozvoj ekologického poľnohospodárstva
Využívanie alternatívnych zdrojov energie
smerom k ochrane ŽP
Využitie prírodného potenciálu územia pre
rozvoj vidieckeho cestovného ruchu
Ochrana podzemných vôd

•
•
•
•
•
•

Pokračujúci negatívny vývoj demografickej
štruktúry
Odchod mladých ľudí
Pretrvávajúca apatia a pasivita obyvateľov
Slabá ekonomická sila obcí
Preťaženosť miestnych komunikácií
Vykupovanie kvalitnej ornej pôdy
zahraničnými osobami
Úpadok významných regionálnych
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Spoločenské a ľudské
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Využitie historického a kultúrneho
potenciálu pre budovanie identity územia
Podpora a zachovanie tradičných remesiel
Podpora aktivizácie detí a mladých ľudí
v rozvoji územia
Tvorba nových medzisektorových
partnerstiev
Podpora participácie obyvateľov na veciach
verejných
Zlepšenie podmienok pre zvýšenie
informovanosti a vzdelávania
Rozvoj poľovníctva, včelárstva
Pozdvihnutie tradície pestovania viniča
a vinárstva
Obnovenie tradície ovocinárstva,
záhradníctva a zeleninárstva

•
•
•
•
•

zamestnávateľov
Útlm poľnohospodárstva a lesného
hospodárstva
Zložitý legislatívny systém
Slabá dostupnosť podporných finančných
zdrojov pre malé obce
Nevytvorenie bytových príležitostí
a podporného financovania pre mladé rodiny
Úbytok, prípadne zánik základných škôl,
predškolských zariadení

Materiálne
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Dobudovanie a rekonštrukcia komplexnej
technickej infraštruktúry (kanalizácia, ČOV)
Dobudovanie verejných priestranstiev
a oddychových zón
Vybudovanie cykloturistických trás
a náučných chodníkov
Dobudovanie a rekonštrukcia miestnych
komunikácií, chodníkov a lávok
Rekonštrukcia kultúrnych a historických
pamiatok
Vybudovanie ubytovacích a stravovacích
zariadení pre potreby rozvoja cestovného
ruchu
Vybudovanie Vínnej cesty
Skrášlenie a úprava verejných priestranstiev
v obciach mikroregiónu
Posilnenie obytnej funkcie obcí, výstavby
nájomných bytov
Rekonštrukcia obecných budov, objektov
spoločenského významu, obecného rozhlasu
a verejného osvetlenia
Dobudovanie zariadení infraštruktúry
voľného času (detské a športové ihriská)
Rekonštrukcia a modernizácia predškolských
a školských zariadení
Vybudovanie a rekonštrukcia autobusových
zastávok
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Ekonomické
•
•
•
•

•
•
•
•

Vysporiadanie vlastníckych vzťahov
Dobudovanie obchodnej siete a rozšírenie
doplnkových služieb
Zvýšenie propagácie a prezentácie územia
Využitie možností financovania rozvojových
projektov z fondov EÚ a domácich
dotačných titulov
Podpora silných zamestnávateľov
Podpora malých fariem, SHR a remeselníkov
Vytvorenie podmienok pre vznik nových
pracovných miest
Vytvorenie podmienok pre rozvoj vidieckeho
cestovného ruchu a turizmu

Použité postupy pri príprave SWOT analýzy, metódy stanovenia jednotlivých zdrojov SWOT
analýzy, informačné zdroje a celkový dopad SWOT analýzy pre územie verejnosúkromného partnerstva (MAS) – prepojenie SWOT analýzy na os 4 PRV.

Príprava a spracovanie SWOT analýzy OZ Pod Slovenskou bránou prebiehala vo viacerých
intervaloch. V rokoch 2004 až 2006 prebiehala na úrovni Tekovského regiónu tvorba SWOT analýzy,
kedy bola aj snaha o vypracovanie Integrovanej stratégie rozvoja územia regiónu Tekov. Opätovne sa
začalo v rokoch 2005 až 2008 pokračovanie v tvorbe SWOT analýzy. V tomto období si jednotlivé
obce vytvárali Plány hospodárskeho a sociálneho rozvoja.
V roku 2012 sa začala realizovať SWOT analýza, ktorá bola zameraná na celé územie
mikroregiónu Pod Slovenskou bránou. Základom pre vypracovanie SWOT analýzy bola situačná
analýza, teda mapovanie existujúcich zdrojov v území. Verejnosť bola zapojená do tvorby SWOT
analýzy prostredníctvom dotazníkového prieskumu. Dotazníky boli vypracované zvlášť pre občanov
a zvlášť pre podnikateľov žijúcich a pôsobiacich na území mikroregiónu. Pri tvorbe SWOT analýzy
bolo posledným krokom stretnutie členov verejno-súkromného partnerstva, kde sa identifikovali silné
a slabé stránky, ohrozenia a príležitosti jednotlivých obcí mikroregiónu a stanovili sa kľúčové
problémy mikroregiónu, ktoré sú základom pre rozvojové priority. Pri definovaní rozvojových priorít
sa vychádzalo z auditu zdrojov a zo SWOT analýzy.
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SWOT analýzu sme rozdelili na dve časti:


Analýzu silných a slabých stránok (z angličtiny S - strenghts, W - weaknesses)



Analýzu príležitostí a ohrození ( z angličtiny O – opportunities, T – threats)

Analýza silných a slabých stránok
Analýza silných a slabých stránok sleduje v jednotlivých obciach súčasný stav na základe
zisteného auditu zdrojov. Skutočnosti o území sme členili na pozitívne a negatívne, pričom sme brali
do úvahy to, že to čo je v súčasnosti negatívne, nemusí byť negatívom aj v budúcnosti a naopak. Pre
lepší popis územia je členená v tejto časti SWOT analýza na silné a slabé stránky v oblasti životného
prostredia, spoločnosti, materiálnych statkov a ekonomiky.

Analýza príležitostí a ohrození
Táto časť analýzy je sústredená na budúci rozvoj územia mikroregiónu Pod Slovenskou
bránou a na najpravdepodobnejšie možnosti jeho rozvoja a príležitostí preň. Ide o dynamický obraz
súčasnej situácie.
Analýza príležitostí a možných prekážok vychádza z analýzy auditu zdrojov a tiež z analýzy
silných a slabých stránok. Je akýmsi podkladom k tomu, kam má územie smerovať v budúcnosti, ale
aj s akými prekážkami treba pritom rátať.
Pri rozhodnutí sa do úvahy brali sociálne, kultúrne, materiálne a tiež ekonomické možnosti
rozvoja. Ekonomické možnosti rozvoja treba pritom chápať z pohľadu vstupov a výstupov.

Viaceré metódy boli použité pri stanovovaní SWOT analýzy, ktoré sú v súlade s prístupom
zdola nahor:
1. dotazníkový prieskum zameraný na podnikateľské subjekty,
2. prieskum verejnej mienky,
3. brainstorming,
4. analýza súčasnej situácie a zostavenie vízie,
5. analýza územia formou SWOT analýzy.
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Zapojenie verejnosti (občania, profesné a záujmové združenia a zástupcovia jednotlivých
sektorov) zapojení do procesu tvorby SWOT analýzy (napr.: ankety, dotazníky, informačné
kampane, iné spoločenské aktivity), vrátane popisu účasti občanov v procese.

Do procesu tvorby SWOT analýzy bola verejnosť zapojená viacerými spôsobmi:


dotazníkový prieskum realizovaný medzi občanmi a podnikateľskými subjektmi,



informovanosť zabezpečená prostredníctvom informácií na obecných a informačných
tabuliach, prostredníctvom vysielania v obecných rozhlasoch všetkých obcí,



verejné obecné stretnutia,



adresné

pozvánky

pre

zástupcov

záujmových

združení,

podnikateľov,

aktívnych

a mienkotvorných obyvateľov mikroregiónu.

Ďalšími kanálmi, ktorými sa pozývali hlavne zástupcovia súkromného sektora, bolo osobné
pozvanie od starostov obcí mikroregiónu. Cieľom stretnutí bolo definovanie východísk pre spoločnú
víziu vybudovania verejno-súkromného partnerstva a vypracovanie spoločnej SWOT analýzy.

Prostredníctvom dotazníkového prieskumu sa získali výsledky, ktoré odhalili silné a slabé
stránky miest obcí. Zároveň sa tým zistila aj nespokojnosť občanov s úrovňou uspokojovania
niektorých svojich životných potrieb. Najviac nespokojných občanov bolo najmä v oblasti
nedobudovanej technickej infraštruktúry – absencia kanalizácie, v oblasti miestnych komunikácií - zlý
stav ciest a chodníkov v obciach, absencia zdravotných stredísk a všeobecnej zdravotnej starostlivosti.
Priemerne sú občania spokojní s možnosťami športového využitia, kultúrnych a spoločenských
podujatí. Zároveň však nízku úroveň spokojnosti prejavili so stavom kultúrnych a športových
zariadení a tiež nespokojnosť s absenciou detských a športových ihrísk v obciach. Nespokojnosť
občanov je najmä v nedostatku pracovných príležitostí a nedostatočné možnosti zamestnania sa
mladých ľudí. Ďalším nedostatkom, ktorý treba v najbližšej budúcnosti riešiť je tvorba podmienok pre
vybudovanie nových bytových jednotiek. Väčšina respondentov uviedla ako hlavnú príčinu absencie
nových pracovných miest v obciach najmä nedostatok finančných prostriedkov.

Na otázku rozvojovej problematiky mali respondenti možnosť označiť, ktoré problémy je
potrebné riešiť čo najskôr, v budúcnosti a problémy, ktoré netreba riešiť. Problémy sa dotýkali
pracovných príležitostí, zamestnanosti mladých, zdravotníckej a sociálnej starostlivosti, investícií
(byty), služieb a voľného času. Za najnaliehavejšie problémy, ktoré treba riešiť v najbližšom čase
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označilo až 95,2% respondentov vytvorenie podmienok pre zamestnanosť mladých a vytvorenie
nových pracovných príležitostí označilo 94,6% respondentov. Z pohľadu obyvateľov by sa mali riešiť
aj tieto problémy v najbližšom čase: oprava miestnych komunikácií (75,4% respondentov), zlepšiť
zdravotnícku starostlivosť (77,3% respondentov), vytvorenie podmienok pre novú bytovú výstavbu
(72,3% respondentov), postarať sa o prestárle obyvateľstvo (68,4% respondentov), vytvorenie
zariadení pre oddych a voľný čas (61,2% respondentov), zlepšenie kvality životného prostredia
(51,1% respondentov) a v neposlednom rade aj vytvorenie podmienok pre podnikateľov (46,2%
respondentov).

Graf 28 Naliehavosť riešenia problémov v obci z pohľadu obyvateľov

Zdroj: Dotazníkový prieskum, vlastné spracovanie, 2012

Dotazníkový prieskum zameraný na podnikateľov odhalil prvky obmedzujúce podnikanie
jednotlivých podnikateľov. V otázke zameranej na nedostatky obce/mesta vo vzťahu k podnikateľom
boli najčastejšie označované tieto prvky: vysoké miestne dane a poplatky a nevyhnutná infraštruktúra
pre podnikanie. K faktorom, ktoré obmedzujú podnikanie boli označené najmä vysoké daňové
a odvodové zaťaženie, dostupnosť kvalifikovanej pracovnej sily, nedostupnosť finančných
prostriedkov a málo rozvinuté finančné prostredie. Podnikatelia boli priemerne spokojní
s poskytovaním služieb miestnej samosprávy.
V otázke Aké opatrenie by mala obec prijať na podporu podnikateľov mali respondenti
viacero možností na výber. Najaktuálnejšou požiadavkou podnikateľov je poskytovať viac informácií
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o možnostiach podnikania (96,3% respondentov) a informovať o možnostiach získavania grantov
z mimo obecných zdrojov (92,1% respondentov). Podnikateľské subjekty označili aj ďalšie možnosti
resp. požiadavky na podporné opatrenia zo strany obce podporovať podnikanie úľavami na miestnych
daniach (88,4% respondentov), pomoc podnikateľom prostredníctvom zvýhodneného prenájmu zo
strany obce (77,3% respondentov), vytvoriť alebo podporiť vytvorenie poradenských služieb (66,2%
respondentov),

iniciovať alebo podporiť vznik podnikateľských sietí,

informovať o zámeroch

obce/mesta (58,1% respondentov) a možnosť vytvoriť podnikateľskú komisiu alebo klub podnikateľov
na úrovni obce a poskytovať podnikateľom granty označilo 45,9% respondentov.

Graf 29 Opatrenia obce/mesta na podporu podnikateľov z pohľadu podnikateľských subjektov

Zdroj: Dotazníkový prieskum, vlastné spracovanie, 2012

Cieľom tohto prieskumu bolo získať informácie o spokojnosti občanov, identifikovanie
problémov z ich pohľadu a naliehavosť ich riešenia, taktiež aj názory a potreby týkajúce sa služieb
a aktivít v obci. Tieto údaje boli získané za účelom spracovania podkladov pre zostavenie SWOT
analýzy a následne aj formovanie vízií a priorít rozvoja mikroregiónu.
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Úlohy a zodpovednosť jednotlivých subjektov pri príprave a spracovaní SWOT analýzy (ak
sa na spracovaní podieľali externí odborníci, uveďte ich identifikačné údaje a spôsob
spolupráce).

Na odbornosť spracovania SWOT analýzy a jej kvalitu dozerali okrem starostov obcí
a aktérov miestneho rozvoja aj miestny manažér projektu. Na získavaní informácií a podkladov
participovali starostovia jednotlivých obcí, zástupcovia územia a aktéri miestneho rozvoja.
Okrem zástupcov územia a aktérov miestneho rozvoja participovali na príprave a spracovaní
problémovej analýzy aj miestny manažér a vonkajší expert projektu. Pozícia a úloha experta spočívala
v odbornom vedení pracovnej skupiny počas celého procesu, príprave a facilitácii pracovných stretnutí
členov verejno-súkromného partnerstva. Expert teda vedie skupinu od vízie až k definovaniu
strategického cieľa, strategických priorít, špecifických cieľov a opatrení až po aktivity. Na pozícii
vonkajšieho experta pôsobila počas prípravy a vypracovania Integrovanej stratégie rozvoja územia
Ing. Renáta Lelovská.
Spracovanie podkladov mala v kompetencii Mgr. Katarína Sumeráková. Metodické vedenie
počas celej prípravy, realizácie a spracovania projektu zabezpečovala Mgr. Monika Slížiková.
Komunikáciu so všetkými účastníkmi rozvojového procesu, so zástupcami obcí,
podnikateľskými subjektmi a záujmovými združeniami zabezpečoval miestny manažér. Vecná
a obsahová

príprava

stretnutí,

realizácia

záznamov

z pracovných

stretnutí,

prezenčných

listín, pozvánok a spracovanie podkladov bolo tiež v kompetencii miestneho manažéra.

Prehľad o uskutočnených podujatiach a stretnutiach k spracovaniu SWOT analýzy je
uvedený v prílohe č. 7 Záväznej osnovy Integrovanej stratégie rozvoja územia
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3.2 Problémová analýza a stanovenie rozvojových priorít
Analýza problémov územia verejno-súkromného partnerstva (MAS)
Analýza problémov bola zostavená na stretnutí členov verejno-súkromného partnerstva.
Prítomní účastníci tohto stretnutia identifikovali kľúčové problémy, s ktorými sa stretávajú a je
potrebné ich riešiť. Výber kľúčových problémov bol základom pre výber priorít do budúcej stratégie.

Zoznam problémov, s ktorými sa v území stretávame:


Absencia kanalizácie



Apatia, nezáujem ľudí o veci verejné



Nevyhovujúci stav technickej infraštruktúry



Nedostatok pracovných príležitostí priamo v obciach



Nízka úroveň ubytovacích a stravovacích služieb



Existencia čiernych skládok



Nevyhovujúci technický stav obecných budov



Útlm poľnohospodárskej prvovýroby



Málo využitý prírodný potenciál pre rozvoj rekreácie



Absencia kompletného cestovného ruchu a doplnkových služieb



Slabá propagácia územia



Nepriaznivý demografický vývoj

Problémy, ktoré vieme a chceme riešiť na úrovni mikroregiónu OZ Pod Slovenskou bránou:


Absencia kanalizácie, resp. nedobudovanie kanalizačnej siete



Miestne komunikácie a chodníky v zlom technickom stave



Znečisťovanie životného prostredia a nedostatočné využívanie prírodných zdrojov



Slabá propagácia územia



Nevyužité a schátralé obecné objekty



Málo využitý potenciál pre vidiecky cestovný ruch



Nedostatok pracovných príležitostí priamo v obciach

S využitím metodiky párovej matice problémov boli zadefinované nasledovné kľúčové problémy:
1. Nevyhovujúci stav technickej infraštruktúry
2. Nedostatok pracovných príležitostí priamo v obciach
3. Znečisťovanie ŽP
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4. Málo využitý potenciál pre vidiecky cestovný ruch
5. Slabá propagácia územia

Z týchto kľúčových problémov boli stanovené tieto špecifické ciele:
ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1:

Vytvoriť nové pracovné príležitosti priamo v mikroregióne

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 2:

Podpora malých a stredných fariem

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 3:

Zlepšiť stav miestnej infraštruktúry a zvýšiť atraktívnosť obcí

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 4:

Vytvoriť podmienky pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 5:

Rozvíjať a budovať identitu územia

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 6:

Budovať environmentálnu infraštruktúru

Z hľadiska potreby a urgencie sa určili kľúčové problémy, z ktorých sa po vzájomnej diskusii
a dohode stanovili tieto strategické rozvojové priority:
STRATEGICKÁ PRIORITA 1: Obnova a rozvoj obcí
STRATEGICKÁ PRIORITA 2: Vytváranie pracovných príležitostí na vidieku
STRATEGICKÁ PRIORITA 3: Rozvoj vidieckeho cestovného ruchu

Použité postupy pri príprave problémovej analýzy

Cieľom analýzy problémov je identifikovanie kľúčových problémov, ktoré sú základom pre
rozvojové priority. V strategickom plánovaní a zostavení stratégie je najdôležitejším krokom práve
výber týchto problémov. Pri definovaní kľúčových problémov sa vychádzalo z auditu zdrojov a zo
SWOT analýzy. Kľúčové problémy sa následne reflektujú v rozvojových – strategických prioritách,
ktoré predstavujú oblasti intervencie, kde sa budú koncentrovať plánované financie, personálne
a materiálne zdroje.
Pri spracovávaní analýzy problémov bolo prvým krokom zostavenie zoznamu problémov na
pracovnom stretnutí v Devičanoch, kde členovia verejno-súkromného partnerstva zostavili zoznam
formou brainstormingu. Ďalším krokom bolo porovnanie jednotlivých problémov z hľadiska potreby
a urgencie. Na základe tohto porovnania sa vyčlenili kľúčové problémy.
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Zapojenie verejnosti (občania, profesné a záujmové združenia a zástupcovia jednotlivých
sektorov) do procesu tvorby problémovej analýzy (napr: ankety, dotazníky, informačné
kampane, iné spoločenské aktivity), vrátane popisu účasti občanov v procese.
Zapájanie sa čo najširšieho okruhu občanov do tohto procesu plánovania a zostavovania
Integrovanej stratégie rozvoja územia

mikroregiónu zabezpečili facilitátor, zástupcovia obcí

a odborníci.
Verejnosť bola do procesu tvorby problémovej analýzy zapojená prostredníctvom
dotazníkového prieskumu, z ktorého boli spracované výstupy ako podklady k zostaveniu problémovej
analýzy. Zapojenie verejnosti malo význam najmä z toho dôvodu, aby občania získali pocit
vlastníctva na rozvojovom procese a prevzali zodpovednosť za jeho jednotlivé kroky. Celý proces
spoločného plánovania ďalšieho rozvoja územia bol otvorený pre každého, každý kto chcel sa mohol
zapojiť do procesu a tiež pripomienkovať priebežné výstupy.
Problémová analýza bola zostavená na pracovnom stretnutí, kde sa celý spoločný proces
plánovania a programovania posúva z úrovne lokálnej na úroveň regionálnu (územnú). Na tomto
stretnutí identifikovali zástupcovia jednotlivých obcí a sektorov kľúčové problémy, s ktorými sa
stretávajú a je potrebné ich riešiť.
Na samotnom procese zostavovania problémovej analýzy a určení rozvojových priorít
participovali zástupcovia verejného, podnikateľského a tiež občianskeho sektora.

Úlohy a zodpovednosť jednotlivých subjektov pri príprave a spracovaní problémovej
analýzy (ak sa na spracovaní podieľali externí odborníci, uveďte ich identifikačné údaje
a spôsob spolupráce).
Na príprave a spracovaní problémovej analýzy participovali zástupcovia verejného,
podnikateľského a občianskeho sektora.

Okrem zástupcov územia a aktérov miestneho rozvoja

participovali na príprave a spracovaní problémovej analýzy aj miestny manažér a vonkajší expert
projektu. Pozícia a úloha experta spočívala v odbornom vedení pracovnej skupiny počas celého
procesu, príprave a facilitácii pracovných stretnutí členov verejno-súkromného partnerstva. Expert
teda vedie skupinu od vízie až k definovaniu strategického cieľa, strategických priorít, špecifických
cieľov a opatrení až po aktivity. Na pozícii vonkajšieho experta pôsobila počas prípravy
a vypracovania Integrovanej stratégie rozvoja územia Ing. Renáta Lelovská.

107

Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia Pod Slovenskou bránou

Spracovanie podkladov mala v kompetencii Mgr. Katarína Sumeráková. Metodické vedenie
počas celej prípravy, realizácie a spracovania projektu zabezpečovala Mgr. Monika Slížiková.
Komunikáciu so všetkými účastníkmi rozvojového procesu, so zástupcami obcí,
podnikateľskými subjektmi a záujmovými združeniami zabezpečoval miestny manažér. Vecná
a obsahová

príprava

stretnutí,

realizácia

záznamov

z pracovných

stretnutí,

prezenčných

listín, pozvánok a spracovanie podkladov bolo tiež v kompetencii miestneho manažéra.
Problémová analýza bola spracovaná na pracovnom stretnutí v Devičanoch pod vedením
starostky obce Devičany – Mgr. Moniky Slížikovej.

Prehľad o uskutočnených stretnutiach a podujatiach k spracovaniu problémovej analýzy je
uvedený v Prílohe č. 7 Záväznej osnovy Integrovanej stratégie rozvoja územia.

108

Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia Pod Slovenskou bránou

KAPITOLA 4: ZOSTAVENIE STRATEGICKÉHO RÁMCA

4.1 Integrovaná stratégia rozvoja územia (strategické plánovanie)
Postupy a harmonogram spracovania Integrovanej stratégie rozvoja územia
Metódy a postupy práce pri spracovaní Integrovanej stratégie rozvoja územia – OZ Pod
Slovenskou bránou boli založené na interaktívnom a participatívnom prístupe k strategickému
plánovaniu (prístup zdola–nahor). Proces tvorby zostaveného dokumentu bol spracovávaný za širokej
účasti rôznych skupín miestnych obyvateľov (mládež, dôchodcovia, študenti, podnikatelia),
predstaviteľov samosprávy (starostovia, poslanci, tiež pedagogickí pracovníci), zástupcovia
záujmových organizácií (spoločenské, športové a kultúrne organizácie) a občianskych združení
pôsobiacich v území mikroregiónu.

Proces zhotovenia integrovanej stratégie metodicky pozostával z nasledujúcich etáp:
•

Mapovanie (audit) zdrojov
•

zber sekundárnych údajov – získavanie informácií na úrovní inštitúcií (Štatistický úrad
SR, ÚPSVaR Levice, Obvodný úrad životného prostredia Levice, obecné úrady a pod.)
Informácie sa týkali prírodných, demografických, materiálnych a ekonomických zdrojov.

•

zber primárnych údajov – získavanie informácií sa realizovalo na úrovni občanov
a podnikateľov (databázy zručných ľudí, významných rodákov, informácie o záujmových
organizáciách a pod.)



Spracovanie auditu zdrojov – spracovanie zozbieraných údajov do tabuliek a grafov,
spracovanie situačnej analýzy za celé územie mikroregiónu



Dotazníkový prieskum – realizovaný na úrovni občanov a podnikateľov, výstupy slúžia
k zostaveniu SWOT analýzy a vízie



Verejné obecné stretnutia – realizované v obciach mikroregiónu OZ Pod Slovenskou bránou,
ktoré boli moderované facilitátorom – diskusie o súčasnej kvalite života a o predstavách
občanov o budúcnosti,

diskusia k slabým a silným stránkam obce, ako aj rozvojovým

príležitostiam a tiež možným prekážkam ďalšieho rozvoja obce.


Vyselektovanie zástupcov územia - v procese obecných stretnutí a mapovania zdrojov došlo
k vyselektovaniu zástupcov, ktorí sa neskôr budú podieľať na zhotovení integrovanej
stratégie rozvoja územia.
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•

Územná (mikroregionálna etapa) – časť procesu realizovaná na úrovni mikroregiónu, ktorá
obsahovala prvé kroky strategického plánovania so zástupcami mikroregiónu Pod Slovenskou
bránou, pričom bola dodržaná zásada prístupu LEADER o zastúpení jednotlivých sektorov
( min. 50% z verejného sektora a súkromného sektora):

•

Zostavenie vízie a SWOT analýzy územia – na základe sumarizácie výstupov obecných vízií
a SWOT analýz a dotazníkového prieskumu,

•

Zostavenie problémovej analýzy pre celé územie mikroregiónu – identifikácia kľúčových
problémových okruhov a zadefinovanie rozvojových prioritných oblastí,

•

Zostavenie strategického rámca – strategický cieľ, strategické priority a špecifické ciele v rámci
jednotlivých strategických priorít,

•

Zostavenie akčného plánu vo väzbe na prístup LEADER a vo väzbe na integrovanú stratégiu
rozvoja územia – strategický cieľ, kľúčové priority a špecifické ciele v rámci každej priority
a v opatreniach PRV SR, ako aj operačných programov v rámci každého špecifického cieľa

•

Zostavenie finančného rámca – rozdelenie finančných prostriedkov pre opatrenia PRV SR
zaradené do integrovanej stratégie (opatrenia osi 3 PRV SR), financií pre chod miestnej akčnej
skupiny a projektov spolupráce (opatrenia osi 4 PRV SR)

•

Zostavenie monitorovacieho a hodnotiaceho rámca – dodatočných hodnotiacich a monitorovacích
ukazovateľov, priebehu hodnotenia a sebahodnotenia miestnej akčnej skupiny, monitorovanie
realizácie projektov,

•

Zostavenie implementačného rámca stratégie – zostavenie postupov pre

prijímanie a výber

projektov, vrátane rozhodnutia o výberových a bodovacích kritériách pre výber projektov,
kontroly, auditu a pod.

Tabuľka 45 Prehľad časového harmonogramu zostavovania Integrovanej stratégie
rozvoja územia
Aktivita
Obdobie
2006 – 2007

Mapovanie zdrojov v rámci tvorby stratégie typu
Leader RZMO Tekov

február –apríl 2012
marec – máj 2012

Mapovanie územia a zostavenie auditu zdrojov
Individuálne
stretnutia
s podnikateľmi
a zástupcami spoločenských organizácií

máj – jún 2012
júl 2012
júl 2012
august 2012

Dotazníkový prieskum
Spracovanie a odsúhlasenie stanov
Zostavenie územnej vízie a SWOT analýzy
Problémová analýza a výber rozvojových priorít
Zostavenie strategického rámca
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Zostavenie akčného plánu
Zostavenie finančného plánu
Zostavenie
monitorovacieho
a hodnotiaceho
systému
Zostavenie implementačného rámca
september - október 2012
november 2012

Práca na záväznej osnove
Ustanovujúce Valné zhromaždenie Občianskeho
združenia Pod Slovenskou bránou
Schválenie ISRÚ OZ Pod Slovenskou bránou
Oboznámenie obecných zastupiteľstiev s ISRÚ
OZ Pod Slovenskou bránou

Zdroj: OZ Pod Slovenskou bránou

4.1.1 Vízia, strategický cieľ, strategické priority a špecifické ciele
Zmeny oproti doterajšej praxi riešenia miestnych problémov, inovačné aktivity a spôsob
využitia miestneho potenciálu pre inovácie
Miestne problémy sa riešili doteraz individuálne v každej obci. Zmena oproti doterajšej praxi
riešenia miestnych problémov je v ochote všetkých členov riešiť problémy územia spoločne
a integrovaným spôsobom. Pracuje sa spoločne so súkromným a občianskym sektorom, čo nebolo
zaužívané.

Integrovaná stratégia rozvoja územia mikroregiónu Pod Slovenskou bránou zahŕňa v sebe niekoľko
inovačných aktivít:
•

vznik nových medzisektorových partnerstiev,

•

nové typy spolupráce medzi ekonomickými subjektmi, predovšetkým v oblasti vidieckeho
cestovného ruchu,

•

odstránenie izolovanosti v riešení potrieb, presun riešení z úrovne lokálnej (obecnej) na úroveň
územnú (mikroregionálnu),

•

zapájanie verejnosti do riešenia problémov pomocou moderných metód komunitného rozvoja,

•

nové princípy spolupráce medzi subjektmi v mikroregióne (verejnými, ziskovými a neziskovými),

•

efektívne prepojenie tradičných zdrojov územia s potenciálom rozvoja,

•

zvýšenie vzdelanosti a zručností obyvateľov a ich využitie pre potreby rozvoja územia.
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Využitie miestneho potenciálu pre inovácie je podporným argumentom v procese výberu
projektov. Spôsob a reálne využitie miestneho potenciálu bude teda uplatnený v rámci konkrétnych
projektov, ktoré budú implementované prostredníctvom Integrovanej stratégie rozvoja územia OZ Pod
Slovenskou bránou. Pre inovácie bude spôsob využitia miestneho potenciálu definovaný v rámci
konkrétnych predložených projektov.

Spôsob prispievania inovácií k naplneniu cieľov Integrovanej stratégie rozvoja územia
Inovačné prvky umožňujú lepšiu, objektívnejšiu formuláciu základných cieľov a opatrení,
umožňujú aktívnejšiu zainteresovanosť obyvateľov na formulovaní cieľov stratégie, ale tiež ich
spoluzodpovednosť za ich realizáciu.

K naplneniu cieľov Integrovanej stratégie rozvoja územia

mikroregiónu Pod Slovenskou bránou prispieva hlavne tvorba inovačných prvkov a aktivít na úrovni
projektov. Inovácie v rámci stratégie sú riešené cez jednotlivé opatrenia, a to prepojením nových
aktivít s potrebami územia, podporou vzniku nových služieb v území a ich inovatívne využitie.
V porovnaní s doterajším riešením problémov v území spočíva inovatívnosť celého
rozvojového procesu v ochote zástupcov jednotlivých obcí riešiť situáciu v mikroregióne Pod
Slovenskou bránou spoločne a takto postupovať aj v ďalšom riadení a spravovaní územia. Záujem
o spoločný rozvoj územia nielen starostov, ale aj podnikateľov a zástupcov spoločenských organizácií
je garanciou, že ďalšie spravovanie a plánovanie rozvojových aktivít bude mať integrovaný charakter
v mikroregióne.
Inovatívnosť v systéme riadenia rozvoja a spravovaní územia na základe multisektorovej
spolupráce, revitalizácia a obnova obcí vedúca k celkovému zatraktívneniu územia a zlepšeniu
vzhľadu obcí a stavu životného prostredia tvorí nástroj pre zabezpečenie ekonomickej a sociálnej
stability.
Realizácia plánovaných inovácií bude postupne prispievať k naplneniu strategického cieľa
a jednotlivých špecifických cieľov. OZ Pod Slovenskou bránou bude podporovať a preferovať
realizáciu takých zaujímavých projektov, ktoré budú obsahovať prvky inovácií a novátorstva.
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Logický rámec Integrovanej stratégie rozvoja územia a navrhovaných intervencií, opatrenia
(vrátane opatrení súvisiacich s osou 3 PRV), názov opatrenia, operačný program, konečný
prijímateľ (žiadateľ) a odôvodnenie výberu opatrenia – max. 10 riadkov

Predstava o budúcej podobe mikroregiónu – vízia bola zostavená na verejných obecných
stretnutiach a na jednom spoločnom mikroregionálnom stretnutí, ktoré sa uskutočnili v území za účasti
zástupcov verejného, súkromného a tiež občianskeho sektora.

Vízia do roku 2025
,, Územie OZ Pod Slovenskou bránou je pre miestnych obyvateľov a návštevníkov
atraktívnym prostredím, ktoré ponúka oddych, relax a zmysluplné využívanie voľného času.
Dobudovaná technická infraštruktúra, stabilné podnikateľské prostredie, kvalitná sociálna
a zdravotná starostlivosť, občianska vybavenosť, zdravé a čisté životné prostredie vytvára vhodné
podmienky pre spokojný život ľudí . To všetko pri zachovaní rázu krajiny a úrovne životného
prostredia.“

Vízia sa začne napĺňať prostredníctvom dosiahnutia vytýčeného strategického cieľa
a investovania do rozvojových priorít, ktoré vyplynuli z analýzy územia a najmä z problémovej
analýzy.

Logický rámec Integrovanej stratégie rozvoja územia

Strategický cieľ
Zvýšiť štandard životných podmienok obyvateľov mikroregiónu Pod Slovenskou bránou, zvýšiť
podporu

cestovného

ruchu,

vidieckeho

turizmu,

vinohradníctva

a reštrukturalizácie

poľnohospodárstva, pri zachovaní prírodného a kultúrneho bohatstva.
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Strategické priority
Strategická priorita 1

Obnova a rozvoj obcí

Strategická priorita 2

Vytváranie pracovných príležitostí na vidieku

Strategická priorita 3

Rozvoj vidieckeho cestovného ruchu

Strategická priorita 1

Obnova a rozvoj obcí

Špecifický cieľ 1.1

Zlepšiť stav miestnej infraštruktúry a zvýšiť atraktivitu obcí

Špecifický cieľ 1.2

Rozvoj environmentálnej infraštruktúry

Strategická priorita 2

Vytváranie pracovných príležitostí na vidieku

Špecifický cieľ 2.1

Vytvoriť nové pracovné príležitosti priamo v mikroregióne

Špecifický cieľ 2.2

Podpora malých a stredných fariem

Strategická priorita 3

Rozvoj vidieckeho cestovného ruchu

Špecifický cieľ 3.1

Vytvoriť podmienky pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu

Špecifický cieľ 3.2

Rozvíjať a budovať identitu územia

V rámci uvedených špecifických cieľov sú navrhnuté nasledovné opatrenia:
Strategická priorita 1

Obnova a rozvoj obcí

Špecifický cieľ 1.1

Zlepšiť stav miestnej infraštruktúry a zvýšiť atraktivitu
obcí

Opatrenie 1.1.1

3.4.2

Obnova a rozvoj obcí (PRV SR, Os 3 )

Kód opatrenia

322

Obnova a rozvoj dedín

Konečný prijímateľ (žiadateľ)

Koneční prijímatelia aktivít skupiny opatrení 3.4 Obnova
rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb ako súčasť
projektov realizovaných miestnymi akčnými skupinami,
zahŕňajú aj obec, ktorá je pólom rastu, resp. obce, ktoré sú
pólmi rastu. Z podpory sú však vylúčené obce s počtom
obyvateľov nad 20 000.

Odôvodnenie výberu opatrenia:

Audit dopravnej infraštruktúry a kvality obecných chodníkov
a obecných komunikácií odhalil nevyhovujúci stav cestnej
siete, chodníkov, lávok a mostov. Zlý stav chodníkov
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a absencia chodníkov v niektorých obciach ohrozuje život
chodcov, ktorí využívajú cestné komunikácie namiesto
chodníkov. Nevyhovujúci stav cestných komunikácii znižuje
bezpečnosť premávky v obciach a zvyšuje znečisťovanie
ovzdušia tuhými časticami. Cieľom opatrenia je výstavba,
rekonštrukcia

a modernizácia

miestnej

infraštruktúry

a zlepšenie vzhľadu obcí.

Strategická priorita 1

Obnova a rozvoj obcí

Špecifický cieľ 1.1

Zlepšiť stav miestnej infraštruktúry a zvýšiť atraktivitu
obcí

Opatrenie 1.1.2

3.4.1

Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo (PRV

SR, Os 3)
Kód opatrenia

321 Základné služby pre ekonomiku a vidiecke obyvateľstvo

Konečný prijímateľ (žiadateľ)

Koneční prijímatelia aktivít skupiny opatrení 3.4 Obnova
rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb ako súčasť
projektov realizovaných miestnymi akčnými skupinami,
zahŕňajú aj obec, ktorá je pólom rastu, resp. obce, ktoré sú
pólmi rastu. Z podpory sú však

vylúčené obce s počtom

obyvateľov nad 20 000.
Odôvodnenie výberu opatrenia

Analýza zdrojov, SWOT analýza a problémová analýza
poukazujú na nedostatok a zlý stav detských, športových
ihrísk,

telocviční,

absenciu

multifunkčných

športovísk

a ďalších priestorov vhodných na využitie voľného času.
Z auditu vyplýva potreba zvýšenia atraktivity obcí pre
obyvateľov

a aj

návštevníkov.

Investovanie

do

identifikovaných aktivít prostredníctvom implementácie tohto
opatrenia prispeje k celkovému zatraktívneniu prostredia
mikroregiónu.

Zároveň

pomôže

skvalitniť

a rozšíriť

infraštruktúru voľného času a občiansku vybavenosť.
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Strategická priorita 1

Obnova a rozvoj obcí

Špecifický cieľ 1.2

Rozvoj environmentálnej infraštruktúry

Opatrenie 1.2.1

3.4.2

Obnova a rozvoj obcí (PRV SR, Os 3)

Kód opatrenia

322

Obnova a rozvoja dedín

Konečný prijímateľ (žiadateľ)

Koneční prijímatelia aktivít skupiny opatrení 3.4 Obnova
rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb ako súčasť
projektov realizovaných miestnymi akčnými skupinami,
zahŕňajú aj obec, ktorá je pólom rastu, resp. obce, ktoré sú
pólmi rastu. Z podpory sú však vylúčené obce s počtom
obyvateľov nad 20 000.

Odôvodnenie výberu opatrenia:

Audit zdrojov, SWOT analýza a problémová analýza odhalili
absenciu kanalizácie v 15 obciach. K zvýšeniu kvality života
obyvateľov, ochrane vodných tokov nachádzajúcich sa na
území mikroregiónu a predovšetkým k zvýšeniu ochrany
životného prostredia vedie dobudovanie tejto verejnej
infraštruktúry.

Strategická priorita 1

Obnova a rozvoj obcí

Špecifický cieľ 1.2

Rozvoj environmentálnej infraštruktúry

Operačný program

Životné prostredie

Opatrenie 1.2.2

Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd

Kód opatrenia

2 Operačný program Životné prostredie, Os 1

Konečný prijímateľ (žiadateľ)

obce, mestá, združenia miest a obcí, fyzické a právnické
osoby v súlade s § 5 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z. z. o
verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a
doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových
odvetviach v znení neskorších predpisov a s § 2 písm. e)
zákona č. 276/2001 Z. z.

Odôvodnenie výberu opatrenia

Cez toto opatrenie dopĺňa návrhová intervencia potrebu
budovania environmentálnej infraštruktúry špecifikovanej
v Integrovanej stratégii rozvoja územia v opatrení 3.4.2
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Strategická priorita 1

Obnova a rozvoj obcí

Špecifický cieľ 1.2

Rozvoj environmentálnej infraštruktúry

Opatrenie 1.2.3

1.2 Likvidácia a prevencia čiernych skládok

Konečný prijímateľ (žiadateľ)

Oprávnenými žiadateľmi sú: obec, občianske združenie
(registrované podľa zákona 83/1990 Zb. o združovaní
občanov v znení neskorších predpisov s pôsobnosťou na
obecnej úrovni so sídlom v území pôsobnosti MAS),
spoločenské

organizácie

(nadácia,

záujmové

združenie

právnických osôb so sídlom v území pôsobnosti MAS),
občianska iniciatíva (skupina min. 3 občanov s trvalým
bydliskom v území pôsobnosti MAS, ktorí medzi sebou
uzavreli zmluvu o spolupráci v súlade s právnymi predpismi
SR). Konečný prijímateľ (t.j. MAS) nemôže byť súčasne
konečným užívateľom dotácie NSK v rámci zverejnených
výziev a vybraných projektov.
Odôvodnenie výberu opatrenia

Na základe auditu zdrojov a SWOT analýzy boli odhalené na
území mikroregiónu čierne skládky. Cieľom tohto opatrenia je
odstránenie čiernych skládok, čo prispeje k zlepšeniu stavu
životného prostredia v území, a tým aj k zvýšeniu kvality
života obyvateľov.

Strategická priorita 2

Vytváranie pracovných príležitostí na vidieku

Špecifický cieľ 2.1

Vytvoriť

nové

pracovné

príležitosti

priamo

v mikroregióne
Opatrenie 2.1.1

3.1

Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym

činnostiam (PRV SR, Os 3)
Kód opatrenia

311

Diverzifikácia

smerom

k nepoľnohospodárskym

činnostiam
Konečný prijímateľ (žiadateľ)

Právnické osoby a fyzické osoby (malé a stredné podniky
v zmysle odporúčania Komisie 2003/361ES) podnikajúce
v oblasti

poľnohospodárstva,

ktorých

podiel

ročných

tržieb/príjmov z poľnohospodárskej prvovýroby na celkových
tržbách/príjmoch za posledné uzatvorené účtovné obdobie
predstavuje

minimálne

30%.

Koneční

prijímatelia

–
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predkladatelia projektu musia podnikať v poľnohospodárskej
prvovýrobe minimálne 12 po sebe nasledujúcich mesiacov
pred podaním ŽoNFP (projektu). Preukazuje sa pri ŽoNFP
(projekte).
Odôvodnenie výberu opatrenia

Cieľom opatrenia je rozširovanie alternatívnych zdrojov
príjmov prostredníctvom zriaďovania doplnkových výrob
nepoľnohospodárskeho

charakteru

a tvorby

nových

a zachovania už existujúcich pracovných miest.

Strategická priorita 2

Vytváranie pracovných príležitostí na vidieku

Špecifický cieľ 2.2

Podpora malých a stredných fariem

Opatrenie 2.2.1

5.3.1.1 Modernizácia fariem, (PRV SR, Os 1)

Kód opatrenia

121

Konečný prijímateľ (žiadateľ)

Fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej

Modernizácia fariem

prvovýrobe.
Odôvodnenie výberu opatrenia

Na základe SWOT analýzy patria k silným stránkam územia
mikroregiónu vhodné prírodné a klimatické podmienky pre
rastlinnú a živočíšnu výrobu, priaznivé prírodné podmienky
pre špeciálne odvetvia poľnohospodárskej výroby ako
ovocinárstvo,

sadovníctvo

vinohradníctvo

a

vinárstvo,

včelárstvo, chov hospodárskych zvierat a podobne. Medzi
slabé stránky územia možno zahrnúť stagnujúci produkčný
systém

poľnohospodárskych

zastaranými

subjektov

a opotrebovanými

charakterizovaný

budovami,

zariadením

a vybavením.
Cieľom

opatrenia

je

zvýšiť

konkurencieschopnosť

poľnohospodárskych subjektov lepším využívaním výrobných
faktorov a uplatňovaním nových technológií a inovácií,
zlepšiť výrobné podmienky, zvýšiť kvalitu produktov
a efektívnosť tradičnej poľnohospodárskej výroby.
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Strategická priorita 2

Vytváranie pracovných príležitostí na vidieku

Špecifický cieľ 2.2

Podpora malých a stredných fariem

Opatrenie 2.2.2

5.3.1.6 Odborné vzdelávanie a informačné aktivity (PRV
SR, Os 1)

Kód opatrenia

111

Odborné vzdelávanie a informačné aktivity

Konečný prijímateľ (žiadateľ)

Oprávneným žiadateľom sú subjekty – inštitúcie, pôsobiace
v oblasti vedy, výskumu a ďalšieho vzdelávania a v predmete
svojej činnosti majú vzdelávacie aktivity alebo poskytovanie
informačných

aktivít

(štátne,

príspevkové,

rozpočtové,

verejno-právne, neziskové organizácie, občianske a záujmové
združenia, profesijné komory).
Odôvodnenie výberu opatrenia

Potreba realizácie tohto opatrenia vyplýva z potreby vytvoriť
pre všetkých ľudí pracujúcich v oblasti pôdohospodárstva,
potravinárskeho a lesného hospodárstva prístup k neustálemu
vzdelávaniu sa, k vyhodnocovaniu nových informácií a tým
zvýšiť kvalitu ďalšieho vzdelávania a zároveň aj k zvýšeniu
rastu zamestnanosti v mikroregióne. Cieľom opatrenia je
rozšíriť rámec vzdelávacích a informačných aktivít a šíriť
poznatky pre všetkých pracujúcich v poľnohospodárstve,
potravinárstve a lesnom hospodárstve. Prioritou je vybaviť
ľudí, pracujúcich v oblasti pôdohospodárstva, potrebnými
vedomosťami.

Strategická priorita 3

Rozvoj vidieckeho cestovného ruchu

Špecifický cieľ 3.1

Vytvoriť podmienky pre rozvoj vidieckeho cestovného
ruchu
3.2
Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného

Opatrenie 3.1.1

ruchu (PRV SR, Os 3)
Kód opatrenia

313

Podpora činností v oblasti cestovného ruchu – časť A

Konečný prijímateľ (žiadateľ)

Fyzické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti cestovného
ruchu, v prípade konečných prijímateľov – predkladateľov
projektov podnikajúcich aj v oblasti poľnohospodárstva ich
podiel

ročných

tržieb/príjmov

z poľnohospodárskej

prvovýroby na celkových tržbách/príjmoch musí byť nižší ako
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30%. Ak konečný prijímateľ – predkladateľ projektu vykazuje
podiel tržieb/príjmov z poľnohospodárskej prvovýroby nižší
ako 30%, ale investícia zahŕňa viac ako 10 lôžok, môže
o podporu požiadať z OP KaHR, ktorý je v gescii MH SR.
Odôvodnenie výberu opatrenia

Územie

mikroregiónu

disponuje

výhodnou

polohou

a zdravým prírodným prostredím, ktoré sú základnými
predpokladmi pre tvorbu vidieckeho cestovného ruchu.
K silným stránkam územia patria vhodné prírodné podmienky
na realizáciu vidieckej turistiky, agroturistiky a prímestskej
rekreácie, ale tiež nachádzajúce sa termálne kúpalisko
Santovka priamo v území mikroregiónu. Nedostatkom územia
je predovšetkým slabé využívanie existujúceho prírodného
potenciálu. Medzi nedostatky územia patria aj absenciua
cyklotrasy a absentujúce turistické chodníky. Súčasný stav
ponuky relaxačných a ubytovacích zariadení je neuspokojivý,
čo vyplýva z výsledkov analýzy územia. Cieľom opatrenia je
vytvoriť možnosti získania doplnkových zdrojov pre miestne
obyvateľstvo cez ubytovanie, budovanie služieb pre relaxáciu
a aktívny oddych.

Strategická priorita 3
Špecifický cieľ 3.1

Rozvoj vidieckeho cestovného ruchu
Vytvoriť podmienky pre rozvoj vidieckeho cestovného
ruchu

Opatrenie 3.1.2

3.2

Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného

ruchu (PRV SR, Os 3)
Kód opatrenia

313

Podpora činností v oblasti cestovného ruchu – časť B

Konečný prijímateľ (žiadateľ)

Právnické osoby združujúce subjekty pôsobiace v oblasti
vidieckeho cestovného ruchu.

Odôvodnenie výberu opatrenia:

Realizácia prispeje k zvyšovaniu informovanosti širokej
verejnosti o možnostiach pobytu v zariadeniach vidieckeho
cestovného ruchu. Týmto sa zlepší propagácia územia, ktorá
je v súčasnosti nedostatočná.

Zaviesť a využívať efektívne

formy marketingu je dôležité pre zviditeľnenie potenciálu
územia.
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Strategická priorita 3
Špecifický cieľ 3.1

Rozvoj vidieckeho cestovného ruchu
Vytvoriť podmienky pre rozvoj vidieckeho cestovného
ruchu

Opatrenie 3.1.3

Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu (OP
KaHr, Os 3)

Kód opatrenia

3.1

Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Konečný prijímateľ (žiadateľ)

Subjekty

podľa

znenia

Operačného

programu

Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Odôvodnenie výberu opatrenia:

Výber resp. potreba realizácie tohto opatrenia vyplýva
z potreby vybudovania ubytovacích zariadení s kapacitou nad
10 lôžok a komplexných relaxačných služieb.

Cieľom je

zabezpečiť komplexnosť poskytovaných služieb vidieckeho
cestovného ruchu s využitím počas celého roka a zabezpečiť
dostatok ubytovacích zariadení.

Strategická priorita 3

Rozvoj vidieckeho cestovného ruchu

Špecifický cieľ 3.2
Opatrenie 3.2.1

Rozvíjať a budovať identitu územia
Vzdelávanie a informovanie (PRV SR, Os 3)

Kód opatrenia

3.3 Vzdelávanie a informovanie

Konečný prijímateľ (žiadateľ)

Oprávneným žiadateľom sú subjekty – inštitúcie, pôsobiace
v oblasti poskytovania vzdelávacích a informačných služieb
(štátne, príspevkové, rozpočtové, verejno-právne, neziskové
organizácie, občianske a záujmové združenia, profesijné
komory, štátne podniky).

Odôvodnenie výberu opatrenia

Zvýšením úrovne odborných vedomostí a zručností prispeje
k podpore ekonomickej stability a prispeje teda k naplneniu
strategického cieľa. Spoločné vzdelávanie zástupcov územia
určite prispeje k ďalšiemu rozvoju multisektorovej spolupráce
a k ďalšiemu kvalitnému a odbornému spravovaniu územia.
Cieľom opatrenia je skvalitniť ľudský potenciál a vytvoriť
podmienky pre efektívne riadenie rozvoja územia.
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Zoznam zdrojov financovania mimo opatrení osi 3 PRV
Strategická priorita 1

Obnova a rozvoj obcí

Špecifický cieľ 1.1
Opatrenie 1.1.3

Zlepšiť stav miestnej infraštruktúry a zvýšiť atraktivitu
obcí
Obnova obcí, NSK VZN 7/2011

Kód opatrenia

1.1

Úprava

verejných

priestranstiev

vrátane

obnovy

a budovania zelených a oddychových zón
Konečný prijímateľ (žiadateľ)

Oprávnenými žiadateľmi sú:

obec, občianske združenie

(registrované podľa zákona 83/1990 Zb. o združovaní
občanov v znení neskorších predpisov s pôsobnosťou na
obecnej úrovni so sídlom v území pôsobnosti MAS),
spoločenské

organizácie

(nadácia,

záujmové

združenie

právnických osôb so sídlom v území pôsobnosti MAS),
občianska iniciatíva (skupina min. 3 občanov s trvalým
bydliskom v území pôsobnosti MAS, ktorí medzi sebou
uzavreli zmluvu o spolupráci v súlade s právnymi predpismi
SR). Konečný prijímateľ (t.j.MAS)

nemôže byť súčasne

konečným užívateľom dotácie NSK v rámci zverejnených
výziev a vybraných projektov.
Odôvodnenie výberu opatrenia

Problémová analýza odhalila nedostatky v oblasti občianskej
vybavenosti, ktoré znižujú atraktivitu obcí a nevytvárajú
vhodné podmienky pre zotrvanie mladých ľudí a rodín
v mikroregióne. V rámci auditu zdrojov a silných stránok
SWOT analýzy je poukázané na bohatú históriu územia, ktorá
je prezentovaná objektmi historického významu. Cieľom tohto
opatrenia je rekonštrukcia a modernizácia prvkov základného
občianskeho vybavenia a skvalitnenie stavu životného
prostredia.
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Strategická priorita 3

Rozvoj vidieckeho cestovného ruchu

Špecifický cieľ 3.2
Opatrenie 3.2.2

Rozvíjať a budovať identitu územia
Rozvoj vidieckej spoločnosti a podpora tradícií, NSK VZN
7/2011

Kód opatrenia

2 Rozvoj vidieckej spoločnosti a podpora tradícií

Konečný prijímateľ (žiadateľ)

Miestna akčná skupina (MAS), ktorá predkladá žiadosť
o poskytnutie dotácií z Nitrianskeho samosprávneho kraja na
realizáciu inovatívnych projektov pre konečných užívateľov
z územia: občianske združenia, nadácie, záujmové združenia,
iniciatívy, podnikateľské subjekty.

Odôvodnenie výberu opatrenia

Na území mikroregiónu sa nachádza množstvo aktívnych
spoločenských, kultúrnych a športových organizácií. Ich
pôsobenie je obmedzované najmä nedostatkom finančných
prostriedkov. Cieľom opatrenia je podpora spoločenských,
kultúrnych a športových podujatí v obciach a mikroregióne,
podpora spolkov a ich činnosti, tvorivé dielne s ukážkami
miestnych remesiel a podobne.

Strategická priorita 3

Rozvoj vidieckeho cestovného ruchu

Špecifický cieľ 3.2
Opatrenie 3.2.3

Rozvíjať a budovať identitu územia
Zachráňme kultúrne pamiatky NSK VZN 3/2010

Kód opatrenia

NSK VZN 3/2010

Konečný prijímateľ (žiadateľ)

Pod pojmom ,,žiadateľ sa rozumie právnická alebo fyzická
osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá je vlastníkom
národnej kultúrnej pamiatky (ďalej len ,,kultúrna pamiatka),
alebo nájomcom kultúrnej pamiatky na 50 a viac rokov,
a ktorá má sídlo alebo trvalý pobyt na území NSK.

Odôvodnenie výberu opatrenia

Analýza

zdrojov

odhalila

bohatú

históriu

územia

prezentovanú objektmi historického významu a sakrálnymi
objektmi. Cieľom opatrenia je obnova národných kultúrnych
pamiatok na území mikroregiónu a budovanie identity územia
prostredníctvom histórie.
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Strategická priorita 3

Rozvoj vidieckeho cestovného ruchu

Špecifický cieľ 3.2
Opatrenie 3.2.4

Rozvíjať a budovať identitu územia
Podpora projektov spolupráce verejno-súkromných
partnerstiev NSK VZN 7/2011

Kód opatrenia

4.1 Projekty národnej spolupráce schválené v rámci Programu
rozvoja vidieka SR 2007-2013

Konečný prijímateľ (žiadateľ)

Konečný užívateľ je totožný s konečným prijímateľom dotácie
(t.j. Miestna akčná skupina, verejno-súkromné partnerstvo,
bez štatútu MAS. Právna forma občianske združenie
registrované podľa zákona č. 83/90 Zb. o združovaní občanov
v znení neskorších predpisov).

Odôvodnenie výberu opatrenia

Združenie plánuje realizovať projekty národnej spolupráce.
Národnú spoluprácu verejno-súkromné partnerstvo plánuje
zamerať nielen smerom k budovaniu vínnej cesty, podporu
vinohradníctva, ale tiež na vytvorenie regionálnej značky pre
vybrané druhy špecifických výrobkov a služieb na vidieku.
Prostredníctvom národnej spolupráce sa získajú ďalšie
skúsenosti, inšpirácie a vedomosti pre budúce projekty
spolupráce.

Strategická priorita 3

Rozvoj vidieckeho cestovného ruchu

Špecifický cieľ 3.2
Opatrenie 3.2.5

Rozvíjať a budovať identitu územia
Podpora projektov spolupráce verejno-súkromných
partnerstiev NSK VZN 7/2011

Kód opatrenia

4.2 Projekty medzinárodnej spolupráce

Konečný prijímateľ (žiadateľ)

Konečný užívateľ je totožný s konečným prijímateľom dotácie
(t.j. Miestna akčná skupina, verejno-súkromné partnerstvo,
bez štatútu MAS. Právna forma občianske združenie
registrované podľa zákona č. 83/90 Zb. o združovaní občanov
v znení neskorších predpisov).

Odôvodnenie výberu opatrenia

V prípade projektov na nadnárodnú spoluprácu sa bude
Združenie

zameriavať

na

budovanie

nových

vzťahov

s novými partnermi. Cieľom opatrenia je budovanie kapacít
a výmena

skúseností

verejno-súkromných

partnerstiev
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prostredníctvom

seminárov,

konferencií,

workshopov

a podobne.

Prierezové opatrenia Integrovanej stratégie rozvoja územia OZ Pod Slovenskou bránou
Opatrenie 4.2

5.3.4.2 Vykonávanie projektov spolupráce (PRV SR,OS 4)

Kód opatrenia

421

Konečný prijímateľ (žiadateľ)

Miestna akčná skupina, ktorej bol uvedený štatút miestnej

Vykonávanie projektov spolupráce

akčnej skupiny
Odôvodnenie výberu opatrenia

Územie

mikroregiónu

disponuje

prírodným,

kultúrnym

a historickým potenciálom vhodným pre rozvoj vidieckeho
cestovného ruchu, má záujem o výmenu skúseností v oblasti
potreby budovania kapacít pre lepšie manažovanie skúseností
realizácie integrovaného rozvoja v iných územiach v rámci SR
i krajín EÚ. Projekty národnej spolupráce budú zamerané na
budovanie vínnej cesty, podpore vinohradníctva, zapojenie sa
do projektu Terra Banensium – Zem baníkov. Národná aj
nadnárodná spolupráca budú zamerané tiež na podporu
prezentovania tradícií, kultúry a remesiel ľudí žijúcich
v mikroregióne. Cieľom opatrenia je podporiť spoluprácu,
inovácie, potrebné zručnosti, výmenu a prenos skúseností
s implementáciou prístupu Leader

Opatrenie 4.3

5.3.4.3 Chod miestnej akčnej skupiny (PRV SR, OS 4)

Kód opatrenia

431

Chod miestnej akčnej skupiny, získavanie zručností

a animácia územia
Konečný prijímateľ (žiadateľ)

Občianske združenie Pod Slovenskou bránou

Odôvodnenie výberu opatrenia

Cieľom opatrenia je tvorba a zvyšovanie kapacít pre realizáciu
prístupu

Leader

prostredníctvom

v mikroregióne,
možnosti

a to

efektívnej

predovšetkým
implementácie

Integrovanej stratégie rozvoja územia Občianskeho združenia
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Pod Slovenskou bránou a rozvíjania zručností v oblasti
lokálneho manažmentu.

Súhrnný prehľad Integrovanej stratégie rozvoja územia
Súhrnný prehľad Integrovanej stratégie rozvoja územia je uvedený v prílohe č. 3

4.2 Akčný plán vo väzbe na os 4 Leader
Väzba vybraných opatrení osi 3 PRV, ktoré sa budú implementovať prostredníctvom osi 4
Leader na príslušné ciele Integrovanej stratégie rozvoja územia.

Prostredníctvom Osi 4 sa budú vo väzbe na strategický cieľ a špecifické ciele Integrovanej
stratégie rozvoja územia Občianskeho združenia Pod Slovenskou bránou implementovať vybrané
opatrenia s nasledovnými aktivitami:

Strategická priorita 1

Obnova a rozvoj obcí

Špecifický cieľ 1.1

Zlepšiť stav miestnej infraštruktúry a zvýšiť atraktivitu obcí

Opatrenie 1.1.1

3.4.2

Obnova a rozvoj obcí

(PRV SR, Os 3, kód 322)

Oprávnené činnosti:


výstavba, rekonštrukcia a modernizácia miestnych ciest, lávok, mostov,



výstavba, rekonštrukcia a modernizácia chodníkov, cyklotrás, verejného osvetlenia, verejných
priestranstiev a parkov.
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Strategická priorita 1

Obnova a rozvoj obcí

Špecifický cieľ 1.1

Zlepšiť stav miestnej infraštruktúry a zvýšiť atraktivitu obcí

Opatrenie 1.1.2

3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo (PRV SR, Os
3, kód 321)

Oprávnené činnosti:
•

rekonštrukcia a modernizácia rekreačných zón,

•

výstavba, rekonštrukcia a modernizácia detských a športových ihrísk, tržníc, autobusových
zastávok, obecných rozhlasov,

•

výstavba, rekonštrukcia a modernizácia obecných stavieb (obecný úrad, kultúrny dom, dom
smútku) a objektov spoločenského významu vrátane ich okolia a vrátane zriadenia pripojenia na
internet,

•

investície do objektov podporujúcich voľno časové aktivity.

Strategická priorita 1

Obnova a rozvoj obcí

Špecifický cieľ 1.2

Rozvoj environmentálnej infraštruktúry

Opatrenie 1.2.1

3.4.2

Obnova a rozvoj obcí (PRV SR, Os 3, kód 322)

Oprávnené činnosti:


výstavba, rekonštrukcia a modernizácia vodovodov a kanalizácie (vrátane ČOV – zákon 442/2002
Z.z., § 2, ods. b)

Strategická priorita 2

Vytváranie pracovných príležitostí na vidieku

Špecifický cieľ 2.1

Vytvoriť nové pracovné príležitosti priamo v mikroregióne

Opatrenie 2.1.1

3.1

Diverzifikácia

smerom

k nepoľnohospodárskym

činnostiam (PRV SR, Os 3, kód 311)
Oprávnené činnosti:


výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rekreačných a ubytovacích zariadení s kapacitou
11-40 lôžok – stavebné investície, investície do vnútorného vybavenia, zariadenia
a technológií vrátane zriadenia pripojenia na internet,



rekonštrukcia existujúcich poľnohospodárskych objektov (ktoré stratili svoj pôvodný účel) na
agroturistické objekty s kapacitou 11–40 lôžok – stavebné investície, investície do vnútorného
vybavenia, zariadenia a technológií vrátane zriadenia pripojenia na internet,
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výstavba, rekonštrukcia a modernizácia výrobných a predajných objektov (pri rekonštrukcii
a modernizácii vrátane technológií) a nákup strojov, technológií a zariadení,



výstavba, rekonštrukcia a modernizácia agroturistických zariadení vrátane hygienických,
ekologických a rekondičných objektov slúžiacich na rozvoj turistických činností – stavebné
investície, investície do vnútorného vybavenia, zariadenia a technológií vrátane zriadenia
pripojenia na internet.

Strategická priorita 3

Rozvoj vidieckeho cestovného ruchu

Špecifický cieľ 3.1
Opatrenie 3.1.1

Vytvoriť podmienky pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu
3.2
Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného
ruchu – časť A (PRV SR, Os 3, kód 313)

Oprávnené činnosti:
•

rekonštrukcia a modernizácia nízkokapacitných ubytovacích zariadení s kapacitou maximálne 10
lôžok – stavebné investície, investície do vnútorného vybavenia a zariadenia vrátane pripojenia na
internet,

•

prestavba /alebo prístavba časti rodinných domov a ďalších nevyužitých objektov na
nízkokapacitné ubytovacie zariadenia s kapacitou maximálne 10 lôžok – stavebné investície,
investície do vnútorného vybavenia a zariadenia vrátane zriadenia pripojenia na internet,

•

výstavba, rekonštrukcia a modernizácia kempingového ubytovania vrátane prístupových ciest
v rámci areálu, spevnených parkovacích plôch, elektrických, vodovodných a kanalizačných
rozvodov, oplotenia, osvetlenia a sociálnych zariadení,

•

výstavba, rekonštrukcia a modernizácia doplnkových relaxačných zariadení (sauna, krb, bazén
a pod.).
Súčasťou stavebných investícií môžu byť aj prístupové cesty, pripojenie na inžinierske siete
a úpravy v rámci areálu.

Strategická priorita 3
Špecifický cieľ 3.1

Rozvoj vidieckeho cestovného ruchu
Vytvoriť podmienky pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu

Opatrenie 3.1.2

3.2

Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu

- časť B (PRV SR, Os 3, kód 313)
Oprávnené činnosti:
•

marketing služieb vidieckeho cestovného ruchu a rozvoja regiónu.
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Strategická priorita 3

Rozvoj vidieckeho cestovného ruchu

Špecifický cieľ 3.2
Opatrenie 3.2.1

Rozvíjať a budovať identitu územia
3.3.3 Vzdelávanie a informovanie

(PRV SR, Os 3)

Oprávnené činnosti:
•

všetky formy ďalšieho vzdelávania, ktorých zameranie je v súlade s cieľmi opatrenia
a príslušnými právnymi predpismi EÚ a SR,

•

vzdelávacie aktivity určené pre podnikateľské subjekty a subjekty verejnej správy (obce, mestá
a ich združenia a občianske združenia),

•

formy informačných aktivít.

Strategická priorita 1
Opatrenie 1.1.3

Obnova a rozvoj obcí
Obnova obcí, NSK VZN 7/2011

Oprávnené činnosti (podporované aktivity)
1.1 Úprava verejných priestranstiev vrátane obnovy a budovania zelených a oddychových zón
Podaktivity:
•

rekonštrukcia a modernizácia verejných

priestranstiev,

parkov,

drobnej

architektúry

a verejného osvetlenia,
•

výsadba živých plotov, stromoradia, bodovej a skupinovej vegetácie,

•

rekonštrukcia a modernizácia rekreačných oddychových zón,

•

výstavba, rekonštrukcia a modernizácia miestnych lávok, chodníkov, cyklotrás vrátane
spevnených plôch,

•

výstavba, rekonštrukcia a modernizácia detských ihrísk, tržníc a prístreškov,

•

rekonštrukcia a modernizácia autobusových zastávok,

•

rekonštrukcia a modernizácia objektov spoločenského významu vrátane ich okolia,

•

rekonštrukcia a modernizácia drobných sakrálnych pamiatok, historických fontán, dedinských
múzeí a pamätníkov.

1.2 Likvidácia a prevencia čiernych skládok
Podaktivity
•

odstránenie čiernych skládok,

•

propagačné aktivity v environmentálnej oblasti,
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•

informačné kampane k problematike odpadov,

•

spracovanie štúdie, analýzy nakladania s komunálnym odpadom vrátane biologicky
rozložiteľného odpadu,

•

zriadenie obecného kompostoviska – kapacita do 10 ton/ kompostu ročne vrátane vybudovania
a modernizácie prístupových komunikácií,

•

zriadenie zberných miest vrátane vybudovania a modernizácie prístupových komunikácií,

Strategická priorita 3

Rozvoj vidieckeho cestovného ruchu

Špecifický cieľ 3.2
Opatrenie 3.2.2

Rozvíjať a budovať identitu územia
Rozvoj vidieckej spoločnosti a podpora tradícií, NSK VZN
7/2011

Oprávnené činnosti (podporované aktivity)
2.1 Spoločenské podujatia v obciach a mikroregióne
Podaktivity
•

organizácia spoločenských a kultúrnych podujatí,

•

organizácia jarmokov miestnych remeselníkov,

•

tvorivé dielne s ukážkami miestnych remesiel,

•

marketing špecifických regionálnych produktov.

2.3 Podpora činnosti spolkov, združení a podnikateľov
Podaktivity
•

podpora činnosti a aktivít spolkov, združení a podnikateľských subjektov v prospech územia
pôsobnosti MAS,

•

podpora účasti na výstavách,

•

tvorba, tlač a vydanie propagačných publikácií, katalógov a prezentačných publikácií,

•

podpora registračného systému ubytovacích zariadení na vidieku.
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Opatrenie 4

Podpora

projektov

spolupráce

verejno-súkromných

partnerstiev NSK VZN 7/2011
Kód opatrenia

4.1

Projekty

národnej

spolupráce

schválené

v rámci

Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013
Podaktivity:
•

realizácia screeningu výrobcov a poskytovateľov služieb na vidieku,

•

individuálne a skupinové pracovné stretnutia výrobcov a poskytovateľov služieb na vidieku,

•

všeobecné a špecifické školenia pre výrobcov a poskytovateľov služieb na vidieku,

•

návrh grafického dizajnu loga regionálnej značky a certifikovaných ubytovacích zariadení na
vidieku,

•

tlač a vydanie propagačných materiálov, katalógov a prezentačných publikácií,

•

zavádzanie systému kvality regionálnej značky pre vybrané druhy špecifických výrobkov
a služieb na vidieku,

•

inštitucionálne zabezpečenie procesu realizácie regionálnej značky,

•

inštitucionálne zabezpečenie certifikácie ubytovacích zariadení na vidieku,

•

zriadenie web stránky projektu spolupráce.

Opatrenie 4

Podpora

projektov

spolupráce

verejno-súkromných

partnerstiev NSK VZN 7/2011
Kód opatrenia

4.2 Projekty medzinárodnej spolupráce

Podaktivity:
•

budovanie kapacít a výmena skúseností verejno-súkromných partnerstiev prostredníctvom
výmenných stáží, konferencií, seminárov, workshopov, veľtrhov, výstav a festivalov,

•

tlač a vydanie cudzojazyčných propagačných materiálov, katalógov, prezentačných publikácií
a prípadových štúdií.

Okrem vyššie uvedených opatrení je v Integrovanej stratégii rozvoja územia zaradené aj prierezové
opatrenie osi 4, a to Opatrenie 3.4.2 Vykonávanie projektov spolupráce (PRV SR, OS 4, kód 421).
Oprávnené činnosti:
•

spoločný marketing Leaderovských skupín v rôznych regiónoch,

131

Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia Pod Slovenskou bránou

•

ochrana spoločného kultúrneho bohatstva v rámci vytvoreného partnerstva,

•

budovanie kapacít: výmena skúseností, prenos praktických skúseností pri rozvoji vidieka (napr.
spoločné publikácie, twinningové podujatia – výmenné programy pre zamestnancov a manažment
MAS, spoločná alebo koordinovaná práca).

Spolu s ním je zaradené v rámci Integrovanej stratégie rozvoja územia OZ Pod Slovenskou bránou aj
Opatrenie 3.4.3 Chod miestnej akčnej skupiny (PRV SR, OS 4, kód 431), v ktorom oprávnené sú
všetky činnosti, ktoré sú v súlade s cieľmi opatrenia a príslušnými právnymi predpismi EÚ:
•

školenia manažmentu a zamestnancov MAS zodpovedných za realizáciu stratégie,

•

štúdie a analýzy dotknutého územia zamerané na aktualizáciu stratégie,

•

publicita a informovanie o dotknutej oblasti a o stratégii,

•

prevádzková činnosť,

•

administratívna činnosť MAS: vyhlásenie výzvy, príjem žiadostí, administratívna kontrola
žiadostí a príloh, hodnotenie projektov podľa kritérií, výber projektov a ich schválenie,
kontrola realizácie projektov,

•

zber informácií pre monitoring a hodnotenie,

•

vedenie zložiek projektov a uchovávanie dokladov,

•

semináre, školenia pre členov MAS zamerané na rozširovanie vedomostí a zručností pri
vykonávaní stratégie.

Reflexia súboru vybraných opatrení osi 3 PRV na situáciu v území (audit zdrojov), analýzy
a strategický rámec Integrovanej stratégie rozvoja územia.

Všetky dané opatrenia Integrovanej stratégie rozvoja územia OZ Pod Slovenskou bránou,
ktorých potrebu a opodstatnenosť uvádzame v predchádzajúcich kapitolách, navzájom medzi sebou
súvisia a logicky nadväzujú na seba, čím prispievajú k hodnotovému napĺňaniu strategického cieľa.
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Jednotlivé opatrenia 3 PRV boli vybrané členmi pracovnej skupiny na základe posúdenia
typov projektov, ktoré môžu byť realizované prostredníctvom týchto opatrení a tým prispieť
k dosiahnutiu špecifických cieľov a strategických priorít. Pri posudzovaní vhodnosti daného opatrenia
sa brali do úvahy tiež výsledky resp. zistenia z auditu. To znamená, že či pre dané opatrenie v území
existujú potenciálni žiadatelia a či je predpoklad, že počas implementácie bude na ich prípravu čas.
V etape finalizácie IS musí byť dosiahnutý súlad medzi auditom, strategickým rámcom
a monitorovacím a hodnotiacim rámcom.

Ako súbor vybraných opatrení osi 3 PRV rieši problémy daného územia a podporuje jeho
rozvoj podľa skutočných potrieb.

Realizácia projektov, ktoré môžu byť podporené prostredníctvom nasledovných opatrení osi 3
PRV SR podporuje naplnenie troch strategických priorít , ktorými v danom území sú:
•

Obnova a rozvoj obcí

•

Vytváranie pracovných príležitostí na vidieku

•

Rozvoj vidieckeho cestovného ruchu
Počas celého procesu tvorby Integrovanej stratégie rozvoja územia OZ Pod Slovenskou

bránou rezonovala potreba riešiť aktivity súvisiace so základnými životnými potrebami súvisiacimi s
vytvorením pracovných príležitostí, ktoré sú na území mikroregiónu v nedostatočnej miere.
V neposlednom rade bola zaznamenaná aj potreba reflektovania na zlepšenie vzhľadu obcí pre
miestnych obyvateľov, tiež návštevníkov a zlepšenie stavu životného prostredia. Územie mikroregiónu
OZ Pod Slovenskou bránou disponuje výhodnou geografickou polohou, prírodnými podmienkami, čo
tvorí predpoklad a potrebu rozvíjať vidiecky cestovný ruch. Na území bola zaznamenaná aj potreba
reflektovania na neustále sa zvyšujúce nároky v oblasti vzdelanostnej a vedomostnej zo strany
podnikateľských subjektov prichádzajúcich priamo do obcí.
Na základe aj týchto potrieb a výstupov, ako aj z jednotlivých analýz boli definované aj
opatrenia v stratégii.
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Opatrenia osi 3 a osi 4 Programu rozvoja vidieka 2007 – 2013, implementované
prostredníctvom osi 4 Leader Integrovanej stratégie rozvoja územia. Formulár Opatrenia
osi 3 a osi 4 Programu rozvoja vidieka 2007 – 2013, implementované prostredníctvom osi 4
Leader bude vyplnený samostatne pre každé vybrané opatrenie z osi 3 a osi 4 PRV, ktoré sa
bude implementovať prostredníctvom osi 4 Leader. Jedno z opatrení bude venované
opatreniu 4.3 Chod miestnej akčnej skupiny a v prípade, ak verejno-súkromné partnerstvo
(MAS) predpokladá realizáciu projektov spolupráce, jedno z opatrení bude venované
opatreniu 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce.
Akčný plán predstavuje následnú činnosť strategického plánovania a rozpracováva opatrenia
osi 3 PRV a konkrétne podporované činnosti, ktoré sa budú implementovať prostredníctvom
osi 4 Leader.

Viď Príloha č.4

4.3 Finančný plán
Spolufinancovanie implementácie Integrovanej stratégie rozvoja územia (činnosti, projekty,
ktoré nie sú financované z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013), –finančné
prostriedky z iných štrukturálnych fondov, operačných programov, grantov, ostatné verejné
zdroje. Uveďte názov zdroja a finančnú čiastku

Finančný plán Integrovanej stratégie rozvoja územia mikroregiónu OZ Pod Slovenskou
bránou reflektuje a korešponduje s jednotlivými opatreniami a aktivitami akčného plánu, tak ako boli
navrhnuté v strategickom rámci a vychádza z reálnych potrieb intervencií do vybraných opatrení PRV
SR. Princípom integrovanej stratégie je skutočnosť, že plánované ciele možno dosiahnuť s využitím
všetkých dostupných doplnkových zdrojov. To znamená, že všetky stanovené ciele (strategický,
špecifické) sa budú napĺňať realizáciou projektov, pre ktoré budú vyhľadávané možné aktuálne zdroje:
štrukturálne fondy, štátne dotácie, nadačné zdroje, granty jednotlivých rezortných Ministerstiev,
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rozpočtové zdroje samospráv, súkromné zdroje podnikateľských subjektov a neziskových organizácií.
Významným zdrojom je aj dobrovoľnícka práca zapojených subjektov. Finančné čiastky z uvedených
zdrojov nie je možné jednoznačne vyčísliť, nakoľko nepoznáme všetky konkrétne projekty, ktoré
môžu byť predložené počas implementácie Integrovanej stratégie územia mikroregiónu Pod
Slovenskou bránou žiadateľmi, ktorí budú reagovať. Taktiež aj z toho dôvodu, že nepoznáme všetky
zdroje a ich podmienky, ktoré ešte len môžu byť prístupné v tomto období.
OZ Pod Slovenskou bránou sa bude v období 2013 -2017 uchádzať o dotáciu z rozpočtu
Nitrianskeho samosprávneho kraja v súlade s podmienkami Všeobecne záväzného nariadenia NSK
č.7/2011, podľa ktorého môže v prípade schválenia získať 31 000,- EUR ročne na implementáciu
vybraných opatrení stratégie.
Finančný plán Integrovanej stratégie rozvoja územia Občianskeho združenia Pod Slovenskou
bránou vychádza z reálnych potrieb intervencií do vybraných opatrení PRV SR. Stanovenie výšky
alokácií na jednotlivé opatrenia vychádza z výšky možných objemov stanovených Usmernením pre
administráciu osi 4 Leader vydanom MPaRV SR v roku 2011.
Finančná tabuľka predstavuje rozdelenie finančných prostriedkov na vybrané opatrenia osi 3
PRV podľa špecifických cieľov. Kalkulácia oprávnených nákladov vychádza z maximálnej výšky
podpory MAS v rámci opatrenia 4.1 Implementácia integrovaných stratégií rozvoja územia.
Rozdelenie finančných prostriedkov na vybrané osi 3 ISRÚ je uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka 46

Rámcová finančná tabuľka – rozdelenie finančných prostriedkov na

vybrané osi 3 ISRÚ

Opatrenie

Rozsah podpory
Spoluna 1 projekt
financovanie
v EUR
užívateľom

Finančný plán
Celkový
rozpočet

Z toho
Ostatné
Os 4
zdroje

Špecifický cieľ 1.1 Zlepšiť stav miestnej infraštruktúry a zvýšiť atraktivitu obcí
322 Obnova a rozvoj dedín
321 Základné služby pre ekonomiku a
vidiecke obyvateľstvo

1 000 – 100 000

0%

1 000 – 40 000

0%

Spolu špecifický cieľ 1.1

2 526 321 1 125 015 1 401 306
524 000

253 120

270 880

3 050 321 1 378 135 1 672 186

Špecifický cieľ 1.2 Rozvoj environmentálnej infraštruktúry
322 Obnova a rozvoj dedín
Spolu špecifický cieľ 1.2

1 150 – 50 000

0%

290 000

155 000

135 000

290 000

155 000

135 000

Špecifický cieľ 2.1 Vytvoriť nové pracovné príležitosti priamo v mikroregióne
311 Diverzifikácia smerom k
nepoľnohospodárskym činnostiam
1 000 - 4 000
0%
4 318

2 825

1 493

Spolu Špecifický cieľ 2.1

2 825

1 493

4 318
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Špecifický cieľ 3.1 Vytvoriť podmienky pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu
313 Podpora činností v oblasti
cestovného ruchu- časť A
2 000 – 70 000
50%
285 000
313 Podpora činností v oblasti
cestovného ruchu- časť B
1 000 – 15 000
0%
30 000

142 500

142 500

27 000

3 000

Spolu špecifický cieľ 3.1

315 000

169 500

145 500

34 150

32 000

2 150

Spolu špecifický cieľ 3.2

34 150

32 000

2 150

Stratégia celkom

3 693 789 1 737 460 1 956 329

Špecifický cieľ 3.2 Rozvíjať a budovať identitu územia
3.3 Vzdelávanie a informovanie

2 500 – 8 000

0%

Popis miery spolufinancovania a vnútorných limitov výšky oprávnených výdavkov je pre
jednotlivé opatrenia nasledovný:
Špecifický cieľ 1.1

Zlepšiť stav miestnej infraštruktúry a zvýšiť atraktivitu obcí

Priorita 1

Obnova a rozvoj obcí

Opatrenie 1.1.1

Obnova a rozvoj dedín (PRV SR, Os 3, kód 322)

Alokovaná čiastka z verejných zdrojov pre Opatrenie 1.1.1 je 1 125 015 €, čo predstavuje 100 %
oprávnených výdavkov na podporu 16 projektov pri uplatnení maximálnej výšky podpory na 1 projekt
vo výške 100 000 €. Potreba realizácie aktivít smerujúcich k naplneniu priority 5 je doplnená
opatrením 1.2.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd (OP ŽP, Os1, kód 2).

Špecifický cieľ 1.1

Zlepšiť stav miestnej infraštruktúry a zvýšiť atraktivitu obcí

Priorita 1

Obnova a rozvoj obcí

Opatrenie 1.1.2

Základné služby pre ekonomiku a vidiecke obyvateľstvo (PRV
SR, Os 3, kód 321)

Alokovaná čiastka z verejných zdrojov pre Opatrenie 1.1.2 je 253 120 €, čo predstavuje 100 %
oprávnených výdavkov na podporu 34 projektov pri uplatnení maximálnej výšky podpory na 1 projekt
vo výške 40 000 €. Celkový rozpočet Opatrenia 1.1.2 tvorí 524 000 €.

Špecifický cieľ 1.2

Rozvoj environmentálnej infraštruktúry

Priorita 1

Obnova a rozvoj obcí

Opatrenie 1.2.1

Obnova a rozvoj dedín (PRV SR, Os 3, kód 322)
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Alokovaná čiastka z verejných zdrojov pre Opatrenie 1.2.1 je 155 000 €, čo predstavuje 100 %
oprávnených výdavkov na podporu 4 projektov pri uplatnení maximálnej výšky podpory na 1 projekt
vo výške 50 000 €.

Špecifický cieľ 2.1

Vytvoriť nové pracovné príležitosti priamo v regióne

Priorita 2

Vytváranie pracovných príležitostí na vidieku

Opatrenie 2.1.1

Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam
(PRV SR, Os 3, kód 311)

Alokovaná čiastka z verejných zdrojov pre Opatrenie 2.1.1 je 2 825 €, čo predstavuje 100 %
oprávnených výdavkov na podporu 2 projektov pri uplatnení maximálnej výšky podpory na 1 projekt
vo výške 4 000 €. Celkový rozpočet Opatrenia 2.1.1 predstavuje 4 318 €.

Špecifický cieľ 3.1

Vytvoriť podmienky pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu

Priorita 3

Rozvoj vidieckeho cestovného ruchu

Opatrenie 3.1.1

Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť
A (PRV SR, Os 3, kód 313)

Alokovaná čiastka z verejných zdrojov pre Opatrenie 3.1.1 je stanovená na 142 500 €, čo predstavuje
výšku podpory pre konečných užívateľov na úrovní maximálne 50 %. Odvíjajúc sa od maximálnej
výšky oprávnených výdavkov na jeden projekt (70 000 €), uvedených 50 % predstavuje podporu 6
projektov. Miera spolufinancovania vo finančnom vyjadrení predstavuje 142 500 € zo súkromných
zdrojov – zo strany konečných prijímateľov pomoci. Celkový rozpočet Opatrenia 3.1.1 predstavuje
285 000 €.

Špecifický cieľ 3.1

Vytvoriť podmienky pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu

Priorita 3

Rozvoj vidieckeho cestovného ruchu

Opatrenie 3.1.2

Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť

B (PRV SR, Os 3, kód 313)
Alokovaná čiastka z verejných zdrojov pre Opatrenie 3.1.2 je 27 000 €, čo predstavuje 100 %
oprávnených výdavkov na podporu 7 projektov pri uplatnení maximálnej výšky podpory na 1 projekt
vo výške 15 000 €. Celkové náklady alokované z verejných zdrojov, určené k naplneniu špecifického
cieľa 3.1 Vytvoriť podmienky pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu predstavujú spolu 315 000 €.
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Špecifický cieľ 3.2

Rozvíjať a budovať identitu územia

Priorita 3

Rozvoj vidieckeho cestovného ruchu

Opatrenie 3.2.1

Vzdelávanie a informovanie (PRV SR, Os 3)

Alokovaná čiastka z verejných zdrojov na realizáciu 3 projektov, pri uplatnení maximálnej
výšky podpory na 1 projekt vo výške 8 000 €, predstavuje hodnotu 32 000 €.

Špecifický cieľ 1.1

Zlepšiť stav miestnej infraštruktúry a zvýšiť atraktivitu obcí

Priorita 1

Obnova a rozvoj obcí

Opatrenie 1.1.3

Obnova obcí, NSK VZN 7/2011

Rozsah celkových oprávnených výdavkov projektu na Opatrenie1 Obnova obcí je od 330 € do
8 330€.

Špecifický cieľ 3.2

Rozvíjať a budovať identitu územia

Priorita 1.1.4

Projekty národnej spolupráce

Opatrenie

4.1

Projekty

národnej

spolupráce

schválené

v rámci

Programu rozvoja vidieka 2007-2013
VZN NSK č.7/2011
Rozsah celkových oprávnených výdavkov projektu pre Opatrenie 4.1 Projekty národnej spolupráce je
od 330 € do 8 000 €.

Špecifický cieľ 3.2

Rozvíjať a budovať identitu územia

Priorita 1.1.5

Projekty medzinárodnej spolupráce

Opatrenie

4.2 Projekty medzinárodnej spolupráce VZN NSK č.7/2011

Rozsah celkových oprávnených výdavkov projektu

pre Opatrenie 4.2 Projekty medzinárodnej

spolupráce je od 330 € do 2 000 €.

Výška oprávnených výdavkov pre Opatrenie 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce je 75 000 €. Ide
o prierezové opatrenie Integrovanej stratégie. OZ Pod Slovenskou bránou si naplánovalo jeden projekt
spolupráce.
Občianske združenie Pod Slovenskou bránou plánuje z maximálnej výšky prostriedkov
v Opatrení 4.3 Chod miestnej akčnej skupiny, určených pre administráciu osi 4 Leader využiť pre
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pokrytie oprávnených výdavkov finančné prostriedky vo výške 266 000 € . Výdavky na chod miestnej
akčnej skupiny budú hradené vo výške 14 000 € z iných zdrojov (členské príspevky, obecné zdroje).

Tabuľka 47 Finančný plán opatrení osi 4
Opatrenie

Spolu rozpočet na
opatrenie v €

Výška podpory z PRV
SR v €

Iné zdroje
v€

80 000

80 000

0

280 000

266 000

14 000

421 Vykonávanie projektov
spolupráce
431 Chod miestnej akčnej
skupiny

Celkový rozpočet na úrovni oprávnených výdavkov pre realizáciu integrovanej stratégie
rozvoja územia je 3 693 789 €. Občianske združenie Pod Slovenskou bránou požaduje na realizáciu
ISRÚ sumu 1 737 460 € (vybrané opatrenia osi 3) a 266 000 € na Opatrenie 4.3 Chod miestnej akčnej
skupiny.

Finančný plán implementácie opatrení financovaných z PRV 2007-2013 Integrovanej
stratégie rozvoja územia , v súlade s údajmi uvedenými Prílohe č.4 Opatrenia osi 3 a osi 4
Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, implementované prostredníctvom osi 4 Leader v
časti Výška a rozsah podpory – celkový rozpočet opatrenia
Finančný plán implementácie opatrení financovaných z PRV 2007-2013 Integrovanej stratégie
rozvoja územia je uvedený v Prílohe č. 5.

4.4 Monitorovací a hodnotiaci rámec
Plán monitoringu
Na úrovni strategického cieľa, špecifických cieľov a opatrení boli zostavené pre potreby
zabezpečenia monitorovania a hodnotenia integrovanej stratégie monitorovacie a hodnotiace
ukazovatele.
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Tabuľka 48 Dodatočné monitorovacie ukazovatele
Úroveň
Strategický cieľ:
Zvýšiť štandard životných
podmienok
obyvateľov
mikroregiónu
Pod
Slovenskou bránou, zvýšiť
podporu
cestovného
ruchu, vidieckeho turizmu,
vinohradníctva
a reštrukturalizácie
poľnohospodárstva,
pri
zachovaní
prírodného
a kultúrneho bohatstva.

Ukazovateľ
(názov a merná
jednotka)

Počet obyvateľov

Východi
skový
stav

11836

Cieľová hodnota
ukazovateľa
do r. 2017

Spôsob overovania
a získavania údajov,
frekvencia zberu

12080

Obecné štatistiky
každoročne k 31.12
Štatistický úrad SR, 1x
ročne

Evidencia MAS 1x ročne
Špecifický cieľ 1.1:
Zlepšiť stav miestnej
infraštruktúry a zvýšiť
atraktivitu obcí

Počet obcí v území
MAS, ktoré zlepšili
svoju infraštruktúru

0

5
RO/SORO na základe
Zákona
o slobodnom
prístupe k informáciám
1x ročne
RO/SORO na základe
Zákona
o slobodnom
prístupe k informáciám
1x ročne

Počet uskutočnených
nových aktivít

0

45

Špecifický cieľ 1.2:
Rozvoj environmentálnej
infraštruktúry

Počet realizovaných
projektov (ks)

0

3

Špecifický cieľ 2.1:
Vytvoriť nové pracovné
príležitosti priamo v
mikroregióne

Počet
novovytvorených
pracovných
miest
vrátane
samozamestnania

0

9

Počet nových fariem

0

1

PPA na základe Zákona
o slobodnom
prístupe
k informáciám 1x ročne

Počet
novovytvorených
lôžok v ubytovacích
zariadeniach (ks)

0

1

Štatistický úrad SR, 1x
ročne

Špecifický cieľ 2.2:
Podpora malých
a stredných fariem
Špecifický cieľ 3.1:
Vytvoriť podmienky pre
rozvoj vidieckeho
cestovného ruchu
Špecifický cieľ 3.2.:
Rozvíjať a budovať
identitu územia

Opatrenie:
322 Obnova a rozvoj
dedín

Počet inovatívnych
projektov (ks)
Počet vybudovaných,
zrekonštruovaných
a zmodernizovaných
miestnych ciest (km)

Evidencia MAS 1x ročne
ÚPSVaR 1x ročne

0

4

0

7

RO/SORO na základe
Zákona
o slobodnom
prístupe k informáciám
1x ročne
Evidencia MAS 1x ročne
Zber
údajov
od
príjemcov
finančnej
pomoci pri predložení
každej
ŽoP
(monitorovacie správy)
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Počet vybudovaných,
zrekonštruovaných
a zmodernizovaných
chodníkov (km)

0

10

Počet vybudovaných,
zrekonštruovaných
a zmodernizovaných
lávok (ks)

0

2

Počet vybudovaných,
zrekonštruovaných
a zmodernizovaných
mostov (ks)

0

1

Počet
zrekonštruovaných
a zmodernizovaných
rekreačných zón (ks)

0

3

Počet vybudovaných,
zrekonštruovaných
a zmodernizovaných
športových ihrísk (ks)

0

2

0

2

Počet vybudovaných,
zrekonštruovaných
a zmodernizovaných
detských ihrísk (ks)

Evidencia MAS 1x ročne
Opatrenie :
321 Základné služby pre
ekonomiku a vidiecke
obyvateľstvo

Počet vybudovaných,
zrekonštruovaných
a zmodernizovaných
tržníc (ks)

0

2

Počet vybudovaných,
zrekonštruovaných
a zmodernizovaných
autobusových
zastávok (ks)

0

4

Počet vybudovaných,
zrekonštruovaných
a zmodernizovaných
obecných rozhlasov
(ks)

0

5

Zber
údajov
od
príjemcov
finančnej
pomoci pri predložení
každej
ŽoP
(monitorovacie správy)
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Počet vybudovaných,
zrekonštruovaných
a zmodernizovaných
kultúrnych
domov
(ks)

0

4

Počet vybudovaných,
zrekonštruovaných
a zmodernizovaných
obecných úradov (ks)

0

7

Počet vybudovaných,
zrekonštruovaných
a zmodernizovaných
domov smútku (ks)
Počet vybudovaných,
zrekonštruovaných
a zmodernizovaných
hasičských zbrojníc
(ks)
Počet vybudovaných,
zrekonštruovaných
a zmodernizovaných
telocviční (ks)
Počet vybudovaných,
zrekonštruovaných
a zmodernizovaných
verejných
priestranstiev (ha)

0

9

0

2

0

1

0

10
Evidencia MAS 1x ročne

Opatrenie :
322 Obnova a rozvoj
dedín

Počet vybudovaných,
zrekonštruovaných
a zmodernizovaných
parkov (ks)

0

3

Počet vybudovaných,
zrekonštruovaných
a zmodernizovaných
cyklotrás (km)

0

5

Zber
údajov
od
príjemcov
finančnej
pomoci pri predložení
každej
ŽoP
(monitorovacie správy)

Evidencia MAS 1x ročne
Opatrenie:
313 Podpora činností
v oblasti cestovného ruchu
– Časť A

Počet vybudovaných,
zrekonštruovaných
a zmodernizovaných
relaxačných
zariadení (ks)

0

6

Zber
údajov
od
príjemcov
finančnej
pomoci pri predložení
každej
ŽoP
(monitorovacie správy)
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Opatrenie :
313 Podpora činností
v oblasti cestovného ruchu
– Časť B

Počet prestavaných
a/alebo pristavaných
častí
rodinných
domov
a ďalších
objektov
do
10
základných lôžok (ks)

0

2

Počet vytvorených
propagačných
materiálov (ks)

0

10

Počet uskutočnených
prezentácií na
veľtrhoch a výstavách
(ks)
Počet zrealizovaných
informačných aktivít
(ks)

Evidencia MAS 1x ročne

0

1

0

4

Monitoring
zrealizovaných aktivít po
skončení aktivity

Evidencia MAS 1x ročne
Opatrenie:
3.3 Vzdelávanie a
informovanie

Počet propagačných
aktivít (ks)
Počet účastníkov
vzdelávacích aktivít
(ks)

Opatrenie :
322 Obnova a rozvoj
dedín

Počet vybudovaných,
zrekonštruovaných
a zmodernizovaných
kanalizácií – vrátane
ČOV (ks)

0

15

0

100

0

2

Zber
údajov
od
príjemcov
finančnej
pomoci pri predložení
každej
ŽoP
(monitorovacie správy)

Zber
údajov
od
príjemcov
finančnej
pomoci pri predložení
každej
ŽoP
(monitorovacie správy)

Okrem povinných monitorovacích ukazovateľov si OZ Pod Slovenskou bránou si
stanovila vo svojej stratégii dodatočné monitorovacie ukazovatele, ktoré budú slúžiť pre
monitorovanie priebehu a výsledku realizácie projektov v rámci implementácie stratégie a činnosti
MAS vzhľadom k stanoveným cieľom. Stanovené dodatočné monitorovacie ukazovatele pre
vyhodnotenie strategického cieľa, špecifických cieľov a jednotlivých opatrení musia byť objektívne
a merateľné.
Dosiahnuté hodnoty stanovených sledovaných ukazovateľov bude OZ Pod Slovenskou bránou čerpať
z monitorovacích správ projektov od jednotlivých konečných prijímateľov, z koncoročných obecných
štatistík, ŠÚ SR a ÚPSVaR.
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Spôsoby overovania, frekvencie a získavania navrhovaných monitorovacích ukazovateľov.
(vzor podľa tabuľky: Dodatočné monitorovacie ukazovatele)
Hodnotenie integrovanej stratégie sa uskutoční v troch základných časových horizontoch:


na konci programovacieho obdobia,



v strednodobom horizonte t. j. rok 2015,



po ukončení implementácie stratégie (t.j. 2017).
Hodnotenie v strednodobom časovom horizonte je hodnotenie výsledkov ako už bolo

spomínané vyššie na úrovni špecifických cieľov integrovanej stratégie a záverečné hodnotenie bude
zamerané na hodnotenie dopadov na úrovni strategického cieľa.

Spôsob monitorovania realizácie projektov.
OZ Pod Slovenskou bránou je povinné sledovať aj ukazovatele za opatrenia osi 3, ktoré budú
implementované prostredníctvom jej stratégie. Každý projekt v rámci implementácie stratégie bude
monitorovaný na základe monitorovacích správ, ktoré bude predkladať konečný prijímateľ.
Kumulatívne dosiahnuté hodnoty bude OZ Pod Slovenskou bránou uvedie v Správe o činnosti MAS.
Zber údajov bude jednorázový pri menších projektoch a projektoch, ktoré budú refundované
jednou platbou. Pri rozsiahlejších projektoch (nad 12 mesiacov), ktoré budú financované cez zálohové
platby, bude zber opakovaný. Zdrojom pre zber indikátorov bude tiež tzv. sebahodnotenie MAS, kedy
na každom zasadnutí bude miestny manažér MAS informovať o počte podpísaných zmlúv, počte
začatých a ukončených projektov, preplatených žiadostí a pod.
MAS má povinnosť vypracovávať ročne Správu o činnosti MAS. Súčasťou Správy o činnosti
bude aj vyhodnotenie stanovených indikátorov uvedených v stratégii OZ Pod Slovenskou bránou.

Plánované hodnoty povinných monitorovacích ukazovateľov, ktoré sa majú dosiahnuť do
r. 2017
OZ Pod Slovenskou bránou sleduje okrem dodatočných monitorovacích ukazovateľov aj
povinné monitorovacie ukazovatele za os 4 Leader a povinné ukazovatele za opatrenia osi 3 Programu
rozvoja vidieka 2007 -2013, implementované prostredníctvom osi 4

. (viď tabuľka 49 a tabuľka

50)
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Tabuľka 49 Povinné monitorovacie ukazovatele pre MAS OZ Pod slovenskou bránou
za os 4 Leader
Kód
opatrenia: 41

Kód
opatrenia:
421

Implementácia Integrovaných stratégií
rozvoja územia
veľkosť MAS v km2
počet obyvateľov v podporenej MAS
počet projektov financovaných MAS
počet podporených beneficientov
počet obcí podporeného územia

286,6
11836
0
0
16

Cieľový stav do roku
2017
286,6
12080
20
16

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

Kód
opatrenia:
431

Východiskový stav

0
0
0

1
1
1

0
0

1
100

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

ň

Tabuľka 50 Povinné ukazovatele za opatrenia osi 3 Programu rozvoja vidieka 2007 –
2013, implementované prostredníctvom osi 4 Leader
Úroveň
Opatrenie:
Diverzifikácia
smerom
k nepoľnohospodárskym
činnostiam (311)
Opatrenie:
Podpora činností v oblasti
vidieckeho cestovného
ruchu (313)

Opatrenie:
Vzdelávanie a informovanie
(331)

Ukazovateľ
(názov a merná jednotka)

Typ
ukazovateľa

Cieľová hodnota
ukazovateľa
do r. 2017

Počet prijímateľov podpory (počet)

Výstup

2

Celkový objem investícií (v EUR)

Výstup

4 318

Výsledok

5

Počet podporených aktivít (počet)

Výstup

12

Celkový objem investícií (v EUR)

Výstup

315 000

Výsledok

15

Výstup

100

Výstup

40

Výsledok

85

Hrubý počet vytvorených pracovných
miest

Hrubý počet vytvorených pracovných
miest
Počet účastníkov vzdelávacej/
informačnej aktivít (počet)
Počet vzdelávacích dní (počet)
Počet účastníkov, ktorí úspešne
absolvovali a ukončili vzdelávaciu
aktivitu
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Opatrenie:
Základné služby pre
vidiecke obyvateľstvo (321)

Počet podporených obcí (počet)

Výstup

10

Celkový objem investícií (v EUR)

Výstup

524 000

Výsledok

11836

Počet podporených obcí (počet)

Výstup

16

Celkový objem investícií (v EUR)

Výstup

2 816 321

Výsledok

12080

Počet osôb vo vidieckych oblastiach,
ktorí majú prospech z realizovaného
projektu
Rast používania internetu na vidieku

Opatrenie:
Obnova a rozvoj obcí (322)

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

Hodnotiaci rámec – plán, druhy a postupy hodnotenia stratégie, spôsob zapracovania
výsledkov hodnotenia do stratégie.
Monitorovanie a hodnotenie je organickou súčasťou správneho strategického plánovania
a programovania. Umožňuje vytvoriť stálu spätnú väzbu praktickej realizácie stratégie, včas urobiť
zmeny v intervenčnom rámci v prospech želanej zmeny a dosahovania cieľov v prípade potreby. Tento
postup umožňuje tiež nestranne posúdiť kvalitu zostavenia intervenčného rámca a poučiť sa
z prípadných chýb. Zámerom monitorovacích ukazovateľov je umožniť sledovať na čo sa projekt
zameriava, aké boli dosiahnuté jeho výsledky v rámci realizácie a ako boli splnené stanovené ciele.
Proces hodnotenia bude prebiehať tak, že kancelária združenia priebežne realizuje zber
vstupných údajov v rámci stanovených povinných a doplnkových ukazovateľov monitorovania
a hodnotenia.
a vyhodnocovať

Zber

uvedených

dvakrát ročne,

monitorovacích

indikátorov

bude

kancelária

realizovať

tento postup však vždy prebehne u všetkých podporených

užívateľoch, pri každej žiadosti o platbu.

Kancelária následne vypracuje monitorovacie správy na

základe zozbieraných údajov a predloží ich Výkonnému orgánu. Výkonný orgán predložené
monitorovacie správy prerokuje, vydá k nim stanovisko a predloží ich spolu s uvedeným odporúčaním
Monitorovaciemu výboru. Monitorovací výbor prerokuje monitorovacie správy a zhodnotí plnenie
cieľov integrovanej stratégie na svojich zasadnutiach minimálne dvakrát ročne. Predloženú správu
buď schváli, v tom prípade pokračuje v stanovenej línii implementácie programu alebo v prípade
odklonu smerovania stratégie k plneniu jej cieľov, monitorovací výbor navrhne opatrenia, ktoré potom
predloží Výkonnému orgánu združenia a členskej schôdzi na prerokovanie a schválenie. Návrhy na
zmenu v implementácii stratégie schvaľuje Najvyšší orgán združenia.
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Monitorovacie správy slúžia ako podklad strednodobého hodnotenia, podklad pre hodnotenie
programovacieho obdobia, hodnotenie implementácie stratégie, ale tiež ako podklad pre vykonanie
hodnotenia nezávislým hodnotiteľom. Na základe požiadavky Výkonného orgánu vypracuje tento
hodnotiteľ súhrnnú hodnotiacu správu, ktorú predloží Výkonnému orgánu na prerokovanie
a Monitorovaciemu výboru na schválenie resp. neschválenie. Správa nezávislého hodnotiteľa slúži
Monitorovaciemu výboru v prípade strednodobého hodnotenia na sledovanie plnenia cieľov
a stratégie.
Hodnotiaca záverečná správa nezávislého hodnotiteľa audítora – po ukončení implementácie
stratégie, v sebe zahŕňa zhodnotenie efektivity vynaložených finančných prostriedkov, účinnosti
vybraných opatrení a činností a vplyv pozitívnych/negatívnych dopadov na trvaloudržateľnosť
územia.
Taktiež pri zostavovaní novej integrovanej stratégie rozvoja územia môže súhrnná hodnotiaca správa
(po ukončení realizácie stratégie a jej vyhodnotení) slúžiť ako odborný podklad s cieľom reflektovať
na situáciu v území pri zohľadnení uskutočnených zmien a dopadov.

Postupy sebahodnotenia jednotlivých orgánov MAS (výkonný orgán, výberová komisia
MAS a monitorovací výbor) a činnosti MAS
Predmetom sebahodnotenia MAS je priebeh implementácie stratégie, činnosť MAS
a fungovanie vlastného inštitucionálneho zázemia.
Základom sebahodnotenia implementácie stratégie je pravidelné (minimálne raz za pol roka)
číselné vyhodnocovanie ukazovateľov monitorovania (výstup) a minimálne raz za rok ukazovateľov
hodnotenia (výsledok) za súčasného sledovania celkového vývoja územia v kontexte.
Kancelária MAS pripravuje správy o monitorovaní , ktorá má k dispozícii údaje v podobe
kvantifikovaných ukazovateľov (ich aktuálne hodnoty k dátumu monitorovania) na základe zberov
údajov od užívateľov v súčinnosti s PPA. Monitorovacie správy sú podkladom pre zostavenie
priebežných hodnotiacich správ, tie slúžia následne ako vstup pre nezávislé hodnotenie implementácie
ISRU a ako podklad pre RO

pre hodnotenie implementácie všetkých vybraných stratégií.

Ukazovatele sa vyhodnocujú na konci programového obdobia a implementácie stratégie (rok 2017).
Okrem implementácie stratégie OZ Pod Slovenskou bránou pravidelne vyhodnocuje svoje
inštitucionálne zabezpečenie implementácie stratégie, a to:


funkčnosť existujúcej organizačnej štruktúry MAS,
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funkčnosť manažmentu MAS,



flexibilitu, účinnosť a oprávnenosť rozhodovacích postupov o stratégii a projektoch,



schopnosť MAS zabezpečiť implementáciu stratégie a projektov,



schopnosť MAS zabezpečiť monitoring a hodnotenie projektov.

Pre samohodnotenie inštitucionálneho zabezpečenia činnosti OZ Pod Slovenskou bránou si
predsedníctvo zostaví tabuľky sebahodnotenia, ktoré zohľadnia vyššie uvedené kritériá a bodovací
systém v prvom roku prevádzky MAS, konkrétne do 6 mesiacov od uskutočnenia prvej výzvy.
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KAPITOLA
ÚZEMIA

5: IMPLEMENTAČNÝ RÁMEC PRI IMPLEMNTÁCIÍ INTEGROVANEJ STRATÉGIÍ ROZVOJA

5.1 Organizačná štruktúra a zdroje
5.1.1 Organizačná štruktúra a zabezpečenie činnosti verejno-súkromného partnerstva
(MAS)
Štruktúra a organizácia verejno-súkromného partnerstva (MAS).
Organizačná štruktúra verejno-súkromného partnerstva Občianskeho združenia Pod
Slovenskou bránou je presne špecifikovaná v stanovách (príloha č.10), v schéme organizačnej
štruktúry (príloha č. 11) a v organizačnom poriadku (príloha č.12).

Orgánmi združenia sú:
a) Najvyšší orgán (valné zhromaždenie OZ)
b) Výkonný orgán (predsedníctvo OZ)
c) Štatutárny orgán (predseda OZ)
d) Výberová komisia
e) Kontrolný orgán (revízna komisia OZ)
f) Monitorovací výbor

Úloha a zodpovednosť jednotlivých subjektov a organizačných zložiek verejno-súkromného
partnerstva (MAS) pri realizácii Integrovanej stratégie rozvoja územia.
Najvyšší orgán (valné zhromaždenie)
Pri realizácii ISRÚ OZ Pod Slovenskou bránou má tieto úlohy:
a) schvaľuje stratégiu a jej aktualizáciu
b) rozhoduje o počte členov v orgánoch OZ Pod Slovenskou bránou, ktorý je vždy nepárny,
c) volí a odvoláva členov výkonného orgánu a kontrolného orgánu,
d) schvaľuje plán činnosti alebo ďalšie rozvojové dokumenty,
e) schvaľuje organizačný poriadok,
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f) schvaľuje volebný poriadok pre voľbu orgánov,
g) schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky,
h) schvaľuje účtovnú závierku a výročnú správu za uplynulý kalendárny rok,
i) schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení,
j) rozhoduje o zániku alebo zlúčení OZ Pod Slovenskou bránou,
k) stanovuje výšku, spôsob a termín úhrady členských príspevkov na nasledujúci kalendárny rok,
l) rozhoduje o účasti OZ Pod Slovenskou bránou v iných profesijných alebo záujmových
organizáciách a volí do nich svojich zástupcov,
m) schvaľuje správu o činnosti kontrolného orgánu
n) prerokúva a schvaľuje výročné správy o implementácii integrovanej stratégie rozvoja územia
a hodnotiace správy.

Výkonný orgán (predsedníctvo)
Výkonný orgán v zmysle základných a interných dokumentov rozhoduje o nasledovných činnostiach:
a) volí a odvoláva Štatutárny orgán (predseda OZ) a jeho zástupcu spomedzi členov Výkonného
orgánu,
b) volí a odvoláva členov Výberovej komisie, volí a odvoláva členov Monitorovacieho výboru
a zostavuje a schvaľuje ich štatúty a pracovné manuály,
c) predkladá zmeny stanov, organizačného poriadku a ostatných vnútorných smerníc na
schválenie Najvyššiemu orgánu,
d) riadi a koordinuje činnosť OZ Pod Slovenskou bránou,
e) zodpovedá

za

vypracovanie,

implementáciu,

riadenie,

monitorovanie

a hodnotenie

integrovanej stratégie rozvoja územia, ďalej plánu činnosti alebo iných strategických
dokumentov a predkladá ich na schválenie Najvyššiemu orgánu,
f) schvaľuje projekty v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia,
g) pripravuje a schvaľuje uzavretie zmlúv strategického charakteru s inými právnickými
a fyzickými osobami v SR a zahraničí,
h) obsahovo a organizačne pripravuje a zvoláva zasadnutia Najvyššieho orgánu,
i) poveruje ďalšie osoby na konanie v mene OZ Pod Slovenskou bránou na presne stanovený
účel,
j) riadi a kontroluje činnosť kancelárie OZ Pod Slovenskou bránou,
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k) spracováva výročné správy implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia a komunikuje
s Monitorovacím výborom,
l) zabezpečuje realizáciu nezávislého hodnotenia integrovanej stratégie rozvoja územia,
m) volí a odvoláva manažéra.
Štatutárny orgán – predseda
Štatutárny orgán – predseda vykonáva hlavne tieto činnosti:
a) zvoláva a vedie zasadnutia Výkonného orgánu,
b) vedie alebo poveruje inú osobu vedením zasadania Výkonného orgánu,
c) rozhoduje o záležitostiach OZ Pod Slovenskou bránou, pokiaľ nie sú tieto stanovami
a organizačným poriadkom stanovené inak,
d) riadi činnosť OZ Pod Slovenskou bránou,
e) zodpovedá za činnosť kancelárie vedenej manažérom,
f) zastupuje OZ Pod Slovenskou bránou navonok. Počas neprítomnosti predsedu, alebo z jeho
poverenia prevezme jeho činnosť podpredseda OZ.

Štatutárny orgán združenia - predseda pri realizácii ISRÚ:


predkladá

Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA) projekty (ŽoNFP) doporučené

a predbežne schválené Združením na čerpanie finančných prostriedkov z PRV a ďalšie
dokumenty, ktoré sú určené pre Riadiaci orgán a Pôdohospodársku platobnú agentúru.

Výberová komisia
Výberová komisia je orgánom Výkonného orgánu, ktorý posudzuje a navrhuje na schválenie
projekty pre financovanie v rámci integrovanej stratégie rozvoja územia, a predkladá tento návrh na
rozhodnutie Výkonnému orgánu.
Pri realizácii ISRÚ Výberová komisia:


hodnotí a vyberá projekty, prostredníctvom ktorých sa implementuje stratégia, zostavuje
a predkladá zoznam projektov (ŽoNFP), ktoré odporúča schváliť na financovanie z PRV
Výkonnému orgánu,

V zmysle Nariadenia Komisie (ES) č.1975/2006, čl. 26 ods.2 vykonáva administratívnu kontrolu
ŽoNFP, v rámci výberu projektov, ktoré sa budú implementovať prostredníctvom stratégie, pričom:
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a) schvaľuje vyradenie ŽoNFP z ďalšieho hodnotenia, ktoré nesplnili podmienky formálnej
kontroly,
b) posudzuje oprávnenosť činností v súlade s činnosťami, ktoré si združenie stanovilo pre
príslušné opatrenia osi 3. Kontroluje, či činnosti nespadajú do kategórie neoprávnených
projektov, stanovených pre príslušné opatrenie osi 3 v Príručke a usmernení, Prílohe č. 6
Charakteristika priorít, osí a opatrení,
c) posudzuje splnenie kritérií pre uznateľnosť výdavkov (oprávnené a neoprávnené výdavky,
min. a max. výšku oprávnených výdavkov na 1 projekt) stanovených na príslušné opatrenia
osi 3,
d) posudzuje oprávnenosť konečného prijímateľa – predkladateľa projektu pre príslušné
opatrenie osi 3, v zmysle definícií, ktoré sú uvedené v Príručke a Usmernení Prílohe č. 6
Charakteristika priorít, osí a opatrení,
e) posudzuje splnenie všetkých minimálnych kritérií spôsobilostí, ktoré sú definované v Príručke
pre príslušné opatrenia osi 3 a v Usmernení, kapitole 5. Opatrenie 4.1 Implementácia
Integrovaných stratégií rozvoja územia a v Prílohe č.6 Charakteristika priorít, osí a opatrení
a kritérií spôsobilosti, ktoré si stanovilo združenie v rámci implementácie stratégie,

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

i), l);
g) hodnotí splnenie výberových kritérií na hodnotenie projektov konečných prijímateľov –
predkladateľov projektov na príslušné opatrenie osi 3, ktoré si stanovilo Združenie.

Kontrolný orgán (revízna komisia)
Kontrolný orgán je orgánom OZ Pod Slovenskou bránou a za svoju činnosť sa zodpovedá
Najvyššiemu orgánu. Tvoria ho minimálne 3 a maximálne 5 členovia, ktorých volí Najvyšší orgán na
obdobie 3 rokov. Opakovaná voľba člena revíznej komisie je možná. Zastúpenie členov z verejného
sektora v Kontrolnom orgáne môže byť maximálne vo výške 50% z celkového počtu členov revíznej
komisie. Kontrolný orgán vo svojej činnosti najmä:
a) kontroluje priebežne hospodárenie, nakladanie s majetkom OZ Pod Slovenskou bránou,
b) kontroluje dodržiavanie stanov a organizačného poriadku OZ Pod Slovenskou bránou,
c) upozorňuje na nedostatky a stanovuje lehoty ich odstránenia,
d) kontroluje plnenie uznesení orgánov OZ.
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Pri realizácii Integrovanej stratégie rozvoja územia:


dozerá nad rozhodnutiami orgánov združenia, ktoré súvisia s ISRÚ,



posudzuje ročnú správu o činnosti združenia, návrh rozpočtu a správu o hospodárení združenia
vypracovanú Výkonným orgánom pred tým, ako ju prijme Valné zhromaždenie (časti, ktoré sa
týkajú ISRÚ).



v prípade sporu medzi orgánmi Združenia a jeho členmi plní funkciu rozhodcovského orgánu,
ak nie je sám spornou stranou,



funkcia člena predsedníctva a člena revíznej komisie Združenia je nezlučiteľná,



členovia revíznej komisie majú právo zúčastňovať sa na zasadnutí Výkonného orgánu.

Monitorovací výbor
Monitorovací výbor je orgán OZ Pod Slovenskou bránou, ktorý má za úlohu monitorovať
priebeh implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia. Monitorovací výbor sa stretáva
minimálne 2-krát ročne a na svojich zasadnutiach sa riadi Štatútom a manuálmi, ktoré vypracuje
a schváli Výkonný orgán. Hlavnou činnosťou Monitorovacieho výboru je monitorovanie, hodnotenie
implementácie a manažmentu integrovanej stratégie rozvoja územia, vrátane navrhovania zmien
v súlade s dosahovaním cieľov stratégie.

Monitorovací výbor:
a) vykonáva najmä hodnotenie a kontrolu realizácie projektov v rámci stratégie,
b) pripravuje a vypracováva správy o implementácii stratégie, správy o monitoringu za ročné
obdobie, ktoré sa predkladajú na Riadiaci orgán a Pôdohospodársku platobnú agentúru,
c) vykonáva monitoring priebehu vecného a finančného plnenia projektov za ročné obdobie
a vyhodnotenie jednotlivých výziev.

Manažment – kancelária
Kancelária zabezpečuje každodennú činnosť OZ Pod Slovenskou bránou pod vedením
Výkonného orgánu.
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Hlavné činnosti kancelárie:
a) zabezpečuje chod kancelárie, finančné riadenie a vnútorný audit stratégie,
b) pripravuje materiály na zasadnutie Najvyššieho orgánu, Výkonného orgánu, Výberovej
komisie, Kontrolného orgánu a Monitorovacieho výboru,
c) zabezpečuje kontakt s potenciálnymi a existujúcimi užívateľmi integrovanej stratégie rozvoja
územia, poradenstvo a konzultácie,
d) organizuje vzdelávacie a tréningové podujatia OZ Pod Slovenskou bránou,
e) organizuje informačné kampane, výzvy pre opatrenia integrovanej stratégie rozvoja územia,
f) zabezpečuje celú administratívu súvisiacu s implementáciou stratégie a činnosť OZ,
g) komunikuje

s Pôdohospodárskou

platobnou

agentúrou

a zabezpečuje

monitoring

implementácie stratégie zo strany OZ Pod Slovenskou bránou,
h) zabezpečuje ďalšie činnosti z poverenia Výkonného orgánu.

Administráciu a realizáciu úloh Združenia zabezpečujú zamestnanci MAS, ktorí môžu byť členmi len
Najvyššieho orgánu:
 manažér MAS vykonáva formálnu kontrolu prijatých ŽoNFP od konečných prijímateľov –
predkladateľov projektu, registruje ŽoNFP, poskytuje informácie konečným prijímateľom –
predkladateľom projektu, zabezpečuje zber informácií pre monitoring a hodnotenie a ďalšie
administratívne činnosti MAS.
 administratívny pracovník MAS zabezpečuje každodennú prevádzku a administratívnu
činnosť MAS, vedie evidenciu a predpísanú archiváciu, pripravuje podkladové materiály na
zasadnutia jednotlivých orgánov a pod.
 účtovník zabezpečuje účtovnú evidenciu a hospodárenie s finančnými prostriedkami
a majetkom MAS a nesie zodpovednosť za správnosť účtovnej evidencie.

Spôsob delegovania zástupcov členov verejno-súkromného partnerstva (MAS) do orgánov,
komisií, príp. pracovných skupín

Valné zhromaždenie
Valné zhromaždenie tvoria všetci členovia OZ Pod Slovenskou bránou. Členovia Najvyššieho
orgánu sú fyzické a právnické osoby (článok 4).
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Záujemca o členstvo v združení si musí podať písomnú prihlášku za člena Združenia
Výkonnému orgánu.



Členstvo vzniká v Združení rozhodnutím Valného zhromaždenia o prijatí za člena na základe
odporúčania Výkonného orgánu a zaplatením členského príspevku.



Členstvo v OZ Pod Slovenskou bránou zaniká:
a) vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena
o vystúpení zo združenia,
b) vylúčením člena v prípade porušenia členských povinností, vedomým konaním
v rozpore s cieľmi a poškodzovaním dobrého mena OZ Pod Slovenskou bránou,
c) úmrtím člena – fyzickej osoby,
d) zánikom člena – právnickej osoby,
e) vylúčením z dôvodu nečinnosti člena.

Výkonný orgán
Výkonný orgán je rozhodovací orgán OZ Pod Slovenskou bránou, má 11 členov zvolených na
obdobie 3 rokov.


Členov Výkonného orgánu volí Najvyšší orgán.



Členstvo vo Výkonnom orgáne je nezastupiteľné.



Zastúpenie členov z verejného sektora vo Výkonnom orgáne môže byť maximálne 50%
z celkového počtu členov.



Mandát člena Výkonného orgánu končí uplynutím funkčného obdobia, odstúpením člena
alebo jeho odvolaním Najvyšším orgánom.

Štatutárny orgán - predseda
Predsedu volí a odvoláva Výkonný orgán združenia spomedzi svojich členov.


Zvolený je nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov Výkonného orgánu.



Výkonný orgán ho odvoláva vtedy, ak:
a) neplní si povinnosti voči Združeniu,
b) nezvolá členskú schôdzu v zmysle stanov alebo nezvolá Výkonný orgán v zmysle
stanov,
c) poškodzuje dobré meno Združenia,
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d) spôsobil svojim konaním Združeniu nenapraviteľnú škodu.


Odvolaný je nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov Výkonného orgánu.

Výberová komisia
Výberová komisia je zložená z členov, ktorých schvaľuje alebo odvoláva Výkonný orgán na
návrh kancelárie OZ Pod Slovenskou bránou, maximálne 50% členov je z verejného sektora.
Ak je žiadateľom v projekte člen Výberovej komisie, prípadne existuje priama spojitosť medzi členom
Výberovej komisie a žiadateľom, potom sa člen aktuálneho jednania Výberovej komisie nezúčastní
a je nahradený náhradníkom z členov Najvyššieho orgánu. Členov Výberovej komisie odvoláva
Výkonný orgán aj v prípade neplnenia si povinností súvisiacich s činnosťou Výberovej komisie
a v prípade konfliktu záujmov.

Kontrolný orgán (Revízna komisia)


Funkcia člena Výkonného orgánu a člena Kontrolného orgánu Združenia je nezlučiteľná.



Členovia Kontrolného orgánu majú právo zúčastňovať sa na rokovaní Výkonného orgánu,
Monitorovacieho výboru a Výberovej komisie ako pozorovatelia.

Monitorovací výbor


Členov Monitorovacieho výboru vyberá, schvaľuje a odvoláva Výkonný orgán na obdobie
implementovania integrovanej stratégie rozvoja územia.



Počet členov Monitorovacieho výboru je 5.



Členstvo v Monitorovacom výbore je nezastupiteľné.



Členstvo v Monitorovacom výbore je ukončené odvolaním Výkonným orgánom, ukončením
činnosti Monitorovacieho výboru a úmrtím člena Monitorovacieho výboru.

Spôsob delegovania zástupcov členov verejno-súkromného partnerstva (MAS) do pracovných skupín
Združenia
Členov pracovných skupín (komisií) menuje Výkonný orgán na základe návrhov členov
Združenia. Pracovné skupiny sú poradným orgánom Výkonného orgánu. Členstvo v pracovných
skupinách nie je zastupiteľné.
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Spôsob propagácie činnosti verejno-súkromného partnerstva (MAS)
Manažéri v kancelárii MAS budú zabezpečovať propagáciu činnosti verejno-súkromného
partnerstva (MAS). Bude sa jednať o propagáciu v rámci územia verejno-súkromného partnerstva, ako
aj mimo územia OZ Pod Slovenskou bránou. Propagácia bude spočívať v priebežnom a pravidelnom
informovaní svojich členov o činnosti OZ Pod Slovenskou bránou, o výstupoch zo zrealizovaných
projektov. Aktualizáciu propagačných a informačných materiálov o verejno-súkromnom partnerstve
bude zabezpečovať kancelária MAS, a taktiež bude všetky informácie o dianí v území OZ Pod
Slovenskou bránou pravidelne zverejňovať na viditeľnom a voľne prístupnom mieste.
Činnosť združenia bude propagovaná aj v regionálnych médiách (články, rozhovory)
a v občasníku, ktorý bude združenie vydávať.
Občianske združenie Pod Slovenskou bránou buduje web stránku, na ktorej bude v prípade
získania štatútu Miestnej akčnej skupiny vytvorená sekcia Leader. V tejto sekcii budú pravidelne
zverejňované usmernenia, výzvy, Žiadosti o nenávratný finančný príspevok, Žiadosti o platbu a všetky
relevantné informácie týkajúce sa implementácie Integrovanej stratégie rozvoja územia OZ Pod
Slovenskou bránou. Bude tu tiež zverejnená aj Integrovaná stratégia rozvoja územia OZ Pod
Slovenskou bránou. Činnosti Združenia

v rámci propagácie na tejto stránke budú zverejňované

aktuality z územia, projekty, školenia, tréningy, semináre a konferencie, pozvánky na akcie konané
združením alebo členmi združenia a výstupy z jednotlivých podujatí formou písaného textu
a fotogalérie.
Združenie bude verejnosť informovať aj na verejných stretnutiach, kultúrnych, spoločenských
a športových podujatiach.
Činnosť verejno-súkromného partnerstva však budú propagovať aj jej jednotliví členovia vo svojich
individuálnych propagačných a informačných materiáloch.

Spôsob konzultácie s konečnými prijímateľmi – predkladateľmi projektov (poradenstvo
a expertná pomoc)
Jednou z činností kancelárie Združenia bude zabezpečovať poradenstvo a externú a expertnú
pomoc pre žiadateľov. Kancelária Združenia bude mať vyčlenené každý deň konzultačné hodiny ,
kedy v tomto čase budú môcť potenciálny beneficienti finančnej pomoci využiť bezplatné konzultačné
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služby manažéra kancelárie. Toto poradenstvo bude spočívať v kontrole správnosti Žiadosti
o nenávratný finančný príspevok, v kontrole zoznamu príloh a iné.
Manažér zabezpečí pre konečných prijímateľov – predkladateľov projektov podávanie
informácií na základe dotazov osobne v kancelárii Združenia, elektronicky, písomne alebo telefonicky
a taktiež zabezpečí informačný deň v rámci každej vyhlásenej výzvy. V rámci každej vyhlásenej
výzvy Združenie zorganizuje informačný deň, kedy prizve ako lektorov pracovníkov Riadiaceho
orgánu (MP SR, Sekcia rozvoja vidieka a priamych platieb), Pôdohospodárskej platobnej agentúry
(PPA) a Národnej siete rozvoja vidieka (NSRV).
Zároveň budú môcť žiadatelia požadovať informácie (osobne, telefonicky, e-mailom,
písomne) na základe zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám týkajúce sa otázok
súvisiacich s PRV SR 2007 -2013, ako aj podmienky na poskytovanie príspevkov podľa jednotlivých
priorít a opatrení ďalej ostatných foriem podpory ako sú: Priame platby, domáce podpory, trhové
opatrenia, obchodné mechanizmy a ostatné informácie týkajúce sa pôsobenia Pôdohospodárskej
platobnej agentúry získať na Ústredí Pôdohospodárskej agentúry na adrese:
Pôdohospodárska platobná agentúra
Dobrovičova ul. č. 12
815 26 Bratislava
telefón: 02/52733800, 02/59266111
e-mail: Zelmira.Milkova@apa.sk

Personálna matica Integrovanej stratégie rozvoja územia

Personálna matica Integrovanej stratégie rozvoja územia je uvedená v prílohe č.8.

158

Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia Pod Slovenskou bránou

5.2 Zdroje verejno-súkromného partnerstva (MAS)

5.2.1 Ľudské zdroje
Personálna matica Kancelárie MAS je uvedená v prílohe č. 8

5.2.2 Materiálne zdroje
Prevádzkové podmienky (budovy, kancelárie, dopravné prostriedky a pod), technické
vybavenie (kancelárska a audiovizuálna technika), počítačové a programové vybavenie,
ktoré má verejno-súkromné partnerstvo k dispozícii.

MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE
ČINNOSTI
BUDOVY, KANCELÁRIE

VYBAVENIE
BUDOV,
KANCELÁRIE
TECHNIKA
(VRÁTANE
POČÍTAČOVEJ TECHNIKY)
PRIPOJENIE NA INTERNET
DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY

POPIS SITUÁCIE
KANCELÁRIA
V BUDOVE
OBECNÉHO
ÚRADU
V
SANTOVKE
KANCELÁRIA JE VYBAVENÁ
KANCELÁRSKYM NÁBYTKOM

VLASTNÍCKY VZŤAH
V – VLASTNÉ, P- PRENAJATÉ
PRENAJATÉ

PRENAJATÉ
VO
VLASTNÍCTVE
OBCE
SANTOVKA – K DISPOZÍCII

ÁNO
NIE

-

5.2.3 Finančné zdroje
Finančné zdroje (okrem finančných prostriedkov opatrenia 4.3 Chod Miestnej akčnej
skupiny), ktoré má verejno-súkromné partnerstvo (MAS) k dispozícií, alebo je schopné
zabezpečiť pre potreby financovania prevádzky a administratívnej činnosti verejnosúkromného partnerstva (MAS).
Občianske združenie Pod Slovenskou bránou sa rozhodlo založiť si bankový účet koncom
roka 2012, kedy budú členovia po prvýkrát platiť členské príspevky. Účet bude určený na finančné
prostriedky vyčlenené pre implementáciu Integrovanej stratégie rozvoja územia Občianskeho
združenia Pod Slovenskou bránou.
Finančné krytie činnosti združenia je zabezpečované nasledovnými zdrojmi:


členské príspevky,



dotácie zo štátneho rozpočtu, rozpočtu obcí,
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sponzorské príspevky (dary) od fyzických a právnických osôb,



výnosy z majetku,



úroky,



výnosy z hospodárskej činnosti združenia v súlade s príslušnými zákonmi a predpismi,



účastnícke poplatky na vzdelávacích a odborných podujatiach,



príjmy z publikačnej a propagačnej činnosti,



príjmy z reklamnej činnosti,



služby poskytované v súlade s poslaním a cieľmi združenia.

5.3 Príjem ŽoNFP (projektov)
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.

Výkonný orgán rozhodne podľa schváleného časového harmonogramu o vyhlásení
výberového kola pre jednotlivé opatrenia Integrovanej stratégie rozvoja územia OZ Pod Slovenskou
bránou. Následne predseda združenia ako štatutárny orgán podpíše Oznámenie o zverejnení výzvy
a odovzdá ho manažérovi združenia.
Prvú Výzvu na implementáciu stratégie zverejní združenie do 20-tich pracovných dní odo dňa
podpísania Rámcovej zmluvy s PPA. Výzvy na predkladanie žiadostí budú zverejňované minimálne
jeden krát do roka. Výzvy budú časovo ohraničené.
Výberové kolo pre príjem Žiadostí o nenávratný finančný príspevok začína termínom
uvedeným vo Výzve a končí posledným dňom prijímania ŽoNFP uvedeným v rámci danej Výzvy pre
príslušné opatrenia.

Spôsob zverejnenia výziev na implementáciu stratégie a informovania verejnosti.
Občianske združenie Pod Slovenskou bránou bude informovať verejnosť o možnosti
predkladania projektov v rámci implementácie ISRÚ.

Manažér združenia zverejní Oznámenie

o zverejnení výzvy na viditeľnom a voľne prístupnom mieste nasledovným spôsobom:
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zverejnením na web stránke združenia,



verejné informačné tabule obcí,



oznamom vo verejných rozhlasoch jednotlivých obcí,



oznamom v regionálnych médiách.

Združenie v rámci Výziev na opatrenia osi 3 uverejní Povinné prílohy k projektu, ktoré budú uvedené
v ŽoNFP pre príslušné opatrenia osi 3, ktoré sa budú implementovať prostredníctvom osi 4 Leader.

Administratívny postup príjmu a registrácie (ŽoNFP) projektov
ŽoNFP sa podáva v termíne uvedenom vo Výzve. Združenie prijíma ŽoNFP v kancelárii
združenia vo vopred stanovených termínoch. Združenie zabezpečí príjem ŽoNFP konečného
prijímateľa – predkladateľa projektu do dvoch mesiacov odo dňa vyhlásenia Výzvy na implementáciu
stratégie.
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 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) a na internetovej stránke Združenia.
ŽoNFP sa predkladá osobne v dvoch vyhotoveniach (jeden originál, jedna kópia). Združenie
prijíma len kompletné ŽoNFP, ktoré obsahujú všetky požadované prílohy v zmysle Zoznamu
povinných príloh k ŽoNFP. Manažér po prijatí ŽoNFP vystaví Potvrdenie o prijatí ŽoNFP. Každá
prijatá ŽoNFP bude zaregistrovaná a bude jej pridelené identifikačné číslo.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný postupovať v súlade s Príručkou,
kapitolou

3. Prijímanie a administrácia ŽoNFP, bodom 3.1.2 Prijímanie ŽoNFP (časťou Náležitosti

ŽoNFP, žiadateľ je povinný k ŽoNFP predložiť Upozornenie). Dodržanie všetkých formálnych
náležitostí ŽoNFP bude predmetom formálnej kontroly ŽoNFP. Formálnu kontrolu vykonáva manažér
Združenia (vyplní časť E – Povinné prílohy projektu v ŽoNFP).
V prípade, ak manažér pri formálnej kontrole zistí, že ŽoNFP bola podaná ako nekompletná
a neobsahuje formálne náležitosti, bude konečnému prijímateľovi – predkladateľovi projektu zaslaná
Výzva na doplnenie, a to osobne alebo doporučene poštou (pri osobnom prevzatí Výzvy na doplnenie
ŽoNFP musí byť jej osobné prevzatie konečným prijímateľom – predkladateľom projektu potvrdené
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podpisom a pečiatkou, ak je konečný prijímateľ – predkladateľ projektu povinný ju používať, a to na
rovnopise Výzvy na doplnenie ŽoNFP, ktorý sa zakladá do ŽoNFP). V rámci Výzvy na doplnenie
môžu byť koneční prijímatelia – predkladatelia projektu požiadaní o doplnenie chýbajúcich príloh,
podpisov, a pod.

Pri formálnej kontrole ŽoNFP vykonáva manažér aj kontrolu:


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



formy predpísaných príloh (originál, fotokópia, úradne osvedčená fotokópia, resp.
elektronická verzia v zmysle povinných príloh k ŽoNFP),



kompletnosti ŽoNFP podľa zoznamu povinných príloh k ŽoNFP,



súlad s ISRÚ OZ Pod Slovenskou bránou.

Náležitosti ŽoNFP
1. Kompletne a čitateľne vyplnený formulár ŽoNFP v tlačenej forme, podpísaný žiadateľom,
resp. jeho štatutárnym zástupcom a potvrdený pečiatkou (v prípade, ak je žiadateľ povinný
pečiatku používať)
2. Povinné prílohy k ŽoNFP pre príslušné opatrenie. Všetky rozhodnutia predkladané žiadateľom
v rámci príloh k ŽoNFP, vydávané v správnom konaní musia byť opatrené pečiatkou
právoplatnosti.
3. Čestné vyhlásenie žiadateľa, resp. jeho štatutárneho zástupcu s úradne overeným podpisom.
4. Tabuľková časť ŽoNFP pre príslušné opatrenie v tlačenej a zároveň v elektronickej forme
(,,vo formáte Excel“). V Príručke, v Prílohe č.5 Pokyny na vypracovanie Tabuľkovej časti
projektu vo formáte Excel sú uvedené pokyny na vypracovanie Tabuľkovej časti projektu.

Žiadateľ je povinný k ŽoNFP taktiež predložiť:
a) projektovú dokumentáciu v prípade, ak si to charakter realizovaného projektu vyžaduje (napr.
stavebné investície) vrátane vyjadrení a stanovísk k projektovej dokumentácii,
b) právoplatné stavebné povolenie v zmysle §6 6, Zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších
predpisov, v prípade investícií, pri ktorých sa vyžaduje stavebné povolenie (originál alebo
úradne osvedčená fotokópia), resp. kópiu žiadosti o vydanie stavebného povolenia, vrátane
príloh, v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 453/2002, § 8, pričom právoplatné rozhodnutie
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o stavebnom povolení predloží na vyzvanie PPA najneskôr pri podpise zmluvy, alebo
ohlásenie stavebnému úradu v zmysle § 57, zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších
predpisov pri stavebných investíciách, prípadne určených technológiách, vrátane písomného
oznámenia stavebného úradu, že nemá námietky voči predloženému stavebnému ohláseniu,
spolu s jednoduchým situačným výkresom overeným stavebným úradom a rozpočtom,
c) dokumentáciu súvisiacu s verejným obstarávaním v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, uvedenú v zozname povinných príloh.
d) riadnu účtovnú závierku žiadateľa za posledné účtovné obdobie, za predposledné účtovné
obdobie (ak požaduje výpočet kritérií ekonomickej životaschopnosti za predposledné účtovné
obdobie) a daňové priznanie žiadateľa k dani z príjmov potvrdené daňovým úradom za
posledný kalendárny rok a za obdobie, v ktorom preukazuje splnenie kritérií ekonomickej
životaschopnosti (fotokópie) v prípade, ak sa jedná o povinnú prílohu pre príslušné opatrenie.
Ak žiadateľ nemá ku dňu predloženia ŽoNFP na Združenie vyhotovenú riadnu účtovnú
závierku za posledné účtovné obdobie, predkladá riadnu účtovnú závierku za predposledné
účtovné obdobie spolu s daňovým priznaním k dani z príjmov potvrdené daňovým úradom
(v prípade, ak vykonával podnikateľskú činnosť). Žiadateľ je povinný bez vyzvania predložiť
riadnu účtovnú závierku za posledné účtovné obdobie spolu s daňovým priznaním k dani
z príjmov potvrdeným daňovým úradom na Združenie, a to najneskôr do 5 pracovných dní
odo dňa potvrdenia daňovým úradom. ŽoNFP budú pozastavené v spracovávaní okrem
prípadov, ak žiadateľ nepožaduje výpočet kritérií ekonomickej životaschopnosti za posledné
účtovné obdobie a ak nemá povinnosť preukazovať 30% tržieb z poľnohospodárskej výroby
na celkových tržbách za posledné účtovné obdobie pred podaním ŽoNFP. Zmluva
o poskytnutí NFP bude uzatvorená iba v prípade prijatia riadnej účtovnej závierky

za

posledné účtovné obdobie spolu s daňovým priznaním k dani z príjmov potvrdeným daňovým
úradom.
e) žiadatelia, ktorí začali podnikať v účtovnom období bezprostredne predchádzajúcom pred
podaním ŽoNFP

na Združenie, sú povinní predložiť riadnu účtovnú závierku ku dňu

predloženia ŽoNFP na Združenie spolu s daňovým priznaním k dani z príjmov potvrdeným
daňovým úradom.
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Upozornenie
Čestné vyhlásenie uvedené v ŽoNFP musí byť overené notárom alebo Obecným úradom.
Kompletná dokumentácia pre všetky opatrenia bude predložená v šnurovacích spisových doskách
P A4.
Suma finančných prostriedkov z verejných zdrojov požadovaná žiadateľom vo formulári
ŽoNFP v deň jej predloženia na Združenie je konečná a nemožno ju v rámci procesu spracovávania
dodatočne zvyšovať. Neoprávnené výdavky NFP je žiadateľ povinný z požadovanej sumy odčleniť.

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
Manažér Združenia pripraví všetky ŽoNFP projekty, ktoré úspešne prešli formálnou kontrolou
pre posúdenie Výberovou komisiou. Výberová komisia vykoná administratívnu kontrolu prijatých
a zaregistrovaných ŽoNFP, ktoré splnili podmienky formálnej kontroly a sú v súlade s Usmernením,
kapitolou 2. Miestna akčná skupina, bodom 2.2 Štruktúra MAS časť 2a) Výberová komisia MAS.
Výberová komisia zoradí ŽoNFP podľa výsledkov vyhodnotenia projektov (ŽoNFP) a predloží
zoznam ŽoNFP, ktoré odporúča schváliť na financovanie z PRV Výkonnému orgánu na schválenie.
Každý člen Výkonného orgánu má právo nahliadnuť do každej ŽoNFP v prípade nejasností pri svojom
rokovaní.
Protokol o výbere projektov MAS (Usmernenie, Príloha č. 3 Protokol o výbere projektov
MAS) spolu s požadovanými prílohami vrátane ŽoNFP, ktoré odporúča schváliť budú odovzdané na
Ústredie PPA, Sekciu projektových podpôr na zaregistrovanie a vykonanie administratívnej kontroly
ŽoNFP do 30-tich pracovných dní od uzávierky termínu na predkladanie ŽoNFP v rámci Výzvy na
implementáciu stratégie, a to doporučene poštou.
Koneční prijímatelia – predkladatelia projektu, ktorí nesplnili podmienky administratívnej
kontroly vykonanej Združením, budú o tejto skutočnosti informovaní do 7 pracovných dní od
ukončenia administratívnej kontroly vykonanej Združením osobne alebo doporučene poštou.
Protokol o výbere projektov MAS musí byť podpísaný predsedom Výberovej komisie,
štatutárnym orgánom združenia a zástupcom Výkonného orgánu.
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PPA pri administratívnej kontrole ŽoNFP si vyhradzuje právo dodatočného vyžiadania ďalších
informácií (objasnenia nezrovnalostí) od konečného prijímateľa – predkladateľa projektu v závislosti
od charakteru projektu. Ak PPA v rámci administratívnej kontroly zistí pochybenie pri
administratívnej kontrole a výbere projektov MAS, vyzve Združenie k náprave.
PPA nesmie od konečného prijímateľa – predkladateľa projektu v prípade objasnenia nezrovnalostí
nasledovné informácie a podkladové materiály žiadať:


dodatočné predkladanie povinných a nepovinných príloh, ktoré boli predmetom výberových
kritérií na hodnotenie konečných prijímateľov – predkladateľov projektu (s výnimkou opravy
formálnych chýb),



opravu/úpravu obsahu povinných príloh a ŽoNFP, ktoré boli predmetom výberových kritérií
na hodnotenie konečných prijímateľov – predkladateľov projektu (s výnimkou opravy
formálnych chýb).

PPA do 40-tich pracovných dní od prijatia ŽoNFP na PPA (vrátane Výzvy na doplnenie) vykoná
administratívnu kontrolu ŽoNFP prijatých na PPA, ktorá pozostáva z kontroly:


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



splnenia oprávnenosti činností v súlade s činnosťami, ktoré si Združenie stanovilo pre
príslušné opatrenia osi 3, ako aj ich súlad s činnosťami definovanými pre príslušné opatrenia
osi 3 v Príručke a v Usmernení, v Prílohe č. 6 Charakteristika priorít, osí a opatrení.
Kontroluje, či činnosti nespadajú do kategórie neoprávnených projektov, stanovených pre
príslušné opatrenia osi 3 v Príručke a Usmernení, v Prílohe č. 6 Charakteristika priorít, osí
a opatrení,



splnenia kritérií pre uznateľnosť výdavkov (oprávnené a neoprávnené výdavky, min. a max.
výšku oprávnených výdavkov na 1 projekt) stanovených pre príslušné opatrenia osi 3
v Príručke, Usmernení a v Prílohe č. 6 Charakteristika priorít, osí a opatrení a splnenia min.
a max. výšky oprávnených výdavkov na 1 projekt, ktoré si stanovilo Združenie,



splnenia všetkých minimálnych kritérií spôsobilostí definovaných pre príslušné opatrenia osi 3
v Príručke, Usmernení a v kapitole 5. Opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií
rozvoja územia a v Prílohe č. 6 Charakteristika priorít, osí a opatrení a kritérií spôsobilosti,
ktoré stanovilo Združenie na 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), e), i), l);
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splnenie výberových kritérií na hodnotenie konečných prijímateľov – predkladateľov
projektov na príslušné opatrenia osi 3, ktoré si stanovilo Združenie,



postupov pre výber projektov, ktoré si stanovilo Združenie,



splnenia podmienky zloženia členov Výberovej komisie, 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.

Po prijatí a kompletnom posúdení ŽoNFP konečnému prijímateľovi – predkladateľovi
projektu PPA predloží návrh Zmluvy do 15-tich pracovných dní od ukončenia administratívnej
kontroly ŽoNFP. Koneční prijímatelia – predkladatelia projektu, ktorí nesplnili podmienky
administratívnej kontroly vykonanej PPA, budú o tejto skutočnosti informovaní do 7 pracovných dní
od ukončenia administratívnej kontroly vykonanej PPA. Pri žiadostiach o vypracovanie dodatkov
k zmluvám a pri administratívnom styku s PPA je konečný prijímateľ- predkladateľ projektu povinný
uvádzať nasledovné údaje:
 názov konečného prijímateľa – predkladateľa projektu,
 názov žiadosti (projektu),
 registračné číslo žiadosti (kód projektu),
 číslo opatrenia,
 číslo Zmluvy,
 odôvodnenie požiadavky podložené písomnými dokladmi.

PPA nebude akceptovať zmeny v schválenom projekte, ktoré by mohli ovplyvniť hodnotenie projektu
Výberovou komisiou.

Prevod záväzku upravuje § 531 Občianskeho zákonníka. Prevod záväzkov je možný po
predchádzajúcom písomnom súhlase PPA. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný
predložiť písomnú žiadosť o prevod záväzku spolu s odôvodnením a relevantnými prílohami na
Ústredie PPA.

PPA oboznámi s výsledkami administratívnej kontroly ŽoNFP Združenie do 7 pracovných dní od
ukončenia administratívnej kontroly vykonanej PPA:

166

Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia Pod Slovenskou bránou



koneční prijímatelia – predkladatelia projektu, s ktorými bude uzatvorená Zmluva,



koneční prijímatelia – predkladatelia projektu, ktorí nesplnili podmienky administratívnej
kontroly vykonanej PPA.

Pri ďalších Výzvach v rámci implementácie stratégie je Združenie povinné:


aktualizovať opatrenia osi 3 (činnosti, oprávnené a neoprávnené výdavky, kritériá spôsobilosti,
neoprávnené projekty, výšku oprávnených výdavkov, oprávnenosť konečného prijímateľa –
predkladateľa projektu), implementované prostredníctvom osi 4 Leader v súlade s Príručkou
platnou v čase zverejnenia Výzvy na implementáciu stratégie,



postupovať podľa Usmernenia, kapitoly 8 Hodnotenie a výber projektov konečného
prijímateľa – predkladateľa projektu v rámci implementácie stratégie.

Spôsob zostavenia výberovej komisie MAS a dôvody výberu jej členov
Výkonný orgán zriaďuje Výberovú komisiu. 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 – max. 50% zastúpenie verejného sektora počas celého obdobia
implementácie stratégie. Počet členov Výberovej komisie je 7, členstvo vo Výberovej komisii je
nezastupiteľné.
Člen Výberovej komisie Združenia nesmie hodnotiť 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 tejto
skutočnosti musí byť člen Výberovej komisie združenia nahradený iným členom.
Členov Výberovej komisie volí Výkonný orgán na základe návrhov členov Združenia. Pre účely
hodnotenia a výberu projektov konečného prijímateľa – predkladateľa projektu v rámci každej výzvy,
Združenie menuje vždy novú Výberovú komisiu, ktorá sa môže skladať z rovnakých členov. Činnosť
Výberovej komisie je

ohraničená jedným výberovým kolom.

Po ukončení činnosti Výberovej

komisie v danom výberovom kole je komisia odvolaná Výkonným orgánom. Pre každé výberové kolo
je volená nová Výberová komisia. Výkonný orgán odvoláva členov Výberovej komisie aj v prípade
neplnenia si povinností súvisiacich s činnosťou Výberovej komisie a v prípade konfliktu záujmov.
Výkonný orgán na základe návrhov členov Združenia a predložených profesijných životopisov
volí na základe odbornosti pre danú Výzvu jednotlivých členov Výberovej komisie.
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Na zasadnutie Výberovej komisie Združenia musia byť pozvaní zástupcovia Riadiaceho
orgánu, Pôdohospodárskej platobnej agentúry a NSRV ako pozorovatelia.

Spôsoby eliminácie konfliktu záujmu
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu môže vzniesť písomnú námietku voči vyradeniu
ŽoNFP pri administratívnej kontrole vykonanej Združením do 5-tich pracovných dní od doručenia
oznámenia o vyradení ŽoNFP. Námietka sa podáva na Združenie a musí byť doručená
preukázateľným spôsobom. Po prekročení uvedenej lehoty nebude Združenie reagovať na vznesené
námietky.
V prípade, ak na základe písomnej námietky voči vyradeniu ŽoNFP pri administratívnej
kontrole vykonanej Združením, prípadne vyradení ŽoNFP pri jej hodnotení, nepríde k zhode medzi
Združením a konečným prijímateľom – predkladateľom projektu, môže konečný prijímateľ –
predkladateľ projektu požiadať o preskúmanie postupu Združenia do 5-tich pracovných dní od
doručenia oznámenia od Združenia na ústredie PPA, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava. Žiadosť musí
byť doručená preukázateľným spôsobom. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí zároveň
informovať Združenie o tejto skutočnosti.
Občianske združenie Pod Slovenskou bránou je povinné v rámci nastavenia postupov na výber
projektov konečných prijímateľov – predkladateľov projektov umožniť predložiť žiadosť
o preskúmanie postupu Združenia pri administratívnej kontrole vykonanej Združením na PPA, a to
najneskôr v termíne, keď Združenie odovzdáva Protokol o výbere projektov MAS na PPA na
zaregistrovanie a vykonanie administratívnej kontroly. Po doručení žiadosti na o preskúmanie postupu
Združenia pri administratívnej kontrole vykonanej Združením, PPA preskúma postup Združenia
a v prípade, ak bola ŽoNFP v rámci Výzvy na implementáciu stratégie vylúčená neoprávnene, bude
Združenie písomne vyzvané k náprave (proces výberu a hodnotenia ŽoNFP sa musí uskutočniť
znova). PPA bude na vznesené námietky reagovať do 7 pracovných dní od doručenia námietky.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu môže vzniesť písomnú námietku voči vyradeniu
ŽoNFP pri administratívnej kontrole vykonanej PPA do 10-tich pracovných dní od doručenia
oznámenia o nesplnení podmienok administratívnej kontroly. Námietka sa podáva na ústredie PPA,
Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava a musí byť doručená preukázateľným spôsobom. Po prekročení
uvedenej lehoty nebude PPA na vznesené námietky reagovať.
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PPA je povinná informovať Združenie okrem uzatvorenia Zmluvy s konečným prijímateľom –
predkladateľom projektu, aj o výške vyplatených finančných prostriedkov, o zmenách a dodatkoch
k Zmluve s konečným prijímateľom – predkladateľom projektu, o vykonaní kontroly na mieste,
prípadne zástupcu MAS (OZ Pod Slovenskou bránou) na takúto kontrolu prizvať.

5.5 Kontrola činnosti verejno-súkromného partnerstva (MAS)
Zabezpečenie kontroly činnosti zamestnancov, orgánov a účtovníctva verejno-súkromného
partnerstva (MAS)

Kontrola činnosti Združenia bude prebiehať na základe monitorovacích a hodnotiacich kritérií
stanovených Združením.
Valným zhromaždením Združenia je volená Revízna komisia na kontrolu činnosti Združenia. Za svoju
činnosť zodpovedá Najvyššiemu orgánu.
Kontrola pracovníkov Združenia (manažéra, administratívneho pracovníka a účtovníka) je
uskutočňovaná Výkonným orgánom a Revíznou komisiou na základe pracovného a organizačného
poriadku, ako aj na základe ročného plánu práce, ktorý predkladá manažér Výkonnému orgánu
Združenia.
Výkonný orgán zriaďuje na kontrolu implementácie ISRÚ OZ Pod Slovenskou bránou
Monitorovací výbor. Činnosť Monitorovacieho výboru je uvedená v Štatúte, ktorý vypracuje
Monitorovací výbor a predloží na schválenie Výkonnému orgánu.
Monitorovací výbor 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.
Predseda je povinný zúčastňovať sa zasadnutí Výkonného orgánu s hlasom poradným.
Členovia Monitorovacieho výboru musia pôsobiť (mať trvalé, prípadne prechodné bydlisko, sídlo
alebo prevádzku) v území Združenia, ale nemusia byť členmi Združenia. Počet členov
Monitorovacieho výboru je 5 členov, členstvo v Monitorovacom výbore je nezastupiteľné.
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Monitorovací výbor zasadá minimálne dvakrát ročne, pričom na zasadnutie Monitorovacieho
výboru musia byť pozvaní zástupcovia RO, PPA a NSRV.
Okrem toho Združenie, resp. konečný prijímateľ – predkladateľ projektu sa podpisom
Rámcovej zmluvy, resp. Zmluvy zaväzuje, že umožní výkon kontroly a auditu zo strany oprávnených
kontrolných zamestnancov v zmysle príslušných predpisov Európskeho Spoločenstva a predpisov SR
a bude ako kontrolovaný subjekt pri výkone kontroly a auditu riadne plniť povinnosti, ktoré mu
vyplývajú z uvedených predpisov. Najmä je povinný umožniť vykonanie kontroly a auditu použitia
NFP a preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP.
Združenie, resp. konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný vytvoriť oprávneným
kontrolným orgánom vykonávajúcim kontrolu a audit primerané podmienky na riadne a včasné
vykonanie kontroly a poskytnúť im bezodkladne potrebnú súčinnosť. Združenie resp. konečný
prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný poskytovať požadované informácie, dokladovať svoju
činnosť a umožniť vstup oprávneným kontrolným zamestnancom do objektov a na pozemky súvisiace
s projektom za účelom kontroly plnenia podmienok Zmluvy.
Oprávnení zamestnanci orgánov kontroly majú počas trvania realizácie schváleného projektu
nasledujúcich päť rokov od ukončenia roku, v ktorom bola poskytnutá posledná platba v zmysle
uzatvorenej Rámcovej zmluvy, resp. Zmluvy, prístup ku všetkým originálom obchodných
dokumentov Združenia, resp. konečného prijímateľa – predkladateľa projektu, súvisiacich
s výdavkami na realizáciu projektu a plnením povinností podľa Rámcovej zmluvy, resp. Zmluvy.

Oprávnení zamestnanci orgánov kontroly a auditu sú:


poverení zamestnanci PPA, Ministerstva pôdohospodárstva SR, Ministerstva financií SR,
Najvyššieho kontrolného úradu SR, príslušnej správy finančnej kontroly,



zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných prostriedkov zo
štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z.
o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov,



riadne splnomocnení zástupcovia Komisie a Audítorského dvora ES,



osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. a) až c) v súlade s príslušnými
predpismi.
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Predmetom výkonu kontroly na mieste je najmä:


overenie skutočného dodania tovarov,

vykonania

prác alebo poskytnutia

služieb

deklarovaných na faktúrach a iných relevantných účtovných dokladoch, ktoré predložilo
Združenie resp. konečný prijímateľ – predkladateľ projektu ako súčasť ŽoP . V rámci
uvedeného sa overujú aj originály dokladov, ktoré nie sú súčasťou dokumentácie k projektu
(napr. stavebný denník),


overenie súladu realizácie projektu s Rámcovou zmluvou, resp. Zmluvou (harmonogram prác,
finančným plánom projektu

a pod.), prípadne overovanie ďalších podmienok uvedených

v Rámcovej zmluve, resp. Zmluve podľa rozhodnutia RO/PPA,


overenie, či Združenie, resp. konečný prijímateľ – predkladateľ projektu predkladá
prostredníctvom monitorovacích správ správne informácie ohľadom fyzického pokroku
realizácie projektu,



overenie, či sú v účtovnom systéme Združenia, resp. konečného prijímateľa – predkladateľa
projektu zaúčtované všetky skutočnosti, ktoré sa týkajú projektu žiadateľa a sú predmetom
účtovníctva podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,



overenie prípadných príjmov z realizovaného projektu,



overenie dodržiavania pravidiel publicity.

Uchovávanie dokladov
Združenie je povinné uchovávať všetky podporné dokumenty, ktoré sa týkajú oprávnených
výdavkov a kontrol projektov v rámci opatrenia 4.3 Chod Miestnej akčnej skupiny, ako aj opatrenia
4.2 Vykonávanie projektov spolupráce v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov.
Zároveň je Združenie povinné uchovávať všetky dokumenty týkajúce sa výberu a hodnotenia
projektov, výzvy, protokoly, zloženie výberových komisií, protokoly o administratívnej kontrole,
o výbere projektov, ŽoNFP konečného prijímateľa – predkladateľa projektu aj s prílohami (kópie)
nasledujúcich päť rokov od ukončenia roku, v ktorom bola poskytnutá posledná platba.
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Postupy uskutočňovania kontrol projektov konečných prijímateľov – predkladateľov
projektov
Kontrola vykonávaná Združením
OZ Pod Slovenskou bránou vykonáva administratívnu kontrolu ŽoNFP konečného prijímateľa
– predkladateľa projektu, ako súčasť predbežnej finančnej kontroly, v rámci opatrenia 4.1
Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia a opatrenia 4.3 Chod Miestnej akčnej skupiny
(vo fáze pred zaslaním ŽoNFP na PPA), pričom sa kontroluje formálna a vecná správnosť v súlade
s Usmernením, kapitolou 8. Hodnotenie a výber projektov konečného prijímateľa – predkladateľa
projektu v rámci implementácie stratégie.

Kontrola vykonávaná PPA
PPA v súlade s § 9 a §10 zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom
audite v znení neskorších predpisov vykonáva predbežnú a priebežnú finančnú kontrolu.
Jednotlivé útvary PPA vykonávajú kontrolu v rámci procesu spracovania ŽoNFP (ukončený
podpísaním Zmluvy) a v rámci procesu spracovania ŽoNFP (ukončený uhradením finančných
prostriedkov na konečného prijímateľa – predkladateľa projektu). V oboch prípadoch PPA vykonáva
100% administratívnu kontrolu žiadostí prijatých na PPA. V prípade Žiadostí o platbu PPA môže
vykonať tiež kontroly na mieste, pri ktorých by sa mal konečný prijímateľ – predkladateľ projektu
riadiť príslušnými ustanoveniami.
Predmetom výkonu kontroly na mieste je najmä:


overenie skutočného dodania tovarov,

vykonania

prác alebo poskytnutia

služieb

deklarovaných na faktúrach a iných relevantných účtovných dokladoch, ktoré predložilo
Združenie resp. konečný prijímateľ – predkladateľ projektu ako súčasť ŽoP . V rámci
uvedeného sa overujú aj originály dokladov, ktoré nie sú súčasťou dokumentácie k projektu
(napr. stavebný denník),


overenie súladu realizácie projektu s Rámcovou zmluvou, resp. Zmluvou (harmonogram prác,
finančným plánom projektu

a pod.), prípadne overovanie ďalších podmienok uvedených

v Rámcovej zmluve, resp. Zmluve podľa rozhodnutia RO/PPA,


overenie, či Združenie, resp. konečný prijímateľ – predkladateľ projektu predkladá
prostredníctvom monitorovacích správ správne informácie ohľadom fyzického pokroku
realizácie projektu,
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overenie, či sú v účtovnom systéme Združenia, resp. konečného prijímateľa – predkladateľa
projektu zaúčtované všetky skutočnosti, ktoré sa týkajú projektu žiadateľa a sú predmetom
účtovníctva podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,



overenie prípadných príjmov z realizovaného projektu,



overenie dodržiavania pravidiel publicity.
Kontroly na mieste, ktorú vykonáva PPA u konečného prijímateľa – predkladateľa projektu sa

môže zúčastniť aj poverený zástupca Združenia. V tomto prípade je PPA povinná informovať
Združenie o výkone kontroly na mieste u konečného prijímateľa – predkladateľa projektu, a to 3
pracovné dni pred výkonom kontroly.

Spôsoby zverejňovania výsledkov Integrovanej stratégie rozvoja územia a vyhodnocovanie
Združenie informuje verejnosť o výsledku výberu v rámci každej výzvy. Výsledky budú zverejnené na
viditeľnom a voľne prístupnom mieste. Miestom zverejnenia bude web stránka Združenia, verejné
informačné tabule jednotlivých obcí v území OZ Pod Slovenskou bránou a podľa možnosti aj iné
médiá (web stránky obcí, web stránky úspešných žiadateľov, tlačoviny, propagačné materiály a pod.).
Združenie zverejní uvedeným spôsobom nasledovné údaje o schválených projektoch:


názov konečného prijímateľa – predkladateľa projektu,



sídlo,



miesto realizácie projektu,



názov projektu,



výška schválených verejných zdrojov.

V rámci každej výzvy informuje Združenie o výsledku výberu verejnosť nasledovným spôsobom:
a) po schválení projektov Výkonným orgánom, podpísaním Protokolu o výbere projektov MAS
predsedom Výberovej komisie, štatutárnym orgánom Združenia a zástupcom Výkonného
orgánu a následne odoslaním na PPA zverejní Združenie obvyklým spôsobom Zoznam
predbežne schválených a neschválených projektov,
b) PPA oboznámi Združenie do 7 pracovných dní od ukončenia administratívnej kontroly
vykonanej PPA:


s ktorými konečnými prijímateľmi – predkladateľmi projektu bude uzatvorená Zmluva,
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ktorí koneční prijímatelia – predkladatelia projektu nesplnili podmienky administratívnej
kontroly vykonanej PPA.

Združenie následne zverejní obvyklým spôsobom Zoznam schválených a neschválených
projektov PPA.

5.6 Zapojenie žien, mladých ľudí, poľnohospodárov a marginalizovaných skupín
obyvateľstva
Zapojenie žien, mladých ľudí do 30 rokov a poľnohospodárov a marginalizovaných skupín
do Integrovanej stratégie rozvoja územia, napr. ich zapojenie medzi členov, do orgánov
verejno-súkromného partnerstva (MAS)
Do celého procesu plánovania a spracovávania Integrovanej stratégie rozvoja územia boli zapojené
ženy vo všetkých vekových kategóriách , poľnohospodári, mladí ľudia do 30 rokov a tiež zástupcovia
marginalizovaných skupín.
Zástupcovia poľnohospodárskeho sektora, ženy, mladí ľudia a marginalizované skupiny
obyvateľstva v území sa zúčastňovali stretnutí na úrovni lokálnej, ako aj územnej.
V rámci implementácie ISRÚ môžu predkladať svoje projekty všetci oprávnení žiadatelia –
predkladatelia projektov bez výnimky a bez obmedzenia.

Spôsob akým sú uvedené skupiny zvýhodnené v rámci

kritérií na hodnotenie ŽoNFP

(projektov) konečných prijímateľov – predkladateľov projektov
Uvedené skupiny obyvateľov mikroregiónu Pod Slovenskou bránou nie sú v rámci
výberových kritérií na hodnotenie projektov konečných prijímateľov – predkladateľov projektov
zvýhodňované. Môžu sa bez obmedzenia zapájať ako predkladatelia projektov a môžu byť menovaní
za členov Výberovej komisie alebo Monitorovacieho výboru. Žiadna z menovaných skupín nebude
zvýhodňovaná oproti iným skupinám.
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KAPITOLA

6:

SÚLAD

INTEGROVANEJ

STRATÉGIE

ROZVOJA

ÚZEMIA

S OSTATNÝMI

RELEVANTNÝMI STRATEGICKÝMI DOKUMENTMI EURÓPSKEHO,
NÁRODNÉHO, REGIONÁLNEHO A MIESTNEHO VÝZNAMU

Prepojenosť Integrovanej stratégie rozvoja územia s nasledovnými prioritami EÚ:
-

Horizontálne priority politík Európskej Únie (marginalizované Rómske
komunity – zvýšiť zamestnanosť, úroveň vzdelania a kvalitu života, rovnosť
príležitostí

–

pre

všetkých,

prevencia

všetkých

foriem

diskriminácie,

trvaloudržateľný rozvoj - environmentálny ekonomický a sociálny, trvalá
udržateľnosť ekonomického rastu, informačná spoločnosť)
-

Horizontálne priority vidieckej politiky EÚ (rozvoj ľudského potenciálu –
vzdelávanie, podnikanie, ženy, mládež, zvýšenie integrácie vidieka do
informačnej spoločnosti, zlepšenie spravovania vidieka - prístup Leader )

Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia Pod Slovenskou bránou je
v súlade s horizontálnymi prioritami politík Európskej Únie a s horizontálnymi prioritami vidieckej
politiky EÚ.

Horizontálne priority politík Európskej Únie
Marginalizované Rómske komunity
Podpory navrhované v rámci osi 3 užitočne prispejú k mobilizácii a budovaniu kapacít miestnych
aktérov. Cieľom najmä zvýšiť zamestnanosť, úroveň vzdelania a kvalitu života týchto skupín.
Rovnosť príležitostí
Rovnosť príležitostí pre všetkých, prevencia všetkých foriem diskriminácie sú súčasťou
Kohéznej politiky Spoločenstva a PRV ju napĺňa predovšetkým opatreniami zameranými na tvorbu
pracovných miest prostredníctvom diverzifikácie poľnohospodárskej činnosti alebo činnosti
cestovného ruchu a na skvalitňovanie života na vidieku prostredníctvom zlepšenia infraštruktúry obcí.
Investície v tejto oblasti sa snažia spomaliť vysídľovanie slovenského vidieka a vyrovnávať rozdiely
medzi regiónmi prostredníctvom zatraktívňovania vidieka z pohľadu možnosti zamestnať sa,
podnikania, bývania alebo rekreácie v zaostávajúcich regiónoch Slovenska.

Princíp

rovnosti

príležitostí znamená potieranie diskriminácie na základe pohlavia, rasy, etnického pôvodu,
náboženského vyznania, viery, zdravotného postihnutia, veku, či sexuálnej orientácie. Celkovo ISRÚ
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OZ Pod Slovenskou bránou vytvára podmienky pre stabilizáciu domácich obyvateľov a zvýšenia
kvality ich života.
Trvaloudržateľný rozvoj
Predstavuje najmä zachovanie a obnovu prírodného bohatstva, kultúrneho rázu a ekologickej
stability krajiny a zvýšenie environmentálneho povedomia občanov a ich zapojenie sa do
rozhodovacieho procesu. ISRÚ OZ Pod Slovenskou bránou vytvára priamu konšteláciu smerovania
k trvaloudržateľnému rozvoju, a to vzhľadom na explicitnú koncentráciu vysokohodnotných
prírodných, historických a kultúrnych zdrojov mikroregiónu.
Trvalá udržateľnosť ekonomického rastu
Trvalá udržateľnosť ekonomického rastu je chápaná ako dlhodobý účinok, jej zhodnotenie
spočíva v posúdení efektívnosti vynaložených prostriedkov v rámci dlhšieho obdobia. Tento efekt
bude možné zhodnotiť až po ukončení implementácie ISRÚ prostredníctvom vyhodnotenia
monitorovacieho a hodnotiaceho rámca. Opatreniami ISRÚ je zabezpečená trvalá udržateľnosť
ekonomického rastu vytvárajúcimi nové pracovné príležitosti a doplnkové ekonomické príjmy pre
miestnych obyvateľov.
Informačná spoločnosť
Informačná spoločnosť je zameraná najmä na informatizáciu, podporu prepojenia
a informovanosti v riešenom území. Uplatňuje sa vo viacerých opatreniach ISRÚ OZ Pod Slovenskou
bránou.

Horizontálne priority vidieckej politiky Európskej Únie
Rozvoj ľudského potenciálu

Komparatívny súlad je daný predovšetkým rozvojom vzdelávania – potreby
získavania moderných vedomostí a zručností. Tento princíp bol uplatňovaný pri tvorbe ISRÚ
a bude zohľadnený aj pri jej implementácii.
Zlepšenie spravovania vidieka
Prístup Leader prináša zmenu prístupu k rozvoju vidieka, a to od sektorovej podpory
k vertikálnej integrovanej. V podmienkach územia, kde potenciál pracovnej sily v spojitosti
s významným prírodným a kultúrnym dedičstvom ponúka široké možnosti pre rozvoj vidieka, je práve
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prístup Leader vhodným nástrojom pre naštartovanie pozitívnych zmien nepriaznivej sociálnoekonomickej situácie systémom zdola- nahor.
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia Pod Slovenskou bránou je v súlade
s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2008 -2015
a Stratégiou rozvoja vidieka Nitrianskeho samosprávneho kraja 2009 -2015.
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Tabuľka 1.: Vekové skupiny podľa pohlavia k 31.12. 2011
Muži

Počet

%

743
12,9
0 - 14
4
394
76,1
15 - 64
639
11,0
65 a viac
Zdroj: Štatistický úrad SR, Bratislava, 2012

Ženy

Počet

%

0 - 14
15 - 64
65 a viac

724
4105
1231

12,0
67,7
20,3

Tabuľka 2 : Pohyb obyvateľov v absolútnych hodnotách
2006
Celková zmena počtu
obyvateľov
z toho ženy
Prirodzený
+prírastok/-úbytok

2007

2008

2009

2010

2011

CELKOM

-61

-64

11

36

-37

34

-81

-34

-40

-7

-15

-24

18

-58

-127

-91

-93

-45

-75

-62

- 493

-67

-47

-48

-37

-47

-35

-281

+prírastok/-úbytok
sťahovaním

66

27

104

81

38

96

412

z toho ženy

33

7

55

52

23

53

223

z toho ženy

Zdroj: Štatistický úrad SR, Bratislava, 2012

Tabuľka 3: Miera nezamestnanosti v percentách
P. č.

Miera nezamestnanosti

Názov obce

1.
Bohunice,
2.
Bory
3.
Brhlovce
4.
Čajkov
5.
Devičany
6.
Domadice
7.
Drženice
8.
Hontianske Trsťany
9.
Krškany
10.
Nová Dedina
11.
Podlužany
12.
Pukanec
13.
Rybník
14.
Santovka
15.
Uhliská
16.
Žemberovce
Zdroj: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Levice, 2012

2008

2009

2010

13,42
9,95
7,10
6,14
11,96
5,93
8,19
10,36
3,56
4,98
6,94
10,86
7,08
9,40
21,26
6,60

18,29
23,07
15,30
8,15
17,75
10,60
14,22
12,63
6,92
8,45
9,76
15,37
10,43
13,09
23,08
9,89

14,66
16,51
13,44
8,55
14,22
7,84
10,32
17,28
6,15
7,80
10,22
14,56
7,91
11,62
18,05
10,85
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Tabuľka 4 : Podnikateľské subjekty v území
Počet podnikateľských subjektov v primárnom sektore
Počet podnikateľských subjektov v sekundárnom sektore
Počet podnikateľských subjektov v terciárnom sektore
Prevládajúce odvetvia u podnikateľských subjektov

Prevládajúce odvetvia zamestnanosti v podnikateľských subjektoch

FO

PO

93

49

FO

PO

312

110

FO

PO

520
89
priemyselná
výroba,
poľnohospodárstvo,
stavebníctvo,
veľkoobchod,
maloobchod,
oprava motorových
vozidiel
a
motocyklov
poľnohospodárstvo,
priemyselná
výroba, obchodné
služby, doprava,
školstvo, verejná
správa,
veľkoobchod,
maloobchod,
zdravotníctvo

Zdroj: Štatistický úrad SR, Bratislava, 2012

Tabuľka 6.: Zoznam obcí v pôsobnosti verejno–súkromného partnerstva (MAS) a počet
obyvateľov
P. č.
Názov obce
1.
Bohunice
2.
Bory
3.
Brhlovce
4.
Čajkov
5.
Devičany
6.
Domadice
7.
Drženice
8.
Hontianske Trsťany
9.
Krškany
10.
Nová Dedina
11.
Podlužany
12.
Pukanec
13.
Rybník
14.
Santovka
15.
Uhliská
16.
Žemberovce
Spolu
* KP – kohézny pól rastu, OO – obce mimo pólov rastu

Kategória
OO
OO
OO
KP
OO
OO
OO
OO
OO
KP
OO
KP
KP
OO
OO
KP

Počet obyvateľov

134
315
314
1 018
396
240
385
328
776
1549
758
1984
1413
768
193
1265
11836
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PRÍLOHA Č.2
DOKLAD O SÚHLASE VŠETKÝCH OBCÍ SO ZARADENÍM DO ÚZEMIA PÔSOBNOSTI VEREJNO – SÚKROMNÉHO PARTNERSTVA (MAS)
A OBOZNÁMENÍM SA S INTEGROVANOU STRATÉGIOU ROZVOJA ÚZEMIA

Názov obce
P. č.

Dátum a číslo Uznesenia
potvrdzujúce súhlas obce
so zaradením do územia
verejno – súkromného
partnerstva (MAS)

Dátum a číslo Uznesenia
potvrdzujúce, že obec berie na
vedomie oboznámenie sa
s aktualizovanou verziou
Integ. stratégiou rozvoja
územia

Potvrdenie pravdivosti štatutárom obce

Meno

1.

Bohunice

5.11.2012, Uznesenie č.
2/bod 4A

Vladimíra Rišková

2.

Bory

21.9.2012, Uznesenie č.
11/2012

Ladislav Szúdy

3.

Brhlovce

6.11. 2012, Uznesenie č.
375/2012

Albín Kuhajda

4.

Čajkov

15.2.2012, Uznesenie č.
19/2012

Emília Nichtová

5.

Devičany

23.2.2012, Uznesenie č.
24/2012

Mgr. Monika Slížiková

6.

Domadice

2.11.2012, Uznesenie č.
2-MZ/2012

Marian Berkeš

Dátum/podpis/pečiatka
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Názov obce
P. č.

Dátum a číslo Uznesenia
potvrdzujúce súhlas obce
so zaradením do územia
verejno – súkromného
partnerstva (MAS)

Dátum a číslo Uznesenia
potvrdzujúce, že obec berie na
vedomie oboznámenie sa
s Integ. stratégiou rozvoja
územia

Potvrdenie pravdivosti štatutárom obce

Meno

7.

Drženice

18.10.2012, Uznesenie č.
14 písm.C/bod 4

Ing. Slavomír Baláž

8.

Hontianske Trsťany

21.9.2012, Uznesenie č.
31

JUDr. Jozef Gálus

9.

Krškany

30.9.2012, Uznesenie č.
53/a –bod a

Ing. Peter Kováčik

10.

Nová Dedina

31.10.2012, Uznesenie č.
02/2012 - MOZ

Peter Titurus

11.

Podlužany

26.10.2012, Uznesenie č.
53/2012

Ing. Ida Kováčová

12.

Pukanec

22.10.2012, Uznesenie č.
7/2012, bod C , odst.2

Ing. Ján Rievaj

Rybník

6.11.2012, Uznesenie č.
155/14/2012

Ing. Imrich Králik

13.

Dátum/podpis/pečiatka
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14.

15.
16.

Santovka

Uhliská

Žemberovce

6.11.2012, Uznesenie č.
47/2012

Ľubomír Lőrincz

6.11.2012, Uznesenie č.3

Dana Maruniaková

5.11.2012, Uznesenie č.
66/2012-OZ

Ing. Ján Kalman
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PRÍLOHA Č.3
SÚHRNNÝ PREHĽAD INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA

VÍZIA

Územie OZ Pod Slovenskou bránou je pre miestnych obyvateľov a návštevníkov atraktívnym
prostredím, ktoré ponúka oddych, relax a zmysluplné využívanie voľného času. Dobudovaná technická
infraštruktúra, stabilné podnikateľské prostredie, kvalitná sociálna a zdravotná starostlivosť, občianska
vybavenosť, zdravé a čisté životné prostredie vytvára vhodné podmienky pre spokojný život ľudí . To
všetko pri zachovaní rázu krajiny a úrovne životného prostredia.

STRATEGICKÝ CIEĽ

Zvýšiť štandard životných podmienok obyvateľov mikroregiónu Pod Slovenskou bránou, zvýšiť podporu
cestovného ruchu, vidieckeho turizmu, vinohradníctva a reštrukturalizácie poľnohospodárstva, pri zachovaní
prírodného a kultúrneho bohatstva.
STRATEGICKÁ PRIORITA 1

STRATEGICKÁ PRIORITA 2

STRATEGICKÁ PRIORITA 3

Obnova a rozvoj obcí

Vytváranie pracovných
príležitostí na vidieku

Rozvoj vidieckeho cestovného
ruchu

ŠPECIFICKÝ CIEĽ

1.1

Zlepšiť stav miestnej
infraštruktúry a zvýšiť
atraktivitu obcí

PRIORITA 1

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 2.1

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 3.1

Vytvoriť nové pracovné
príležitosti priamo v
mikroregióne

Vytvoriť podmienky pre
rozvoj vidieckeho
cestovného ruchu

PRIORITA

1

PRIORITA 1
Infraštruktúra cestovného
ruchu

Budovanie, rekonštrukcia
a modernizácia verejnej
infraštruktúry

Tvorba nových a zachovanie už
existujúcich pracovných miest

OPATRENIE Č. 1.1.1
Obnova a rozvoj dedín
(PRV SR, Os 3, kód 322)

OPATRENIE Č. 2.1.1
Diverzifikácia smerom
k nepoľnohospodárskym
činnostiam
(PRV SR, Os 3, kód 311)

OPATRENIE Č. 3.1.1
Podpora činností v oblasti
cestovného ruchu – časť A
(PRV SR, Os 3, kód 313)

PRIORITA 2

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 2.2

Zvýšiť atraktivitu obcí

Podpora malých a stredných
fariem

OPATRENIE Č. 3.1.3
Podpora podnikateľských
aktivít v cestovnom ruchu
(OP KaHR, Os 3, kód 3.1)

185

Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia Pod Slovenskou bránou

OPATRENIE Č. 1.1.2
Základné služby pre ekonomiku
a vidiecke obyvateľstvo
(PRV SR, Os 3, kód 321)

PRIORITA 2
Inovácie a rast
konkurencieschopnosti
poľnohospodárskych subjektov

PRIORITA 2
Propagácia územia

OPATRENIE Č. 2.2.1
Modernizácia fariem
(PRV SR, Os 1, kód 121)

OPATRENIE Č. 3.1.2

OPATRENIE Č. 1.1.3

Obnova obcí
(NSK VZN 7/2011)

ŠPECIFICKÝ CIEĽ

1.2

OPATRENIE Č. 2.2.2
Odborné vzdelávanie a informačné
aktivity
(PRV SR, Os 1, kód 111)

Podpora činností v oblasti
cestovného ruchu – časť B
(PRV SR, Os 3, kód 313)
3.2
Rozvíjať a budovať
identitu územia

ŠPECIFICKÝ CIEĽ

Budovanie, rekonštrukcia
a modernizácia
evnvironmentálnej
infraštruktúry

PRIORITA 3
Rozvoj a budovanie
identity územia

OPATRENIE Č. 1.2.2
Odvádzanie a čistenie
komunálnych odpadových vôd
(OP ŽP, Os 1, kód 2)

OPATRENIE Č. 3.2.1

OPATRENIE Č. 1.2.1
Obnova a rozvoj dedín
(PRV SR, Os 3, kód 322)

Vzdelávanie a informovanie
(PRV SR, Os 3, kód 3.3)
OPATRENIE Č. 3.2.2

Rozvoj vidieckej spoločnosti
a podpora tradícií
(NSK VZN 7/2011,
Opatrenie 2)
OPATRENIE Č. 3.2.3

Zachráňme kultúrne
pamiatky
(NSK VZN 3/2010)
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PRÍLOHA Č.4
OPATRENIA OSI 3 A OSI 4 PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 – 2013, IMPLEMENTOVANÉ
PROSTREDNÍCTVOM OSI 4 LEADER

Časť A: Opatrenia osi 3
Zvýšiť štandard životných podmienok obyvateľov mikroregiónu
Pod Slovenskou bránou, zvýšiť podporu cestovného ruchu,
vidieckeho turizmu, vinohradníctva a reštrukturalizácie
poľnohospodárstva, pri zachovaní prírodného a kultúrneho
bohatstva.

Strategický cieľ Integrovanej stratégie
rozvoja územia

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

Budovanie, rekonštrukcia a modernizácia verejnej
infraštruktúry
Zlepšiť stav miestnej infraštruktúry a zvýšiť atraktivitu obcí
Obnova a rozvoj dedín
výstavba, rekonštrukcia a modernizácia miestnych ciest,
lávok, mostov,
 výstavba, rekonštrukcia a modernizácia chodníkov,
cyklotrás, verejného osvetlenia,
 výstavba, rekonštrukcia a modernizácia miestnej
technickej infraštruktúry (dopravná infraštruktúra,
vodohospodárska infraštruktúra a ďalšia technická
infraštruktúra),
 zlepšenie vzhľadu obcí (verejné priestranstvá a parky).
Koneční prijímatelia aktivít skupiny opatrení 3.4 Obnova
rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb ako súčasť
projektov realizovaných miestnymi akčnými skupinami,
zahŕňajú aj obec, ktorá je pólom rastu, resp. obce, ktoré sú
pólmi rastu. Z podpory sú však vylúčené obce s počtom
obyvateľov nad 20 000.
Audit dopravnej infraštruktúry a kvality obecných chodníkov
a obecných komunikácií odhalil nevyhovujúci stav cestnej
siete, chodníkov, lávok a mostov. Zlý stav chodníkov
a absencia chodníkov v niektorých obciach ohrozuje život
chodcov, ktorí využívajú cestné komunikácie namiesto
chodníkov. Nevyhovujúci stav cestných komunikácií znižuje
bezpečnosť premávky v obciach a zvyšuje znečisťovanie
ovzdušia tuhými časticami. Cieľom opatrenia je výstavba,
rekonštrukcia
a modernizácia
miestnej
infraštruktúry
a zlepšenie vzhľadu obcí.


Podporované činnosti

Definícia konečných prijímateľov –
predkladateľov projektu

Odôvodnenie

ODHAD POČTU KONEČNÝCH PRIJÍMATEĽOV - PREDKLADATEĽOV PROJEKTU

Podnikateľské subjekty
Obce

Združenia
12

Ostatní

VÝŠKA A ROZSAH PODPORY
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Rozpočet
v EUR

Názov zdroja financovania
Požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov PRV

1 125 015

Výška financovania z vlastných zdrojov

1 391 306
VÚC

Ostatné verejné zdroje

10 000

Iné verejné zdroje

Celkový rozpočet opatrenia

0
2 526 321

OPRÁVNENOSŤ VÝDAVKOV

Minimálna výška oprávnených výdavkov
Maximálna výška oprávnených výdavkov

Oprávnené výdavky

Neoprávnené výdavky

1 000
100 000
1. investície do dlhodobého hmotného majetku;
2. investície do dlhodobého nehmotného majetku;
3. výdavky spojené s obstarávaním podľa zákona o
verejnom obstarávaní;
4. výdavky spojené s vypracovaním projektovej
dokumentácie potrebnej v rámci stavebného konania;
5. výdavky spojené s externým manažmentom projektov;
6. vlastná práca (iba mzdy vrátane odvodov).
Výška výdavkov uvedených v bode 3, 4, a 5 nesmie presiahnuť
8% z celkových oprávnených výdavkov na projekt.
1. výdavky vynaložené pred udelením Štatútu Miestnej akčnej
skupiny (s výnimkou výdavkov na obstarávanie podľa zákona
o verejnom obstarávaní a na vypracovanie projektovej
dokumentácie potrebnej v rámci stavebného konania, kde sú
výdavky oprávnené od 1.1.2007);
2. výdavky na verejné obstarávanie, výdavky navypracovanie
projektovej dokumentácie a výdavky spojené s externým
manažmentom projektov presahujúce 8 % z celkových
oprávnených výdavkov na projekt;
3. nákup použitého majetku;
4. nákup dopravných prostriedkov a dopravných zariadení;
5. výdavky na nákup nehnuteľností s výnimkou nákupu
pozemkov (pod stavbami) určených na výstavbu, resp.
technické zhodnotenie stavieb, ktoré je predmetom projektu,
pričom konečný prijímateľ – predkladateľ projektu si môže
uplatniť výdavky na nákup pozemkov v hodnote zistenej
znaleckým posudkom, max. však do výšky 10 % oprávnených
výdavkov na výstavbu, resp. technické zhodnotenie
príslušných stavieb;
6. refundovateľné, refundované alebo inak preplatené dane,
clá, dovozné prirážky a kurzové straty;
7. daň z pridanej hodnoty;
8. prevádzkové výdavky (napr. výdavky na opravy a údržbu);
9. vlastná práca vyjadrená peňažnou hodnotou nad 30 % z
ceny materiálu zakúpeného a použitého na oprávnenú
investíciu realizovanú vlastnou prácou;
10. bankové poplatky, úroky z dlhu, výdavky na záruku a
podobné poplatky;
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11. nájomné poplatky;
12. výdavky vynaložené v hotovosti s výnimkou vlastnej
práce;
13. poradenské a konzultačné služby;
14.
výdavky
na
vypracovanie
územno-plánovacej
dokumentácie;
15. výdavky súvisiace s preplatením personálnych výdavkov
na pracovníkov (zamestnancov) v rámci externého
manažmentu projektov a to v prípade, ak starosta obce, ktorá
bola/je konečným prijímateľom/prijímateľom v projekte
vystupuje zároveň ako priamo zainteresovaná osoba pri
realizácii projektu.
Neoprávnené projekty

1. projekty zamerané na vytváranie zisku

KRITÉRIA SPÔSOBILOSTI A SPÔSOB PREUKÁZANIA ICH SPLNENIA

Oprávnenosť projektov na financovanie z PRV je podmienená splnením všetkých nasledovných kritérií
spôsobilosti, stanovených pre toto opatrenie, kritérií spôsobilosti, ktoré sú uvedené v Usmernení, kapitole 5.
Opatrenie O 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia a kritérií spôsobilosti, ktoré si
stanovila MAS.
1. Podpora z PRV môže byť použitá len na projekty realizované na území SR a v rámci územia pôsobnosti
MAS.
2. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nie je v nútenej správe. Preukazuje sa pri ŽoNFP (projekte) a
následne pri ŽoP formou čestného vyhlásenia.
3. Investícia sa musí využívať najmenej päť rokov po podpise zmluvy, pričom nesmie prejsť podstatnou
zmenou, ktorá:
a) ovplyvní jej povahu alebo podmienky využívania alebo neoprávnene zvýhodní akýkoľvek podnik
alebo verejný subjekt,
b) vyplýva buď zo zmeny povahy vlastníctva položky infraštruktúry, alebo ukončenia alebo Integrovaná
stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia Pod Slovenskou bránou premiestnenia výrobnej činnosti.
4. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí deklarovať, že pre každý vybraný projekt sa použije
iba jeden zdroj financovania z EÚ alebo z národných zdrojov. Preukazuje sa formou čestného vyhlásenia
pri ŽoNFP (projekte).
5. Projekt môže byť predmetom záložného práva za podmienok stanovených v Usmernení, kapitole 13.
Ochrana majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu.
6. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí predložiť poslednú ŽoP najneskôr do troch rokov od
podpísania zmluvy.
7. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí prostredníctvom stavebného povolenia, resp. iného
právneho úkonu (ohlásenie stavebnému úradu v zmysle zákona č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov)
preukázať oprávnenie užívať predmet projektu s výnimkou špecifických prípadov (napr. výstavba nových
športových ihrísk). Preukazuje sa pri ŽoNFP (projekte),najneskôr však pred podpisom zmluvy. V prípade
vykonávania udržiavacích prác, na ktoré nie je potrebné ani ohlásenie stavebnému úradu (§ 139b, ods. 15.
zák. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov) musí konečný prijímateľ – predkladateľ projektu preukázať
vlastníctvo, resp. iný právny vzťah užívať predmet projektu pri podaní ŽoNFP (projektu). V prípade
pozemkov pod stavbami, ktorých technické zhodnotenie je predmetom projektu, preukáže konečný prijímateľ
– predkladateľ projektu vlastnícky vzťah k pozemkom pri podaní prvej ŽoP, ktorá súvisí s nadobudnutím
pozemkov do vlastníctva. V prípade nákupu pozemkov určených pre výstavbu objektov, ktoré sú predmetom
projektu, konečný prijímateľ – predkladateľ projektu preukáže vlastnícky vzťah k pozemkom pri podaní prvej
ŽoP po skolaudovaní objektov, ktoré sú predmetom projektu.
8. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí užívať predmet projektu najmenej 6 rokov po
predložení ŽoNFP (projektu) (deklaruje čestným prehlásením pri podaní ŽoNFP (projektu).
9. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nesmie predmet projektu prenajať tretej osobe po dobu
platnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
10. Po ukončení projektu je konečný prijímateľ – predkladateľ projektu podpory povinný zaregistrovať
podporenú aktivitu do Agentúry pre rozvoj vidieka, ktorá je hostiteľským orgánom Národnej siete rozvoja
vidieka do 3 mesiacov od podania poslednej ŽoP, resp. po jej zriadení.
11. Všetky objekty podporené z verejných zdrojov v rámci projektu musia byť prístupné verejnosti.
12. Projekt musí mať neziskový charakter.
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13. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí predložiť doklady súvisiace s vykonaním verejného
obstarávania v súlade s Usmernením, kapitolou 8. Hodnotenie a výber ŽoNFP (projektov) konečného
prijímateľa – predkladateľa projektu v rámci implementácie stratégie a kapitolou 14. Usmernenie postupu
konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov) pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb pri
podaní ŽoNFP.
14. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu z územia tzv. „zmiešanej MAS“ musí predkladať projekt
podľa miesta realizácie samostatne pre oblasti cieľa Konvergencia a samostatne pre Ostatné oblasti z dôvodu
rozdielneho financovania.
Kritériá spôsobilosti v rámci Opatrenia 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia
1. Činnosti, ktoré sú predmetom projektu musia byť v súlade s činnosťami, ktoré si Občianske združenie Pod
Slovenskou bránou stanovilo pre príslušné opatrenia osi 3.
2. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí spĺňať podmienky uvedené v Usmernení, kapitole 1.
Všeobecné podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku pre opatrenia osi 4 Leader, časti B.
písm. c), d), h), i), k).
3. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný:
- spĺňať 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;
- spĺňať všetky minimálne kritéria spôsobilosti pre príslušné opatrenie osi 3 uvedené v Usmernení, Prílohe č.6
Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4;
- spĺňať kritéria spôsobilosti uvedené v Usmernení, kapitole 5. Opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných
stratégií rozvoja územia;
- spĺňať kritéria spôsobilosti, ktoré si stanovilo Občianske združenie Pod Slovenskou bránou pre jednotlivé
opatrenia osi 3 v rámci implementácie stratégie;
- dodržiavať postupy štátnej pomoci na príslušné opatrenia osi 3 definované v Usmernení. Štátna pomoc
poskytnutá v rámci opatrení PRV podľa článku 52 nariadenia Rady (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých
kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 Zmluvy o založení ES (štátna
pomoc pre malé a stredné podniky a nariadenia Komisie (ES) č. 1998/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88
zmluvy na pomoc de minimis. Štátna pomoc poskytnutá v rámci opatrení PRV podľa článku 52 nariadenia
Rady (ES) č. 1698/2005 sa poskytne v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých
kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 Zmluvy o založení ES (štátna
pomoc pre malé a stredné podniky) a nariadenia Komisie (ES) č. 1998/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88
zmluvy na pomoc de minimis7.
- dodržiavať oprávnené a neoprávnené výdavky, min. a max. výšku oprávnených výdavkov na 1 projekt
stanovených pre príslušné opatrenia osi 3, ktoré si stanovilo Občianske združenie Pod Slovenskou bránou v
súlade s Usmernením, kapitolou 1.Všeobecné podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku pre
opatrenia osi 4 Leader;
- dodržiavať typy podporených aktivít, druh podpory, neoprávnené projekty a ostatné podmienky definované
pre príslušné opatrenia osi 3 uvedené v Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú
implementované prostredníctvom osi 4.
4. Projekt musí byť vypracovaný v súlade s Integrovanou stratégiou rozvoja Občianskeho združenia Pod
Slovenskou bránou.
5. Podpora z PRV môže byť použitá len na projekty realizované na území SR a v rámci územia pôsobnosti
Občianskeho združenia Pod Slovenskou bránou.
6. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu skupiny opatrení 3.4 Obnova a rozvoj obcí, občianskej
vybavenosti a služieb ako súčasť projektov realizovaných Občianskym združením Pod Slovenskou bránou,
zahŕňajú aj obec, ktorá je pólom rastu, resp. obce ktoré sú pólmi rastu. Z podpory sú však vylúčené obce s
počtom obyvateľov nad 20 000 (obec môže byť súčasťou Občianskeho združenia Pod Slovenskou bránou, ale
nemôže byť konečným prijímateľom – predkladateľom projektu, avšak konečný prijímateľ – predkladateľ
projektu z tejto obce môže predkladať ŽoNFP (projekt) v rámci Výzvy na implementáciu stratégie.
7. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu, ktorý žiada finančné prostriedky z opatrenia 3.3
Vzdelávanie a informovanie - všetky formy ďalšieho vzdelávania, ktoré sú predmetom projektu, uvedené v
časti Rozsah a činnosti, bod 1 predmetného opatrenia v Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a
opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4, musia byť akreditované Ministerstvom
školstva SR. Potvrdenie o akreditácii vzdelávacej aktivity musí byť vydané na meno konečného prijímateľa
finančnej pomoci (oprávneného žiadateľa). V prípade pobočiek je platné Potvrdenie o akreditácii vzdelávacej
aktivity ústredia. Preukazuje sa pri ŽoNFP, ktorú konečný prijímateľ – predkladateľ projektu predkladá na
príslušnú MAS.
8. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí pôsobiť (mať trvalé, prípadne prechodné bydlisko, sídlo
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alebo prevádzku) v území pôsobnosti Občianskeho združenia Pod Slovenskou bránou. Preukazuje sa pri
ŽoNFP formou čestného vyhlásenia.
9. Po ukončení projektu je konečný prijímateľ – predkladateľ projektu povinný zaregistrovať podporenú
aktivitu do NSRV a to do 3 mesiacov od predloženia poslednej ŽoP.
POSTUPY PRE VÝBER ŽONFP ( PROJEKTOV) KONEČNÉHO PRIJÍMATEĽA – PREDKLADATEĽA PROJEKTU PRE
PRÍSLUŠNÉ OPATRENIE OSI 3 PRV (KRITÉRIA NA HODNOTENIE ŽONFP (PROJEKTOV)

Výberové kritéria
P.č.

Kritérium
-

Bodovacie kritéria
P. č.

Kritérium

Body

1.

Žiadateľovi nebola doposiaľ v rámci ISRÚ OZ Pod Slovenskou bránou
schválená v danom opatrení žiadna ŽoNFP

10

2.

V rámci Výzvy je pre dané opatrenie predložená iba 1 ŽoNFP

10

3.

Výška podpory na 1 projekt
do 5 000 €
5 001 – 6 500 €
6 501 – 15 000 €
15 001 – 20 000 €
20 001 – 25 000 €
nad 30 001€

25
20
15
10
5
0

4.

Projekt sa realizuje v obci kde je nezamestnanosť
do 5 %
nad 5 % - do 7 % vrátane
nad 7 % - do 8 % vrátane
nad 8 % - do 9 % vrátane
nad 9 % – do 10 % vrátane
nad 10 %

5
7
9
11
13
15

Spolu maximálne
Postup pri rovnakom počte bodov

55
čas podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok
POŽADOVANÉ PRÍLOHY
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Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný doložiť
pre príslušné opatrenie osi 3, implementované prostredníctvom
osi 4 povinné prílohy v súlade s podmienkami uvedenými v
ŽoNFP (projekte) pre príslušné opatrenie osi 3, Usmernení pre
administráciu osi 4 Leader platnom znení, kapitole 5. Opatrenie
4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia,
Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú
implementované prostredníctvom osi 4.
Poznámka: Verejné obstarávanie pre príslušné opatrenie osi 3,
implementované prostredníctvom osi 4 sa bude vykonávať v
zmysle Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader v platnom
znení.

Povinné prílohy

Nepovinné prílohy

-

PLÁN IMPLEMENTÁCIE

Počet výziev

4

Min. a max. doba realizácie projektov

min. 3 mesiace – max. 24 mesiacov

MONITORING A HODNOTENIE OPATRENIA

Dodatočné monitorovacie ukazovatele
Úroveň

Opatrenie:
322 Obnova
a rozvoj dedín

Ukazovateľ
(názov a merná
jednotka)

Počet
vybudovaných,
zrekonštruovan
ých
a zmodernizova
ných miestnych
ciest (ks)
Počet
vybudovaných,
zrekonštruovan
ých
a zmodernizova
ných chodníkov
(ks)
Počet
vybudovaných,
zrekonštruovan
ých
a zmodernizova
ných lávok (ks)
Počet
vybudovaných,
zrekonštruovan
ých
a zmodernizova
ných
mostov
(ks)

Východiskový
stav

Cieľová hodnota
ukazovateľa
do r. 2013

0

7

0

10

Spôsob overovania
a získavania údajov,
frekvencia zberu

Evidencia MAS 1x ročne
Zber údajov od príjemcov
finančnej
pomoci
pri
predložení
každej
ŽoP
(monitorovacie správy)

0

2

0

1
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Zvýšiť štandard životných podmienok obyvateľov mikroregiónu
Pod Slovenskou bránou, zvýšiť podporu cestovného ruchu,
vidieckeho turizmu, vinohradníctva a reštrukturalizácie
poľnohospodárstva, pri zachovaní prírodného a kultúrneho
bohatstva.

Strategický cieľ Integrovanej stratégie
rozvoja územia

Priorita Integrovanej stratégie rozvoja
územia

Zvýšiť atraktivitu obcí

Špecifický cieľ Integrovanej stratégie
rozvoja územia

Zlepšiť stav miestnej infraštruktúry a zvýšiť atraktivitu obcí
Základné služby pre ekonomiku a vidiecke obyvateľstvo

Názov opatrenia PRV SR 2007 -2013

rekonštrukcia a modernizácia rekreačných zón,
výstavba,
rekonštrukcia
a modernizácia
detských
a športových ihrísk, tržníc, autobusových zastávok,
obecných rozhlasov,
 výstavba, rekonštrukcia a modernizácia obecných stavieb
(obecný úrad, kultúrny dom, dom smútku) a objektov
spoločenského významu vrátane ich okolia a vrátane
zriadenia pripojenia na internet,
 investície do objektov podporujúcich voľno časové
aktivity.
Koneční prijímatelia aktivít skupiny opatrení 3.4 Obnova
rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb ako súčasť
projektov realizovaných miestnymi akčnými skupinami,
zahŕňajú aj obec, ktorá je pólom rastu, resp. obce, ktoré sú
pólmi rastu. Z podpory sú však vylúčené obce s počtom
obyvateľov nad 20 000.
Analýza zdrojov, SWOT analýza a problémová analýza
poukazujú na nedostatok a zlý stav detských, športových
ihrísk, telocviční, absenciu multifunkčných športovísk
a ďalších priestorov vhodných na využitie voľného času.
Z auditu vyplýva potreba zvýšenia atraktivity obcí pre
obyvateľov
a aj
návštevníkov.
Investovanie
do
identifikovaných aktivít prostredníctvom implementácie tohto
opatrenia prispeje k celkovému zatraktívneniu prostredia
mikroregiónu. Zároveň pomôže skvalitniť a rozšíriť
infraštruktúru voľného času a občiansku vybavenosť.



Podporované činnosti

Definícia konečných prijímateľov –
predkladateľov projektu

Odôvodnenie

ODHAD POČTU KONEČNÝCH PRIJÍMATEĽOV - PREDKLADATEĽOV PROJEKTU

Podnikateľské subjekty

Združenia
16

Obce

Ostatní

VÝŠKA A ROZSAH PODPORY

Rozpočet
v EUR

Názov zdroja financovania
Požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov PRV

253 120

Výška financovania z vlastných zdrojov

265 880

Ostatné verejné zdroje

VÚC
Iné verejné zdroje

5 000
0
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Celkový rozpočet opatrenia

524 000
OPRÁVNENOSŤ VÝDAVKOV

Minimálna výška oprávnených výdavkov
Maximálna výška oprávnených výdavkov

Oprávnené výdavky

Neoprávnené výdavky

1 000
40 000
1. investície do dlhodobého hmotného majetku;
2. investície do dlhodobého nehmotného majetku;
3. výdavky spojené s obstarávaním podľa zákona o
verejnom obstarávaní;
4. výdavky spojené s vypracovaním projektovej
dokumentácie potrebnej v rámci stavebného konania;
5. výdavky spojené s externým manažmentom projektov;
6. vlastná práca (iba mzdy vrátane odvodov).
Výška výdavkov uvedených v bode 3, 4 a 5 nesmie
presiahnuť
8% z celkových oprávnených výdavkov na projekt.
1. výdavky vynaložené pred udelením Štatútu Miestnej akčnej
skupiny (s výnimkou výdavkov na obstarávanie podľa zákona
o verejnom obstarávaní a na vypracovanie projektovej
dokumentácie potrebnej v rámci stavebného konania, kde sú
výdavky oprávnené od 1.1.2007);
2. výdavky na verejné obstarávanie, výdavky na vypracovanie
projektovej dokumentácie a výdavky spojené s externým
manažmentom projektov presahujúce 8 % z celkových
oprávnených výdavkov na projekt;
3. nákup použitého majetku;
4. nákup dopravných prostriedkov a dopravných zariadení;
5. výdavky na nákup nehnuteľností s výnimkou nákupu
pozemkov (pod stavbami) určených na výstavbu, resp.
technické zhodnotenie stavieb, ktoré je predmetom projektu,
pričom konečný prijímateľ – predkladateľ projektu si môže
uplatniť výdavky na nákup pozemkov v hodnote zistenej
znaleckým posudkom, max. však do výšky 10 % oprávnených
výdavkov na výstavbu, resp. technické zhodnotenie
príslušných stavieb;
6. refundovateľné, refundované alebo inak preplatené dane,
clá, dovozné prirážky a kurzové straty;
7. daň z pridanej hodnoty;
8. prevádzkové výdavky (napr. výdavky na opravy a údržbu);
9. vlastná práca vyjadrená peňažnou hodnotou nad 30 % z
ceny materiálu zakúpeného a použitého na oprávnenú
investíciu realizovanú vlastnou prácou;
10. bankové poplatky, úroky z dlhu, výdavky na záruku a
podobné poplatky;
11. nájomné poplatky;
12. výdavky vynaložené v hotovosti s výnimkou vlastnej
práce;
13. poradenské a konzultačné služby;
14.
výdavky
na
vypracovanie
územno-plánovacej
dokumentácie;
15. výdavky na vnútorné vybavenie administratívnych
priestorov obecných úradov;
16. výdavky súvisiace s preplatením personálnych výdavkov
na pracovníkov (zamestnancov) v rámci externého
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Neoprávnené projekty

manažmentu projektov a to v prípade, ak starosta obce, ktorá
bola/je konečným prijímateľom/prijímateľom v projekte
vystupuje zároveň ako priamo zainteresovaná osoba pri
realizácií projektu.
1. projekty zamerané na vytváranie zisku4;
2. projekty zamerané na zdravotnú starostlivosť, bytovú,
sociálnu a školskú problematiku.

KRITÉRIA SPÔSOBILOSTI A SPÔSOB PREUKÁZANIA ICH SPLNENIA

Oprávnenosť projektov na financovanie z PRV je podmienená splnením všetkých nasledovných kritérií
spôsobilosti, stanovených pre toto opatrenie, kritérií spôsobilosti, ktoré sú uvedené v Usmernení, kapitole 5.
Opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia a kritérií spôsobilosti, ktoré si stanovila
MAS.
1. Podpora z PRV môže byť použitá len na projekty realizované na území SR a v rámci územia pôsobnosti
MAS.
2. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nie je v nútenej správe. Preukazuje sa pri ŽoNFP (projekte)
a následne pri ŽoP formou čestného vyhlásenia.
3. Investícia sa musí využívať najmenej päť rokov po podpise zmluvy, pričom nesmie prejsť podstatnou
zmenou, ktorá:
a) ovplyvní jej povahu alebo podmienky využívania alebo neoprávnene zvýhodní akýkoľvek podnik alebo
verejný subjekt,
b) vyplýva buď zo zmeny povahy vlastníctva položky infraštruktúry, alebo ukončenia alebo premiestnenia
výrobnej činnosti.
4. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí deklarovať, že pre každý vybraný projekt sa použije iba
jeden zdroj financovania z EÚ alebo z národných zdrojov. Preukazuje sa formou čestného vyhlásenia pri
ŽoNFP (projekte).
5. Projekt môže byť predmetom záložného práva za podmienok stanovených v Usmernení, kapitole 13.
Ochrana majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu.
6. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí predložiť poslednú ŽoP najneskôr do troch rokov od
podpísania zmluvy.
7. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí prostredníctvom stavebného povolenia, resp. iného
právneho úkonu (ohlásenie stavebnému úradu v zmysle zákona č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov)
preukázať oprávnenie užívať predmet projektu s výnimkou špecifických prípadov (napr. výstavba nových
športových ihrísk). Preukazuje sa pri ŽoNFP (projekte), najneskôr však pred podpisom zmluvy. V prípade
vykonávania udržiavacích prác, na ktoré nie je potrebné ani ohlásenie stavebnému úradu (§ 139b, ods. 15.
zák. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov) musí konečný prijímateľ – predkladateľ projektu preukázať
vlastníctvo, resp. iný právny vzťah užívať predmet projektu pri podaní ŽoNFP (projektu). V prípade
pozemkov pod stavbami, ktorých technické zhodnotenie je predmetom projektu, preukáže konečný prijímateľ
– predkladateľ projektu vlastnícky vzťah k pozemkom pri podaní prvej ŽoP, ktorá súvisí s nadobudnutím
pozemkov do vlastníctva. V prípade nákupu pozemkov určených
pre výstavbu objektov, ktoré sú predmetom projektu, konečný prijímateľ – predkladateľ projektu preukáže
vlastnícky vzťah k pozemkom pri podaní prvej ŽoP po skolaudovaní objektov, ktoré sú predmetom projektu.
8. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí užívať predmet projektu najmenej 6 rokov po predložení
ŽoNFP (projektu) (deklaruje čestným prehlásením pri podaní ŽoNFP (projektu)).
9. Po ukončení projektu je konečný prijímateľ podpory povinný zaregistrovať podporenú aktivitu do Agentúry
pre rozvoj vidieka, ktorá je hostiteľským orgánom Národnej siete rozvoja vidieka do 3 mesiacov od podania
poslednej ŽoP, resp. po jej zriadení.
10. Všetky objekty podporené z verejných zdrojov v rámci projektu musia byť prístupné verejnosti.
11. Projekt musí mať neziskový charakter.
12. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí predložiť doklady súvisiace s vykonaním verejného
obstarávania v súlade s Usmernením, kapitolou 8. Hodnotenie a výber ŽoNFP (projektov) konečného
prijímateľa – predkladateľa projektu v rámci implementácie stratégie a kapitolou 14. Usmernenie postupu
konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb pri
podaní ŽoNFP.
13. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu z územia tzv. „zmiešanej MAS“ musí predkladať projekt
podľa miesta realizácie samostatne pre oblasti cieľa Konvergencia a samostatne pre Ostatné oblasti z dôvodu
rozdielneho financovania.
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Kritériá spôsobilosti v rámci Opatrenia 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia
1. Činnosti, ktoré sú predmetom projektu musia byť v súlade s činnosťami, ktoré si Občianske združenie
Pod Slovenskou bránou stanovilo pre príslušné opatrenia osi 3.
2. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí spĺňať podmienky uvedené v Usmernení, kapitole 1.
Všeobecné podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku pre opatrenia osi 4 Leader, časti B.
písm. c), d), h), i), k).
3. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný:
- spĺňať 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;
- spĺňať všetky minimálne kritéria spôsobilosti pre príslušné opatrenie osi 3 uvedené v Usmernení, Prílohe č.6
Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4;
- spĺňať kritéria spôsobilosti uvedené v Usmernení, kapitole 5. Opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných
stratégií rozvoja územia; - spĺňať kritéria spôsobilosti, ktoré si stanovilo Občianske združenie Pod Slovenskou
bránou pre jednotlivé opatrenia osi 3 v rámci implementácie stratégie;
- dodržiavať postupy štátnej pomoci na príslušné opatrenia osi 3 definované v Usmernení. Štátna pomoc
poskytnutá v rámci opatrení PRV podľa článku 52 nariadenia Rady (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých
kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 Zmluvy o založení ES (štátna
pomoc pre malé a stredné podniky a nariadenia Komisie (ES) č. 1998/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88
zmluvy na pomoc de minimis. Štátna pomoc poskytnutá v rámci opatrení PRV podľa článku 52 nariadenia
Rady (ES) č. 1698/2005 sa poskytne v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých
kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 Zmluvy o založení ES (štátna
pomoc pre malé a stredné podniky) a nariadenia Komisie (ES) č. 1998/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88
zmluvy na pomoc de minimis5.
- dodržiavať oprávnené a neoprávnené výdavky, min. a max. výšku oprávnených výdavkov na 1 projekt
stanovených pre príslušné opatrenia osi 3, ktoré si stanovilo Občianske združenie Pod Slovenskou bránou v
súlade s Usmernením, kapitolou 1.Všeobecné podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku pre
opatrenia osi 4 Leader;
- dodržiavať typy podporených aktivít, druh podpory, neoprávnené projekty a ostatné podmienky definované
pre príslušné opatrenia osi 3 uvedené v Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú
implementované prostredníctvom osi 4.
4. Projekt musí byť vypracovaný v súlade s Integrovanou stratégiou rozvoja Občianskeho združenia Pod
Slovenskou bránou.
5. Podpora z PRV môže byť použitá len na projekty realizované na území SR a v rámci územia pôsobnosti
Občianskeho združenia Pod Slovenskou bránou.
6. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu skupiny opatrení 3.4 Obnova a rozvoj obcí, občianskej
vybavenosti a služieb ako súčasť projektov realizovaných Občianskym združením Pod Slovenskou bránou,
zahŕňajú aj obec, ktorá je pólom rastu, resp. obce ktoré sú pólmi rastu. Z podpory sú však vylúčené obce s
počtom obyvateľov nad 20 000 (obec môže byť súčasťou Občianskeho združenia Pod Slovenskou bránou, ale
nemôže byť konečným prijímateľom – predkladateľom projektu, avšak konečný prijímateľ – predkladateľ
projektu z tejto obce môže predkladať ŽoNFP (projekt) v rámci Výzvy na implementáciu stratégie.
7. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu, ktorý žiada finančné prostriedky z opatrenia 3.3 Vzdelávanie a
informovanie - všetky formy ďalšieho vzdelávania, ktoré sú predmetom projektu, uvedené v časti Rozsah a
činnosti, bod 1 predmetného opatrenia v Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré
sú implementované prostredníctvom osi 4, musia byť akreditované Ministerstvom školstva SR. Potvrdenie o
akreditácii vzdelávacej aktivity musí byť vydané na meno konečného prijímateľa finančnej pomoci
(oprávneného žiadateľa). V prípade pobočiek je platné Potvrdenie o akreditácii vzdelávacej aktivity ústredia.
Preukazuje sa pri ŽoNFP, ktorú konečný prijímateľ – predkladateľ projektu predkladá na príslušnú MAS.
8. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí pôsobiť (mať trvalé, prípadne prechodné bydlisko, sídlo
alebo prevádzku) v území pôsobnosti Občianskeho združenia Pod Slovenskou bránou. Preukazuje sa pri
ŽoNFP formou čestného vyhlásenia.
9. Po ukončení projektu je konečný prijímateľ – predkladateľ projektu povinný zaregistrovať podporenú
aktivitu do NSRV a to do 3 mesiacov od predloženia poslednej ŽoP.
POSTUPY PRE VÝBER ŽONFP ( PROJEKTOV) KONEČNÉHO PRIJÍMATEĽA – PREDKLADATEĽA PROJEKTU PRE
PRÍSLUŠNÉ OPATRENIE OSI 3 PRV (KRITÉRIA NA HODNOTENIE ŽONFP (PROJEKTOV)
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Výberové kritéria
P.č.

Kritérium
-

Bodovacie kritéria
P. č.

Kritérium

Body

1.

Žiadateľovi nebola doposiaľ v rámci ISRÚ OZ Pod Slovenskou bránou
schválená v danom opatrení žiadna ŽoNFP

10

2.

V rámci Výzvy je pre dané opatrenie predložená iba 1 ŽoNFP

10

3.

Výška podpory na 1 projekt
do 16 000 €
16 001 – 17 500 €
17 501 – 18 000 €
18 001 – 19000 €
19 001 – 20 000 €
nad 20 001€

25
20
15
10
5
0

4.

Projekt sa realizuje v obci kde je nezamestnanosť
do 5 %
nad 5 % - do 7 % vrátane
nad 7 % - do 8 % vrátane
nad 8 % - do 9 % vrátane
nad 9 % – do 10 % vrátane
nad 10 %

5
7
9
11
13
15

Spolu maximálne
Postup pri rovnakom počte bodov

55
čas podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok
POŽADOVANÉ PRÍLOHY

Povinné prílohy

Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný doložiť
pre príslušné opatrenie osi 3, implementované prostredníctvom
osi 4 povinné prílohy v súlade s podmienkami uvedenými v
ŽoNFP (projekte) pre príslušné opatrenie osi 3, Usmernení pre
administráciu osi 4 Leader platnom znení, kapitole 5. Opatrenie
4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia,
Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú
implementované prostredníctvom osi 4.
Poznámka: Verejné obstarávanie pre príslušné opatrenie osi 3,
implementované prostredníctvom osi 4 sa bude vykonávať v
zmysle Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader v platnom
znení.

Nepovinné prílohy

-

PLÁN IMPLEMENTÁCIE

Počet výziev

2
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Min. a max. doba realizácie projektov

min. 3 mesiace – max. 24 mesiacov

MONITORING A HODNOTENIE OPATRENIA

Dodatočné monitorovacie ukazovatele
Úroveň

Opatrenie:
Základné služby
pre ekonomiku
a vidiecke
obyvateľstvo

Ukazovateľ
(názov a merná
jednotka)

Počet
zrekonštruovaných
a zmodernizovanýc
h rekreačných zón
(ks)
Počet
vybudovaných,
zrekonštruovaných
a zmodernizovanýc
h športových ihrísk
(ks)
Počet
vybudovaných,
zrekonštruovaných
a zmodernizovanýc
h detských ihrísk
(ks)
Počet
vybudovaných,
zrekonštruovaných
a zmodernizovanýc
h tržníc (ks)
Počet
vybudovaných,
zrekonštruovaných
a zmodernizovanýc
h
autobusových
zastávok (ks)
Počet
vybudovaných,
zrekonštruovaných
a zmodernizovanýc
h
obecných
rozhlasov (ks)
Počet
vybudovaných,
zrekonštruovaných
a zmodernizovanýc
h
kultúrnych
domov (ks)
Početvybudovanýc
h,
zrekonštruovaných
a zmodernizovanýc
h obecných úradov
(ks)
Počet
vybudovaných,

Východisk
ový
stav

Cieľová hodnota
ukazovateľa
do r. 2017

0

3

0

2

0

2

0

2

Spôsob overovania
a získavania údajov,
frekvencia zberu

Evidencia MAS 1x ročne

0

4

0

4

0

4

0

7

0

8

Zber údajov od príjemcov
finančnej
pomoci
pri
predložení každej
ŽoP
(monitorovacie správy)
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zrekonštruovaných
a zmodernizovanýc
h domov smútku
(ks)
Počet
vybudovaných,
zrekonštruovaných
a zmodernizovanýc
h
hasičských
zbrojníc (ks)
Počet
vybudovaných,
zrekonštruovaných
a zmodernizovanýc
h telocviční (ks)

0

2

0

1
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Zvýšiť štandard životných podmienok obyvateľov mikroregiónu
Pod Slovenskou bránou, zvýšiť podporu cestovného ruchu,
vidieckeho turizmu, vinohradníctva a reštrukturalizácie
poľnohospodárstva, pri zachovaní prírodného a kultúrneho
bohatstva.

Strategický cieľ Integrovanej stratégie
rozvoja územia

Priorita Integrovanej stratégie rozvoja
územia

Tvorba nových a zachovanie už existujúcich pracovných miest

Špecifický cieľ Integrovanej stratégie
rozvoja územia

Vytvoriť nové pracovné príležitosti priamo v mikroregióne

Názov opatrenia PRV SR 2007 -2013

Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam




Podporované činnosti





Definícia konečných prijímateľov –
predkladateľov projektu

Odôvodnenie

výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rekreačných
a ubytovacích zariadení s kapacitou 11-40 lôžok –
stavebné investície, investície do vnútorného vybavenia,
zariadenia a technológií vrátane zriadenia pripojenia na
internet,
rekonštrukcia existujúcich poľnohospodárskych objektov
(ktoré stratili svoj pôvodný účel) na agroturistické objekty
s kapacitou 11–40 lôžok – stavebné investície, investície
do vnútorného vybavenia, zariadenia a technológií vrátane
zriadenia pripojenia na internet,
výstavba, rekonštrukcia a modernizácia výrobných
a predajných objektov (pri rekonštrukcii a modernizácii
vrátane technológií) a nákup strojov, technológií
a zariadení,
výstavba, rekonštrukcia a modernizácia agroturistických
zariadení
vrátane
hygienických,
ekologických
a rekondičných objektov slúžiacich na rozvoj turistických
činností – stavebné investície, investície do vnútorného
vybavenia, zariadenia a technológií vrátane zriadenia
pripojenia na internet.

Právnické osoby a fyzické osoby (malé a stredné podniky
v zmysle odporúčania Komisie 2003/361ES) podnikajúce
v oblasti poľnohospodárstva, ktorých podiel ročných
tržieb/príjmov z poľnohospodárskej prvovýroby na celkových
tržbách/príjmoch za posledné uzatvorené účtovné obdobie
predstavuje minimálne 30%. Koneční prijímatelia –
predkladatelia projektu musia podnikať v poľnohospodárskej
prvovýrobe minimálne 12 po sebe nasledujúcich mesiacov pre
podaním ŽoNFP (projektu). Preukazuje sa pri ŽoNFP
(projekte).
Cieľom je rozširovanie alternatívnych zdrojov príjmov
prostredníctvom
zriaďovania
doplnkových
výrob
nepoľnohospodárskeho
charakteru
a tvorby
nových
a zachovania už existujúcich pracovných miest.

ODHAD POČTU KONEČNÝCH PRIJÍMATEĽOV - PREDKLADATEĽOV PROJEKTU

Podnikateľské subjekty
Obce

3

Združenia
Ostatní

VÝŠKA A ROZSAH PODPORY
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Rozpočet
v EUR

Názov zdroja financovania
Požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov PRV
Výška financovania z vlastných zdrojov

993
VÚC

Ostatné verejné zdroje

2 825

Iné verejné zdroje

Celkový rozpočet opatrenia

500
0
4 318

OPRÁVNENOSŤ VÝDAVKOV

Minimálna výška oprávnených výdavkov
Maximálna výška oprávnených výdavkov
Oprávnené výdavky

Neoprávnené výdavky

1 000
4 000
1. investície do dlhodobého hmotného majetku;
2. investície do dlhodobého nehmotného majetku;
3. vlastná práca (iba mzdy vrátane odvodov).
1. výdavky vynaložené pred podaním ŽoNFP (projektu) na
príslušnú MAS (článok 8 nariadenia Komisie ES č. 800/2008
v znení neskorších zmien a doplnkov). V prípade obstarania
strojov, zariadení a technológií vynaložené výdavky
a vyhotovené dodacie listy a preberacie protokoly pred
podaním ŽoNFP (projektu) na príslušnú MAS, okrem
finančného prenájmu, kúpy prenajatej veci a kúpy formou
splátok za podmienok uvedených v bode 2 (k uzatvoreniu
zmlúv mohlo dôjsť aj pred podaním ŽoNFP (projektu) na
príslušnú MAS), pričom ako oprávnené výdavky sa uznajú iba
tie, ktoré konečnému prijímateľovi – predkladateľovi projektu
vznikli odo dňa podania ŽoNFP (projektu) na príslušnú MAS.
Stavebné investície so začiatkom realizácie pred podaním
ŽoNFP (projektu) na príslušnú MAS (evidencia začatia
stavebných prác v stavebnom denníku pred podaním ŽoNFP
(projektu))
2. nákup použitého majetku. Za neoprávnený výdavok sa
nepovažuje finančný prenájom v zmysle zákona č. 595/2003
Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ani kúpa
prenajatej veci (pričom nájom vznikol maximálne 1. januára
2006), resp. kúpa formou splátok v zmysle Obchodného
zákonníka v prípade, ak sa jedná o následné odkúpenie
konečným prijímateľom – predkladateľom projektu už
používaných nových strojov a zariadení za predpokladu, že
k finančnému prenájmu, resp. kúpe konečným prijímateľom –
predkladateľom projektu už používaných nových strojov
a zariadení došlo max. 1 januára 2006. V zmluve o finančnom
prenájme a splátkovom predaji musia byť odčlenené
oprávnené výdavky (splátka istiny, doprava, montáž, technické
zhodnotenie a pod.) a neoprávnené výdavky (napr. poplatok za
uzatvorenie zmluvy, zisk prenajímateľa, úhrada úrokov,
výdavky na réžiu, poistenie a pod.), ak sú predmetom zmluvy,
3. výdavky na nákup nehnuteľností s výnimkou nákupu
pozemkov (pod stavbami) určených na výstavbu, resp.
technické zhodnotenie stavieb, ktoré je predmetom projektu,
pričom konečný prijímateľ – predkladateľ projektu si môže
uplatniť výdavky na nákup pozemkov v hodnote zistenej
znaleckým posudkom, max. však do výšky 10% oprávnených
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Neoprávnené projekty

výdavkov na výstavbu, resp. technické zhodnotenie
príslušných stavieb,
4. nákup dopravných prostriedkov a dopravných zariadení
s výnimkov,
 špecializovaných vozidiel, ktoré sú svojou konštrukciou
a vyhotovením určené na prepravu určitých druhov
tovarov a/alebo výrobkov a/alebo ostatných produktov pre
potreby doplnkovej výroby a/alebo služieb v súlade
s cieľmi opatrenia (napr. vozidlá na prevážanie pltí
a pod.),
 pltí, malých plavidiel, vodných a snežných skútrov,
štvorkoliek, bicyklov a pod. (len za účelom poskytovania
služieb),
 vlekov a pod. (len za účelom poskytovania služieb).
5. nákup zvierat,
6. refundovateľné, refundované alebo inak preplatené dane,
clá, dovozné prirážky a kurzové straty,
7. daň z pridanej hodnoty okrem prípadov uvedených v bode
3a) článku 71 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005, t.j.
s výnimkou nenávratnej DPH, ak ju znáša zdaniteľná osoba,
8. prevádzkové výdavky (napr. výdavky na opravy a údržbu),
9. vlastná práca vyjadrená peňažnou hodnotou nad 30% z ceny
materiálu zakúpeného a použitého na oprávnenú investíciu
realizovanú vlastnou prácou,
10. bankové poplatky, úroky z dlhu, clá, výdavky na záruku
a podobné poplatky,
11. lízingové poplatky a koeficient navýšenia, ostatné výdavky
spojené so zmluvou o prenájme, napr. zisk prenajímateľa,
úhrada úrokov, výdavky na réžiu, poistenie a pod.
12. nájomné poplatky okrem splátky istiny a oprávnených
výdavkov súvisiacich s obstaraním v prípade finančného
prenájmu podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov a v prípade kúpy prenajatej veci
v zmysle Obchodného zákonníka,
13. výdavky vynaložené v hotovosti s výnimkou vlastnej
práce,
14. poradenské a konzultačné služby,
15. projektová dokumentácia,
16. výroba, spracovanie a predaj produktov uvedených
v zozname prílohy 1 Zmluvy o založení ES.
1. projekty zamerané na hlavnú poľnohospodársku produkciu,
2. projekty zamerané na zdravotnú starostlivosť, školstvo,
sociálne služby a bytovú výstavbu,
3. projekty zamerané na výrobu energie z alternatívnych
zdrojov, v rámci ktorých prevažnú časť vyrobenej energie (nad
50%) spotrebuje vo vlastnom podniku.
4. projekty zamerané na využívanie obnoviteľných zdrojov
veternej, vodnej a solárnej energie.

KRITÉRIA SPÔSOBILOSTI A SPÔSOB PREUKÁZANIA ICH SPLNENIA

Oprávnenosť projektov na financovanie z PRV je podmienená splnením všetkých nasledovných kritérií
spôsobilosti, stanovených pre toto opatrenie, kritérií spôsobilosti, ktoré sú uvedené v Usmernení, kapitole 5.
Opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia a kritérií spôsobilosti, ktoré si stanovila
MAS.
1. Investície sa musia realizovať na území Slovenska, v oblasti Konvergenčného cieľa. Podpora z PRV môže
byť použitá len na projekty realizované na území SR a v rámci územia pôsobnosti MAS (mimo
Bratislavského kraja),
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2. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí v prípade výstavby, rekonštrukcie a modernizácie
výrobných objektov na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (bioplynové stanice) predložiť samostatnú
ŽoNFP (projekt).
3. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nemá záväzky voči štátu po lehote splatnosti (splátkový
kalendár potvrdený veriteľom sa akceptuje). Preukazuje sa pri ŽoNFP (projekte) a následne pri ŽoP formou
čestného vyhlásenia.
4. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nie je v likvidácii, neprebieha voči nemu konkurzné konanie
a na majetok, ktorý je predmetom projektu, neprebieha exekučné konanie. Preukazuje sa pri ŽoNFP (projekte)
a následne pri ŽoP formou čestného vyhlásenia.
5. Investícia sa musí využívať najmenej päť rokov po podpise Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku, pričom nesmie prejsť podstatnou zmenou, ktorá:
a) ovplyvní jej povahu alebo podmienky využívania alebo neoprávnene zvýhodní akýkoľvek podnik alebo
verejný sektor,
b) vyplýva buď zo zmeny povahy vlastníctva položky infraštruktúry, alebo ukončenia alebo premiestnenia
výrobnej činnosti.
6. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí deklarovať, že pre každý vybraný projekt sa použije iba
jeden zdroj financovania z EÚ alebo z národných zdrojov. Preukazuje sa formou čestného vyhlásenia pri
ŽoNFP (projekte):
7. Projekt môže byť predmetom záložného práva za podmienok stanovených v Usmernení, kapitole 13.
Ochrana majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu.
8. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí predložiť poslednú ŽoP najneskôr do 3 rokov (v prípade
finančného prenájmu do 4 rokov) od podpísania zmluvy. V prípade finančného prenájmu v zmysle zákona č
595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, v prípade kúpy prenajatej veci a kúpnej zmluvy
(pri splácaní kúpnej ceny formou splátok) v zmysle Obchodného zákonníka sa platby v rámci ŽoP uskutočnia
až po preukázaní vlastníctva konečného prijímateľa – predkladateľa projektu k predmetu nájmu, resp. kúpy.
9. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí preukázať vlastníctvo, resp. iný právny vzťah oprávňujúci
užívať predmet projektu, pretrvávajúci najmenej šesť rokov po predložení ŽoNFP (projektu) s výnimkou
špecifických prípadov (napr. výstavba nových agroturistických zariadení, nových výrobných a predajných
objektov) . Preukazuje sa pri ŽoNFP (projekte). V prípade nákupu pozemkov pod stavbami, ktorých
technické zhodnotenie je predmetom projektu a nákupu pozemkov (časti určenej na výstavbu, ktorá je
predmetom projektu), konečný prijímateľ – predkladateľ projektu preukáže vlastnícky vzťah pri prvej ŽoP,
ktorá súvisí s nadobudnutím príslušného pozemku. V prípade nákupu strojov konečný prijímateľ –
predkladateľ projektu preukáže vlastnícky vzťah pri podaní prvej ŽoP po skolaudovaní stavby.
10. Realizáciou projektov sa musia vytvoriť nové pracovné miesta alebo existujúca zamestnanosť
v podporovanej činnosti musí byť zachovaná. Preukazuje sa pri podaní ŽoNFP (projektu).
11. Ak je predmetom podpory aj rozvoj ubytovacích služieb, zrekonštruované, zmodernizované alebo nové
agroturistické zariadenia musia mať kapacitu minimálne 11 a maximálne 40 základných lôžok a musia spĺňať
podmienky vyhlášky MH SR č. 277/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie
zariadenia pri ich zriaďovaní do kategórií a tried.
12. Koneční prijímatelia – predkladatelia projektu musia podnikať v poľnohospodárskej prvovýrobe
minimálne 12 po sebe nasledujúcich mesiacov pred podaním ŽoNFP (projektu) a ich podiel ročných
tržieb/príjmov z poľnohospodárske prvovýroby na celkových tržbách/príjmoch predstavuje minimálne 30% za
posledné uzatvorené obdobie. Preukazuje sa pri ŽoNFP.
13. Agroturistické objekty vystavané, zrekonštruované a zmodernizované v rámci tohto opatrenia, musia byť
prístupné a slúžiť verejnosti.
14. Po ukonční projektu v oblasti agroturistiky je konečný prijímateľ – predkladateľ projektu podpory povinný
zaregistrovať podporenú aktivitu v Agentúre pre rozvoj vidieka, ktorá je hostiteľským orgánom Národnej siete
rozvoja vidieka do 3 mesiacov od predloženia poslednej ŽoP, resp. po jej zriadení.
15. Ak je predmetom projektu využitie obnoviteľných zdrojov energie (vrátane geotermálneho vrtu), konečný
prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný prevažnú časť vyrobenej energie predať (vo vlastnom podniku
môže spotrebovať menej než 50% vyrobenej energie). Preukazuje sa pri ŽoP týkajúcej sa predmetnej
investície po spustení prevádzky, pričom kritérium je povinný dodržiavať v rámci účtovného obdobia počas
obdobia platnosti Zmluvy o poskytnutí NFP t.j. 5 rokov po podpise Zmluvy o poskytnutí NFP.
16. Maximálny podiel štátu na majetku konečného prijímateľa – predkladateľa projektu nesmie presiahnuť
25%. Preukazuje sa pri ŽoNFP (projekte) a najmenej päť rokov po podpise Zmluvy o poskytnutí NFP.
POSTUPY PRE VÝBER ŽONFP ( PROJEKTOV) KONEČNÉHO PRIJÍMATEĽA – PREDKLADATEĽA PROJEKTU PRE
PRÍSLUŠNÉ OPATRENIE OSI 3 PRV (KRITÉRIA NA HODNOTENIE ŽONFP (PROJEKTOV)
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Výberové kritéria
Kritérium
P.č.
Bodovacie kritéria
P. č.

Kritérium

Body

1.

Žiadateľovi nebola doposiaľ v rámci ISRÚ OZ Pod Slovenskou bránou
schválená v danom opatrení žiadna ŽoNFP

10

2.

V rámci Výzvy je pre dané opatrenie predložená iba 1 ŽoNFP

10

3.
Obec do 500 obyvateľov
Obec nad 500 obyvateľov

10
5

4.

Projekt sa realizuje v obci kde je nezamestnanosť
do 5 %
nad 5 % - do 7 % vrátane
nad 7 % - do 8 % vrátane
nad 8 % - do 9 % vrátane
nad 9 % – do 10 % vrátane
nad 10 %

5.

Žiadateľ vytvorí nové pracovné miesto/miesta

Spolu maximálne
Postup pri rovnakom počte bodov

5
7
9
11
13
15
0-25
75

čas podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok
POŽADOVANÉ PRÍLOHY

Povinné prílohy

Nepovinné prílohy

Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný doložiť
pre príslušné opatrenie osi 3, implementované prostredníctvom
osi 4 povinné prílohy v súlade s podmienkami uvedenými v
ŽoNFP (projekte) pre príslušné opatrenie osi 3, Usmernení pre
administráciu osi 4 Leader platnom znení, kapitole 5. Opatrenie
4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia,
Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú
implementované prostredníctvom osi 4.
Poznámka: Verejné obstarávanie pre príslušné opatrenie osi 3,
implementované prostredníctvom osi 4 sa bude vykonávať v
zmysle Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader v platnom
znení.
-

PLÁN IMPLEMENTÁCIE
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Počet výziev

2

Min. a max. doba realizácie projektov

min. 3 mesiace – max. 24 mesiacov

MONITORING A HODNOTENIE OPATRENIA

Dodatočné monitorovacie ukazovatele
Úroveň

Ukazovateľ
(názov a merná
jednotka)

Východiskový
stav

Cieľová hodnota
ukazovateľa
do r. 2013

Spôsob overovania
a získavania údajov,
frekvencia zberu

Opatrenie:
Diverzifikácia
smerom
k nepoľnohospod
árskym
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Strategický cieľ Integrovanej stratégie
rozvoja územia

Zvýšiť štandard životných podmienok obyvateľov mikroregiónu
Pod Slovenskou bránou, zvýšiť podporu cestovného ruchu,
vidieckeho turizmu, vinohradníctva a reštrukturalizácie
poľnohospodárstva, pri zachovaní prírodného a kultúrneho
bohatstva.

Priorita Integrovanej stratégie rozvoja
územia

Rozvoj vidieckeho cestovného ruchu

Špecifický cieľ Integrovanej stratégie
rozvoja územia

Vytvoriť podmienky pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu

Názov opatrenia PRV SR 2007 -2013

Podpora činností v oblasti cestovného ruchu – Časť A
prestavba a/alebo prístavba časti rodinných domov
a ďalších nevyužitých objektov na nízkokapacitné
ubytovacie zariadenia s kapacitou maximálne 10 lôžok –
stavebné investície, investície do vnútorného vybavenia
a zariadenia vrátane zriadenia pripojenia na internet;

výstavba, rekonštrukcia a modernizácia doplnkových
relaxačných zariadení (sauna, krb, bazén a pod.). Súčasťou
stavebných investícii môžu byť aj prístupové cesty,
pripojenie na inžinierske siete a úpravy v rámci areálu.
Fyzické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti cestovného
ruchu, v prípade konečných prijímateľov – predkladateľov
projektov podnikajúcich aj v oblasti poľnohospodárstva ich
podiel
ročných
tržieb/príjmov
z poľnohospodárskej
prvovýroby na celkových tržbách/príjmoch musí byť nižší ako
30 %. Ak konečný prijímateľ – predkladateľ projektu vykazuje
podiel tržieb/príjmov z poľnohospodárskej prvovýroby nižší
ako 30 %, ale investícia zahŕňa viac ako 10 lôžok, môže o
podporu požiadať z OP KaHR, ktorý je v gescii MH SR.
Oprávneným prijímateľom nie je podnik, ktorý je podnikom v
ťažkostiach v zmysle článku 2.1, bodu 10 Usmernenia
Spoločenstva o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu
firiem v ťažkostiach (Ú. V. C 244 z 1. 10. 2004, str.2)
Územie mikroregiónu disponuje výhodnou polohou a zdravým
prírodným prostredím, ktoré sú základnými predpokladmi pre
tvorbu vidieckeho cestovného ruchu. K silným stránkam
územia patria vhodné prírodné podmienky na realizáciu
vidieckej turistiky, agroturistiky a prímestskej rekreácie, ale
tiež nachádzajúce sa termálne kúpalisko Santovka priamo
v území mikroregiónu. Nedostatkom územia je predovšetkým
slabé využívanie existujúceho prírodného potenciálu. Medzi
nedostatky územia patria aj absencia cyklotrasy a absentujúce
turistické chodníky. Súčasný stav ponuky relaxačných
a ubytovacích zariadení je neuspokojivý, čo vyplýva
z výsledkov analýzy územia. Cieľom opatrenia je vytvoriť
možnosti získania doplnkových zdrojov pre miestne
obyvateľstvo cez ubytovanie, budovanie služieb pre relaxáciu
a aktívny oddych.


Podporované činnosti

Definícia konečných prijímateľov –
predkladateľov projektu

Odôvodnenie

ODHAD POČTU KONEČNÝCH PRIJÍMATEĽOV - PREDKLADATEĽOV PROJEKTU

Podnikateľské subjekty
Obce

4

Združenia
Ostatní

206

Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia Pod Slovenskou bránou

VÝŠKA A ROZSAH PODPORY

Rozpočet
v EUR

Názov zdroja financovania
Požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov PRV

142 500

Výška financovania z vlastných zdrojov

142 500

Ostatné verejné zdroje

VÚC

0

Iné verejné zdroje

0

Celkový rozpočet opatrenia

285 000
OPRÁVNENOSŤ VÝDAVKOV

Minimálna výška oprávnených výdavkov

Maximálna výška oprávnených výdavkov

Oprávnené výdavky

Neoprávnené výdavky

Neoprávnené projekty

2 000
70 000
Celková výška minimálnej pomoci jednému konečnému
prijímateľovi – predkladateľovi projektu nesmie presiahnuť
200 000 EUR v priebehu akéhokoľvek obdobia počas troch
fiškálnych rokov.
1. investície do dlhodobého hmotného majetku;
2. investície do dlhodobého nehmotného majetku;
3. vlastná práca (iba mzdy vrátane odvodov).
1.výdavky vynaložené pred udelením Štatútu MAS (výdavky,
dodacie listy a preberacie protokoly pred udelením Štatútu
MAS), evidencia začatia stavebných prác v stavebnom denníku
(pred udelením Štatútu MAS),
2. nákup použitého majetku,
3. nákup karavanov a dopravných prostriedkov,
4. nákup nehnuteľností,
5. refundovateľné, refundované alebo inak preplatené dane,
clá, dovozné prirážky a kurzové straty,
6. daň z pridanej hodnoty okrem prípadov uvedených v bode
3a) článku 71 nariadenia Rady (ES) č. 1689/2005, t.j.
s výnimkou nenávratnej DPH, ak ju znáša zdaniteľná osoba,
7. prevádzkové výdavky (napr. výdavky na opravy a údržbu,
8. vlastná práca vyjadrená peňažnou nad 30% z ceny materiálu
zakúpeného a použitého na oprávnenú investíciu realizovanú
vlastnou prácou,
9. bankové poplatky, úroky z dlhu, výdavky na záruku
a podobné poplatky,
10. lízingové poplatky a koeficient navýšenia,
11. nájomné poplatky,
12. výdavky vynaložené v hotovosti s výnimkou vlastnej
práce,
13. poradenské a konzultačné služby,
14. projektová dokumentácia,
15. pri kempingovom ubytovaní výdavky na výstavbu,
rekonštrukciu a modernizáciou chatiek,
16. výdavky na kúpu a zapožičiavanie športových, rekreačných
a relaxačných potrieb.
1.projekty zamerané na sociálne služby a bytovú činnosť
2.projekty zamerané na aktivity nesúvisiace s nízkokapacitným
ubytovaním
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KRITÉRIA SPÔSOBILOSTI A SPÔSOB PREUKÁZANIA ICH SPLNENIA

Oprávnenosť projektov na financovanie z PRV je podmienená splnením všetkých nasledovných kritérií
spôsobilosti, stanovených pre toto opatrenie, kritérií spôsobilosti, ktoré sú uvedené v Usmernení, kapitole 5.
Opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia a kritérií spôsobilosti, ktoré si stanovila
MAS.
1. Podpora z PRV môže byť použitá len na projekty realizované na území SR a v rámci územia pôsobnosti
MAS.
2. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nemá záväzky voči štátu po lehote splatnosti (splátkový
kalendár potvrdený veriteľom sa akceptuje). Preukazuje sa pri ŽoNFP (projekte) a následne pri ŽoP formou
čestného vyhlásenia.
3. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nie je v likvidácii, neprebieha voči nemu konkurzné konanie
4. a na majetok, ktorý je predmetom projektu, neprebieha exekučné konanie. Preukazuje sa pri ŽoNFP
(projekte) a následne pri ŽoP formou čestného vyhlásenia.
5. Investícia sa musí využívať najmenej päť rokov po podpise zmluvy, pričom nesmie prejsť podstatnou
zmenou, ktorá:
a) ovplyvní jej povahu alebo podmienky vykonávania alebo neoprávnene zvýhodní akýkoľvek podnik
alebo verejný subjekt,
b) vyplýva buď zo zmeny povahy vlastníctva položky infraštruktúry, alebo ukončenia alebo premiestnenia
výrobnej činnosti.
6. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí deklarovať, že pre každý vybraný projekt sa použije iba
jeden zdroj financovania z EÚ alebo z národných zdrojov. Preukazuje sa formou čestného vyhlásenia pri
ŽoNFP (projekte).
7. Projekt môže byť predmetom záložného práva za podmienok stanovených v Usmernení, kapitole 13
Ochrana majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu.
8. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí predložiť poslednú ŽoP najneskôr do 3 rokov od
podpísania zmluvy.
9. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí preukázať vlastníctvo, resp. iný právny vzťah oprávňujúci
užívať predmet projektu, pretrvávajúci najmenej šesť rokov po predložení projektu s výnimkou špecifických
prípadov (napr. výstavba kempingového ubytovania, relaxačných zariadení). Preukazuje sa pri ŽoNFP
(projekte). V prípade výstavby objektov sa uvedené kritérium preukazuje pri podaní prvej ŽoP po
skolaudovaní stavby (ak bolo vydané stavebné povolenie).
10. Ak je predmetom podpory aj rozvoj ubytovacích služieb, zrekonštruované, zmodernizované ubytovacie
zariadenia a prestavané/pristavané časti rodinných domov a ďalších nevyužitých objektov môžu mať kapacitu
maximálne 10 základných lôžok v piatich izbách (každá so sociálnym zariadením – WC a sprcha, resp. vaňa a
maximálne dvomi základnými lôžkami) a minimálne spoločnú kuchynku. V prípade budovania stravovacích
priestorov tieto musia pokrývať len kapacitu ubytovaných osôb a musia byť prístupné len ubytovaným
osobám.
11. Relaxačné objekty vybudované, zrekonštruované, resp. zmodernizované v rámci tohto opatrenia musia
pokrývať len kapacitu ubytovaných osôb a musia byť prístupné ubytovaným osobám.
12. Ubytovacie objekty vybudované v rámci tohto opatrenia musia byť prístupné a slúžiť verejnosti a musia
spĺňať podmienky vyhlášky MH SR č. 277/2008 Z. z., ktorou sa upravuje kategorizácia ubytovacích zariadení
a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried.
13. V prípade rekonštrukcie a modernizácie nízko kapacitných ubytovacích zariadení konečný prijímateľ –
predkladateľ projektu musí preukázať zaplatenie dane z príjmu fyzickej osoby za predchádzajúce účtovné
obdobie. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu zároveň preukáže, že v predchádzajúcom účtovnom
období vykonával podnikateľskú činnosť v oblasti poskytovania ubytovacích služieb. Preukazuje sa pri
ŽoNFP (projekte).
14. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný postupovať v súlade s nariadením Komisie (ES)
č. 1998/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis (pozri kapitolu 15. Výklad
pojmov). Preukazuje pri podaní ŽoNFP (projektu).
15. Po ukončení projektu je konečný prijímateľ – predkladateľ projektu podpory povinný zaregistrovať
podporenú aktivitu v Agentúre pre rozvoj vidieka, ktorá je hostiteľským orgánom Národnej siete rozvoja
vidieka do 3 mesiacov od predloženia poslednej ŽoP, resp. po jej zriadení.
16. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu z územia tzv. „zmiešanej MAS“ musí predkladať projekt
podľa miesta realizácie samostatne pre oblasti cieľa Konvergencia a samostatne pre Ostatné oblasti z dôvodu
rozdielneho financovania. Kritériá spôsobilosti v rámci Opatrenia 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií
rozvoja územia a spôsob ich preukázania
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1. Činnosti, ktoré sú predmetom projektu musia byť v súlade s činnosťami, ktoré si Občianske združenie
Pod Slovenskou bránou stanovilo pre príslušné opatrenia osi 3.
2. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí spĺňať podmienky uvedené v Usmernení, kapitole 1.
Všeobecné podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku pre opatrenia osi 4 Leader, časti B.
písm. c), d), h), i), k).
3. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný:
 spĺňať 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;
 spĺňať všetky minimálne kritéria spôsobilosti pre príslušné opatrenie osi 3 uvedené v Usmernení,
Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4;
 spĺňať kritéria spôsobilosti uvedené v Usmernení, kapitole 5. Opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných
stratégií rozvoja územia;
 spĺňať kritéria spôsobilosti, ktoré si stanovilo Občianske združenie Pod Slovenskou bránou pre jednotlivé
opatrenia osi 3 v rámci implementácie stratégie;
 dodržiavať postupy štátnej pomoci na príslušné opatrenia osi 3 definované v Usmernení. Štátna pomoc
poskytnutá v rámci opatrení PRV podľa článku 52 nariadenia Rady (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých
kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 Zmluvy o založení ES (štátna
pomoc pre malé a stredné podniky a nariadenia Komisie (ES) č. 1998/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88
zmluvy na pomoc de minimis. Štátna pomoc poskytnutá v rámci opatrení PRV podľa článku 52
nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 sa poskytne v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 800/2008 o
vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 Zmluvy o
založení ES (štátna pomoc pre malé a stredné podniky) a nariadenia Komisie (ES) č. 1998/2006 o
uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis9.
 dodržiavať oprávnené a neoprávnené výdavky, min. a max. výšku oprávnených výdavkov na 1 projekt
stanovených pre príslušné opatrenia osi 3, ktoré si stanovilo Občianske združenie Pod Slovenskou bránou
v súlade s Usmernením, kapitolou 1.Všeobecné podmienky poskytnutia nenávratného finančného
príspevku pre opatrenia osi 4 Leader;
 dodržiavať typy podporených aktivít, druh podpory, neoprávnené projekty a ostatné podmienky
definované pre príslušné opatrenia osi 3 uvedené v Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a
opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4.
4. Projekt musí byť vypracovaný v súlade s Integrovanou stratégiou rozvoja územia Občianskeho združenia
Pod Slovenskou bránou.
5. Podpora z PRV môže byť použitá len na projekty realizované na území SR a v rámci územia pôsobnosti
Občianskeho združenia Pod Slovenskou bránou.
6. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu skupiny opatrení 3.4 Obnova a rozvoj obcí, občianskej
vybavenosti a služieb ako súčasť projektov realizovaných Občianskym združením Pod Slovenskou bránou,
zahŕňajú aj obec, ktorá je pólom rastu, resp. obce ktoré sú pólmi rastu. Z podpory sú však vylúčené obce s
počtom obyvateľov nad 20 000 (obec môže byť súčasťou Občianskeho združenia Pod Slovenskou bránou, ale
nemôže byť konečným prijímateľom – predkladateľom projektu, avšak konečný prijímateľ – predkladateľ
projektu z tejto obce môže predkladať ŽoNFP (projekt) v rámci Výzvy na implementáciu stratégie.
7. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu, ktorý žiada finančné prostriedky z opatrenia 3.3 Vzdelávanie a
informovanie - všetky formy ďalšieho vzdelávania, ktoré sú predmetom projektu, uvedené v časti Rozsah a
činnosti, bod 1 predmetného opatrenia v Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré
sú implementované prostredníctvom osi 4, musia byť akreditované Ministerstvom školstva SR. Potvrdenie o
akreditácii vzdelávacej aktivity musí byť vydané na meno konečného prijímateľa finančnej pomoci
(oprávneného žiadateľa). V prípade pobočiek je platné Potvrdenie o akreditácii vzdelávacej aktivity ústredia.
Preukazuje sa pri ŽoNFP, ktorú konečný prijímateľ – predkladateľ projektu predkladá na príslušnú MAS.
8. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí pôsobiť (mať trvalé, prípadne prechodné bydlisko,
sídlo alebo prevádzku) v území pôsobnosti Občianskeho združenia Pod Slovenskou bránou. Preukazuje sa pri
ŽoNFP formou čestného vyhlásenia.
9. Po ukončení projektu je konečný prijímateľ – predkladateľ projektu povinný zaregistrovať podporenú
aktivitu do NSRV , a to do 3 mesiacov od predloženia poslednej ŽoP.
POSTUPY PRE VÝBER ŽONFP ( PROJEKTOV) KONEČNÉHO PRIJÍMATEĽA – PREDKLADATEĽA PROJEKTU PRE
PRÍSLUŠNÉ OPATRENIE OSI 3 PRV (KRITÉRIA NA HODNOTENIE ŽONFP (PROJEKTOV)

209

Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia Pod Slovenskou bránou

Výberové kritéria
Kritérium
P.č.
Bodovacie kritéria
P. č.

Kritérium

Body

1.

Žiadateľovi nebola doposiaľ v rámci ISRÚ OZ Pod Slovenskou bránou
schválená v danom opatrení žiadna ŽoNFP

10

2.

V rámci Výzvy je pre dané opatrenie predložená iba 1 ŽoNFP

10

3.
Obec do 500 obyvateľov
Obec nad 500 obyvateľov

10
5

4.

Projekt sa realizuje v obci kde je nezamestnanosť
do 5 %
nad 5 % - do 7 % vrátane
nad 7 % - do 8 % vrátane
nad 8 % - do 9 % vrátane
nad 9 % – do 10 % vrátane
nad 10 %

5.

Žiadateľ vytvorí nové pracovné miesto/miesta

6.

Súčasťou projektu zameraného na ubytovacie služby je i poskytovanie
ďalších relaxačných služieb (napr. gril, bazén, sauna) ak na uvedené
činnosti žiadateľ plánuje minimálne 10 % z celkových oprávnených
výdavkov projektu

Spolu maximálne
Postup pri rovnakom počte bodov

5
7
9
11
13
15
0-25
20
50

čas podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok
POŽADOVANÉ PRÍLOHY

Povinné prílohy

Nepovinné prílohy

Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný doložiť
pre príslušné opatrenie osi 3, implementované prostredníctvom
osi 4 povinné prílohy v súlade s podmienkami uvedenými v
ŽoNFP (projekte) pre príslušné opatrenie osi 3, Usmernení pre
administráciu osi 4 Leader platnom znení, kapitole 5. Opatrenie
4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia,
Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú
implementované prostredníctvom osi 4.
Poznámka: Verejné obstarávanie pre príslušné opatrenie osi 3,
implementované prostredníctvom osi 4 sa bude vykonávať v
zmysle Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader v platnom
znení.
-
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PLÁN IMPLEMENTÁCIE

Počet výziev

2

Min. a max. doba realizácie projektov

min. 3 mesiace – max. 24 mesiacov

MONITORING A HODNOTENIE OPATRENIA

Dodatočné monitorovacie ukazovatele

Úroveň

Opatrenie:
Podpora činností
v oblasti
cestovného ruchu
– Časť A

Ukazovateľ
(názov a merná
jednotka)

Počet
vybudovaných,
zrekonštruovan
ých
a zmodernizova
ných
relaxačných
zariadení (ks)
Počet
prestavaných
a/alebo
pristavaných
častí rodinných
domov
a ďalších
objektov do 10
základných
lôžok (ks)

Východiskový
stav

Cieľová hodnota
ukazovateľa
do r. 2013

0

6

Spôsob overovania
a získavania údajov,
frekvencia zberu

Evidencia MAS 1x ročne
Zber údajov od príjemcov
finančnej
pomoci
pri
predložení
každej ŽoP
(monitorovacie správy
0

2
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Strategický cieľ Integrovanej stratégie
rozvoja územia

Zvýšiť štandard životných podmienok obyvateľov mikroregiónu
Pod Slovenskou bránou, zvýšiť podporu cestovného ruchu,
vidieckeho turizmu, vinohradníctva a reštrukturalizácie
poľnohospodárstva, pri zachovaní prírodného a kultúrneho
bohatstva.

Priorita Integrovanej stratégie rozvoja
územia

Rozvoj vidieckeho cestovného ruchu

Špecifický cieľ Integrovanej stratégie
rozvoja územia

Vytvoriť podmienky pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu

Názov opatrenia PRV SR 2007 -2013

Podpora činností v oblasti cestovného ruchu – Časť B
Marketing služieb vidieckeho cestovného ruchu a rozvoja
regiónu
Výdavky súvisiace:

s prípravou a tlačou propagačných materiálov

s aktívnou účasťou na zahraničných i domácich
veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu

výdavky
na
vybudovanie
informačných
a komunikačných technológií
Právnické osoby združujúce subjekty pôsobiace v oblasti
vidieckeho cestovného ruchu
Realizácia prispeje k zvyšovaniu informovanosti širokej
verejnosti o možnostiach pobytu v zariadeniach vidieckeho
cestovného ruchu. Týmto sa zlepší propagácia územia, ktorá je
v súčasnosti nedostatočná. Zaviesť a využívať efektívne formy
marketingu je dôležité pre zviditeľnenie potenciálu územia.

Podporované činnosti

Definícia konečných prijímateľov –
predkladateľov projektu
Odôvodnenie

ODHAD POČTU KONEČNÝCH PRIJÍMATEĽOV - PREDKLADATEĽOV PROJEKTU

Podnikateľské subjekty

Združenia

Obce

Ostatní

9

VÝŠKA A ROZSAH PODPORY

Rozpočet
v EUR

Názov zdroja financovania
Požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov PRV
Výška financovania z vlastných zdrojov
Ostatné verejné zdroje

27 000
3 000

VÚC

0

Iné verejné zdroje

0

Celkový rozpočet opatrenia

30 000
OPRÁVNENOSŤ VÝDAVKOV

Minimálna výška oprávnených výdavkov
Maximálna výška oprávnených výdavkov

1 000
15 000
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výdavky súvisiace s prípravou a tlačou propagačných
materiálov;
 výdavky súvisiace s aktívnou účasťou prijímateľa
podpory a jeho členov na zahraničných (v rámci EÚ) i
domácich veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu;
 výdavky
na
vybudovanie
informačných
a
komunikačných technológií;

výdavky súvisiace so zabezpečením systému
udeľovania
Znaku kvality;
 vlastná práca (iba mzdy vrátane odvodov).
1. výdavky vynaložené pred udelením Štatútu MAS (výdavky,
dodacie listy a preberacie protokoly pred udelením Štatútu
MAS), evidencia začatia stavebných prác v stavebnom denníku
pred udelením Štatútu MAS);
2. nákup použitého majetku;
3. nákup dopravných prostriedkov;
4. nákup nehnuteľností;
5. refundovateľné, refundované alebo inak preplatené dane,
clá, dovozné prirážky a kurzové straty;
6. daň z pridanej hodnoty okrem prípadov uvedených v bode
3a) článku 71 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005, t. j. s
výnimkou nenávratnej DPH, ak ju znáša zdaniteľná osoba;
7. prevádzkové výdavky (napr. výdavky na opravy a údržbu);
8. vlastná práca vyjadrená peňažnou hodnotou nad 30 % z
ceny materiálu zakúpeného a použitého na oprávnenú
investíciu realizovanú vlastnou prácou;
9. bankové poplatky, úroky z dlhu, výdavky na záruku a
podobné poplatky;
10. lízingové poplatky a koeficient navýšenia;
11. nájomné poplatky;
12. poradenské a konzultačné služby;
13. projektová dokumentácia;
14. výdavky na účasť na zahraničnom veľtrhu, ktorá je v
jednom kalendárnom roku tretia a ďalšia;
15. výdavky na účasť na zahraničnom veľtrhu a výstave
cestovného ruchu štvrtého a ďalšieho účastníka.


Oprávnené výdavky

Neoprávnené výdavky

Neoprávnené projekty

1 projekty zamerané na vlastnú komerčnú činnosť.

KRITÉRIA SPÔSOBILOSTI A SPÔSOB PREUKÁZANIA ICH SPLNENIA

1. Investície sa môžu realizovať len na území Slovenska. Podpora z PRV môže byť použitá len na projekty
realizované na území SR a v rámci územia pôsobnosti MAS pričom výnimku tvoria aktivity, ktoré svojim
charakterom sú určené mimo územia MAS a SR, ako napr.: účasť na zahraničných (v rámci EÚ) i domácich
veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu.
2. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nemá záväzky voči štátu po lehote splatnosti (splátkový
kalendár potvrdený veriteľom sa akceptuje). Preukazuje sa pri ŽoNFP (projekte) a následne pri ŽoP formou
čestného vyhlásenia.
3. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nie je v likvidácii, neprebieha voči nemu konkurzné konanie a
na majetok, ktorý je predmetom projektu, neprebieha exekučné konanie. Preukazuje sa pri ŽoNFP (projekte) a
následne pri ŽoP formou čestného vyhlásenia.
4. Predmet projektu (v prípade budovania informačných a komunikačných technológií) môže byť predmetom
záložného práva za podmienok stanovených v Usmernení, kapitole 13. Ochrana majetku nadobudnutého
a/alebo zhodnoteného z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu.
5. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí využívať predmet projektu (v prípade budovania
informačných a komunikačných technológií) najmenej päť rokov po podpise zmluvy, pričom nesmie prejsť
podstatnou zmenou, ktorá:
a) ovplyvní jeho povahu alebo podmienky využívania alebo neoprávnene zvýhodní akýkoľvek podnik alebo
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verejný subjekt,
b) vyplýva buď zo zmeny povahy vlastníctva položky infraštruktúry alebo ukončenia alebo premiestnenia
výrobnej činnosti.
6. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí deklarovať, že pre každý vybraný projekt sa použije iba
jeden zdroj financovania z EÚ alebo z národných zdrojov. Preukazuje sa formou čestného vyhlásenia pri
ŽoNFP (projekte).
7. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí predložiť poslednú ŽoP najneskôr do 3 rokov od
podpísania zmluvy.
8. Realizáciou projektov musí byť zabezpečená propagácia aktivít členov zväzu, resp. profesijného združenia.
Preukazuje sa pri ŽoNFP (projekte) a najmenej päť rokov po podpise Zmluvy.
9. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu z územia tzv. „zmiešanej MAS“ musí predkladať projekt podľa
miesta realizácie samostatne pre oblasti cieľa Konvergencia a samostatne pre Ostatné oblasti z dôvodu
rozdielneho financovania.
Kritériá spôsobilosti v rámci Opatrenia 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia a spôsob
ich preukázania
1. Činnosti, ktoré sú predmetom projektu musia byť v súlade s činnosťami, ktoré si Občianske združenie
Pod Slovenskou bránou stanovilo pre príslušné opatrenia osi 3.
2. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí spĺňať podmienky uvedené v Usmernení, kapitole 1.
Všeobecné podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku pre opatrenia osi 4 Leader, časti B.
písm. c), d), h), i), k).
3. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný:
 spĺňať oprávnenosť konečného prijímateľa – predkladateľa projektu pre príslušné opatrenie osi 3, zmysle
definícií, ktoré sú uvedené v Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3,ktoré sú
implementované prostredníctvom osi 4;
 spĺňať všetky minimálne kritéria spôsobilosti pre príslušné opatrenie osi 3 uvedené v Usmernení, Prílohe
č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4;
 spĺňať kritéria spôsobilosti uvedené v Usmernení, kapitole 5. Opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných
stratégií rozvoja územia;
 spĺňať kritéria spôsobilosti, ktoré si stanovilo Občianske združenie Pod Slovenskou bránou pre jednotlivé
opatrenia osi 3 v rámci implementácie stratégie;
 dodržiavať postupy štátnej pomoci na príslušné opatrenia osi 3 definované v Usmernení. Štátna pomoc
poskytnutá v rámci opatrení PRV podľa článku 52 nariadenia Rady (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých
kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 Zmluvy o založení ES (štátna
pomoc pre malé a stredné podniky a nariadenia Komisie (ES) č. 1998/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88
zmluvy na pomoc de minimis. Štátna pomoc poskytnutá v rámci opatrení PRV podľa článku 52
nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 sa poskytne v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 800/2008 o
vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 Zmluvy o
založení ES (štátna pomoc pre malé a stredné podniky) a nariadenia Komisie (ES) č. 1998/2006 o
uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis13.
 dodržiavať oprávnené a neoprávnené výdavky, min. a max. výšku oprávnených výdavkov na 1 projekt
stanovených pre príslušné opatrenia osi 3, ktoré si stanovilo Občianske združenie Pod Slovenskou bránou
v súlade s Usmernením, kapitolou 1.Všeobecné podmienky poskytnutia nenávratného finančného
príspevku pre opatrenia osi 4 Leader;
 dodržiavať typy podporených aktivít, druh podpory, neoprávnené projekty a ostatné podmienky
definované pre príslušné opatrenia osi 3 uvedené v Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a
opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4.
4. Projekt musí byť vypracovaný v súlade s Integrovanou stratégiou rozvoja územia Občianskeho združenia
Pod Slovenskou bránou.
5. Podpora z PRV môže byť použitá len na projekty realizované na území SR a v rámci územia pôsobnosti
Občianskeho združenia Pod Slovenskou bránou.
6. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu skupiny opatrení 3.4 Obnova a rozvoj obcí, občianskej
vybavenosti a služieb ako súčasť projektov realizovaných Občianskym združením Pod Slovenskou bránou,
zahŕňajú aj obec, ktorá je pólom rastu, resp. obce ktoré sú pólmi rastu. Z podpory sú však vylúčené obce
s počtom obyvateľov nad 20 000 (obec môže byť súčasťou Občianskeho združenia Pod Slovenskou bránou,
ale nemôže byť konečným prijímateľom – predkladateľom projektu, avšak konečný prijímateľ – predkladateľ
projektu z tejto obce môže predkladať ŽoNFP (projekt) v rámci Výzvy na implementáciu stratégie.
7. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu, ktorý žiada finančné prostriedky z opatrenia 3.3 Vzdelávanie a
informovanie - všetky formy ďalšieho vzdelávania, ktoré sú predmetom projektu, uvedené v časti Rozsah a
činnosti, bod 1 predmetného opatrenia v Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré
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sú implementované prostredníctvom osi 4, musia byť akreditované Ministerstvom školstva SR. Potvrdenie o
akreditácii vzdelávacej aktivity musí byť vydané na meno konečného prijímateľa finančnej pomoci
(oprávneného žiadateľa). V prípade pobočiek je platné Potvrdenie o akreditácii vzdelávacej aktivity ústredia.
Preukazuje sa pri ŽoNFP, ktorú konečný prijímateľ – predkladateľ projektu predkladá na príslušnú MAS.
8. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí pôsobiť (mať trvalé, prípadne prechodné bydlisko, sídlo
alebo prevádzku) v území pôsobnosti Občianskeho združenia Pod Slovenskou bránou. Preukazuje sa pri
ŽoNFP formou čestného vyhlásenia.
9. Po ukončení projektu je konečný prijímateľ – predkladateľ projektu povinný zaregistrovať podporenú
aktivitu do NSRV a to do 3 mesiacov od predloženia poslednej ŽoP.
POSTUPY PRE VÝBER ŽONFP ( PROJEKTOV) KONEČNÉHO PRIJÍMATEĽA – PREDKLADATEĽA PROJEKTU PRE
PRÍSLUŠNÉ OPATRENIE OSI 3 PRV (KRITÉRIA NA HODNOTENIE ŽONFP (PROJEKTOV)

Výberové kritéria
Kritérium
P.č.
Bodovacie kritéria
P. č.

Kritérium

Body

1.

Žiadateľovi nebola doposiaľ v rámci ISRÚ OZ Pod Slovenskou bránou
schválená v danom opatrení žiadna ŽoNFP

10

2.

V rámci Výzvy je pre dané opatrenie predložená iba 1 ŽoNFP

10

3.

Výstupy projektu sú vo viacerých jazykových mutáciách:
1 mutácia
2 mutácie
3 a viac mutácii
(s výnimkou českého jazyka)
Projekt je zameraný na propagáciu celého územia OZ Pod Slovenskou
bránou

4.

Spolu maximálne
Postup pri rovnakom počte bodov

5
10
15
20
55

čas podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok
POŽADOVANÉ PRÍLOHY

Povinné prílohy

Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný doložiť
pre príslušné opatrenie osi 3, implementované prostredníctvom
osi 4 povinné prílohy v súlade s podmienkami uvedenými v
ŽoNFP (projekte) pre príslušné opatrenie osi 3, Usmernení pre
administráciu osi 4 Leader platnom znení, kapitole 5. Opatrenie
4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia,
Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú
implementované prostredníctvom osi 4.
Poznámka: Verejné obstarávanie pre príslušné opatrenie osi 3,
implementované prostredníctvom osi 4 sa bude vykonávať v
zmysle Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader v platnom
znení.
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Nepovinné prílohy



PLÁN IMPLEMENTÁCIE

Počet výziev

3

Min. a max. doba realizácie projektov

min. 3 mesiace – max. 24 mesiacov

MONITORING A HODNOTENIE OPATRENIA

Dodatočné monitorovacie ukazovatele
Úroveň

Opatrenie:
Podpora činností
v oblasti
cestovného ruchu
– Časť B

Ukazovateľ
(názov a merná
jednotka)

Počet
vytvorených
propagačných
materiálov (ks)
Počet
uskutočnených
prezentácií na
veľtrhoch
a výstavách (ks)

Východiskový
stav

Cieľová hodnota
ukazovateľa
do r. 2013

0

10

Spôsob overovania
a získavania údajov,
frekvencia zberu

Evidencia MAS 1x ročne

0

1

Monitoring
zrealizovaných
aktivít po skončení aktivity
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Strategický cieľ Integrovanej stratégie
rozvoja územia

Zvýšiť štandard životných podmienok obyvateľov mikroregiónu
Pod Slovenskou bránou, zvýšiť podporu cestovného ruchu,
vidieckeho turizmu, vinohradníctva a reštrukturalizácie
poľnohospodárstva, pri zachovaní prírodného a kultúrneho
bohatstva.

Priorita Integrovanej stratégie rozvoja
územia

Rozvoj vidieckeho cestovného ruchu

Špecifický cieľ Integrovanej stratégie
rozvoja územia

Rozvíjať a budovať identitu územia

Názov opatrenia PRV SR 2007 -2013

Vzdelávanie a informovanie
2. nasledovné formy informačných aktivít
 krátkodobé kurzy, školenia, tréningy na získanie
potrebných vedomostí a zručností;
 konferencie a semináre;
 výmenné informačné stáže a návštevy v tuzemsku a v
EÚ;
 putovné aktivity k cieľovým skupinám;
 ďalšie formy, ako napríklad tlačené publikácie
a webové portály, trvalý informačný a poradenský
servis zameraný na celoživotné vzdelávanie.
Oprávneným žiadateľom sú subjekty – inštitúcie, pôsobiace v
oblasti poskytovania vzdelávacích a informačných služieb
(štátne, príspevkové, rozpočtové, verejno-právne, neziskové
organizácie, občianske a záujmové združenia, profesijné
komory, štátne podniky).
Zvýšením úrovne odborných vedomostí a zručností prispeje
k podpore ekonomickej stability a prispeje teda k naplneniu
strategického cieľa. Spoločné vzdelávanie zástupcov územia
určite prispeje k ďalšiemu rozvoju multisektorovej spolupráce
a k ďalšiemu kvalitnému a odbornému spravovaniu územia.
Cieľom opatrenia je skvalitniť ľudský potenciál a vytvoriť
podmienky pre efektívne riadenie rozvoja územia.

Podporované činnosti

Definícia konečných prijímateľov –
predkladateľov projektu

Odôvodnenie

ODHAD POČTU KONEČNÝCH PRIJÍMATEĽOV - PREDKLADATEĽOV PROJEKTU

Podnikateľské subjekty

Združenia

Obce

Ostatní

2

VÝŠKA A ROZSAH PODPORY

Rozpočet
v EUR

Názov zdroja financovania
Požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov PRV
Výška financovania z vlastných zdrojov
Ostatné verejné zdroje
Celkový rozpočet opatrenia

32 000
2 150

VÚC

0

Iné verejné zdroje

0
34 150
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OPRÁVNENOSŤ VÝDAVKOV

Minimálna výška oprávnených výdavkov
Maximálna výška oprávnených výdavkov

Oprávnené výdavky

2 500
8 000
Podpora sa poskytuje na výdavky spojené so zabezpečením a
realizáciou vzdelávacieho a informačného projektu
1. interné výdavky organizátora (platy, cestovné a ubytovanie
pre zamestnancov organizátora, výdavky spojené s
účtovníctvom a ekonomicky riadením projektu);
a) personálne výdavky – platy vrátane odvodov garantom
(projektový,
organizačný,
finančný
manažment
a
administrátor).
b) cestovné, stravné a ubytovanie pre zamestnancov
organizátora v prípade ak sa aktivity projektu realizujú mimo
sídla žiadateľa.
Preplatenie týchto výdavkov možno v rámci projektu uplatniť
pri cestách zamestnancov organizátora z miesta pravidelného
pracoviska alebo bydliska na miesto konania vzdelávacieho
projektu a späť. Za oprávnené cestovné výdavky sa považujú
reálne cestovné výdavky doložené platným cestovným lístkom
za leteckú dopravu, železničnú, autobusovú dopravu a MHD.
Výdavky na stravu a ubytovanie
 výdavky na ubytovanie nesmú prekročiť maximálne
stanovenú čiastku 170 EUR/deň/osobu.
 výdavky na stravu nesmú prekročiť maximálne stanovenú
čiastku 30 EUR/deň/osobu.
Výdavky na automobilovú dopravu budú prípustné
 pri použití taxíka: skutočné výdavky;
 pri použití motorového vozidla organizácie na prepravu
zamestnancov organizátora na základe opatrenia MPSVR
SR o sumách základnej náhrady za používanie cestných
motorových vozidiel pri pracovných cestách + spotreba
PHM na základe technického preukazu motorového
vozidla;
 akékoľvek cesty mimo miest konania vzdelávacieho
projektu (stáže a návštevy) musia byť zdôvodnené ako
cesty, ktoré súvisia so zabezpečením a realizáciou
projektu.
c) výdavky na použitie priestorov a techniky vo vlastnej réžii
(môžu tu byť zahrnuté výdavky na použitie vlastného
učebného priestoru, vlastnej didaktickej techniky a vlastného
ubytovacieho priestoru) v súlade s interným predpisom
a pomôcky súvisiace s témou vzdelávania.
2. externé výdavky organizátora10 (honoráre lektorom,
autorom študijných a propagačných materiálov – vrátane
vlastných lektorov a autorov organizátora), prekladateľom,
oponentom a tlmočníkom, cestovné, vrátane hromadnej
prepravy, stravné a ubytovanie pre účastníkov vzdelávacej
aktivity, lektorov a tlmočníkov, prenájom učebného priestoru a
didaktickej techniky, propagácia vzdelávacej a informačnej
aktivity);
a) personálne výdavky lektorom, prekladateľom, autorom
študijných materiálov, oponentom, tlmočníkom
Prípustné maximálne sadzby:
- honoráre lektorom a autorom študijných a propagačných
materiálov............. 170 EUR /1 hod.
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- honoráre tlmočníkom .................... 70 EUR /1 hod.
- honoráre prekladateľom................. 30 EUR /1 str.
- honoráre oponentom........................ 30 EUR /1str.
Táto suma musí zahŕňať príspevky organizácie do zdravotných
a sociálnych poisťovní, ale nesmie zahŕňať žiadne prémie,
odmeny alebo podiely na zisku.
b) cestovné, stravné a ubytovanie pre účastníkov vzdelávacej
aktivity, lektorov, tlmočníkov;
Preplatenie týchto výdavkov možno v rámci projektu uplatniť
pri cestách lektorov, tlmočníkov a cieľovej skupine
vzdelávacieho projektu z miesta bydliska na miesto konania
vzdelávacieho projektu a späť. Za oprávnené cestovné
výdavky sa považujú reálne cestovné výdavky doložené
platným cestovným lístkom za leteckú dopravu, železničnú,
autobusovú dopravu a MHD.
Výdavky na stravu a ubytovanie
 výdavky na ubytovanie nesmú prekročiť maximálne
stanovenú čiastku 170 EUR/deň/osobu.
 výdavky na stravu nesmú prekročiť maximálne stanovenú
čiastku 30 EUR/deň/osobu.
Výdavky na automobilovú dopravu budú prípustné
 pri použití taxíka: skutočné výdavky;
 pri použití motorového vozidla organizácie na prepravu
lektorov, tlmočníkov a cieľovej skupine vzdelávacieho
projektu na základe opatrenia MPSVR SR o sumách
základnej náhrady za používanie cestných motorových
vozidiel pri pracovných cestách + spotreba PHM na
základe technického preukazu motorového vozidla;
 akékoľvek cesty mimo miest konania vzdelávacieho
projektu (stáže a návštevy) musia byť zdôvodnené ako
cesty, ktoré súvisia so zabezpečením a realizáciou
projektu.
c) prenájom didaktickej techniky, prenájom učebného priestoru
– sú oprávnenými výdavkami za predpokladu, že sa zakladajú
na skutočných výdavkoch, týkajúcich sa realizácie projektu
a sú riadne preukázateľné,
d) výdavky na zahraničné informačné a vzdelávacie stáže a
návštevy v EÚ môžu predstavovať maximálne 30 % z
oprávnených výdavkov na projekt (z podpory sú vylúčené
výdavky na pracovné cesty a stáže do zámorských oblastí
krajín EÚ). Výdavky na zahraničné informačné a vzdelávacie
stáže a návštevy v EÚ pre organizátorov, lektorov, cieľovú
skupinu vzdelávacieho projektu, tlmočníkov, maximálne do
výšky 315 EUR vrátane ubytovania, stravy a poistenia na
osobu a deň a skutočné výdavky na dopravu. Výdavky na
tuzemské informačné a vzdelávacie stáže a návštevy pre
organizátorov, lektorov, cieľovú skupinu vzdelávacieho
projektu maximálne do výšky 170 EUR vrátane ubytovania,
stravy a poistenia na osobu a deň a skutočné výdavky na
dopravu.
3. ostatné výdavky organizátora (musia byť nevyhnutné pre
riadnu realizáciu prác na projekte, musia byť ľahko
identifikovateľné);
a) kancelárske potreby (papier, toner, bežné kancelárske
kopírovanie a pod.),
b) tvorba a tlač študijného a informačného materiálu – návrhy,
grafická úprava, odborná úprava tlač a kopírovanie a väzbu vo
väčších množstvách pri príprave a výrobe učebných
materiálov, výdavky spojené s poštovou distribúciou a pod.,
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Neoprávnené výdavky

Neoprávnené projekty

c) šírenie informácií a publicita projektu (tvorba webovej
stránky, tlačové konferencie, výroba informačných a
propagačných materiálov vrátane zverejnenia v tlači a
masmédiách, prenájom výstavnej plochy a ďalšie diseminačné
aktivity projektu).
4. výdavky na ostatnú réžiu paušálne do maximálnej výšky
20 % z celkových výdavkov projektu (okrem výdavkov
uvedených v bode 1c).
1. výdavky vynaložené pred udelením Štatútu Miestnej akčnej
skupiny (výdavky, dodacie listy a preberacie protokoly pred
udelením Štatútu Miestnej akčnej skupiny);
2. výdavky, ktoré priamo nesúvisia s predmetným vzdelávacím
a informačným projektom (napr. výdavky na informačné a
komunikačné technológie);
3. výdavky za sprostredkovanie účasti v projekte;
4. výdavky na finančné zabezpečenie možných budúcich strát
alebo dlhov;
5. čiastky odložené ako rezervy;
6. finančné výdavky (penále, finančné pokuty a súdne
výdavky);
7. daň z pridanej hodnoty okrem prípadov uvedených v bode
3a) článku 71 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005, t. j. s
výnimkou nenávratnej DPH, ak ju znáša zdaniteľná osoba;
8. tvorba internetových stránok, ktoré nesúvisia s cieľmi
opatrenia;
9. poradenské a konzultačné služby;
10. príjmy od konečného prijímateľa nefinančnej pomoci
(napr. účastnícky poplatok);
1. podpora sa nevzťahuje na vzdelávacie projekty, ktoré sú
organizované v rámci existujúceho školského systému na
úrovni stredných, vyšších a vysokých škôl (vrátane
špecializačného a kvalifikačného štúdia);

KRITÉRIA SPÔSOBILOSTI A SPÔSOB PREUKÁZANIA ICH SPLNENIA

Oprávnenosť projektov na financovanie z Programu rozvoja vidieka SR 2007 -2013 (ďalej len „PRV“), je
podmienená splnením všetkých nasledovných kritérií spôsobilosti, stanovených pre toto opatrenie, kritérií
spôsobilosti, ktoré sú uvedené v Usmernení pre administráciu osi 4 Leader (ďalej len „Usmernenie“), kapitole
5. Opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia a kritérií spôsobilosti, ktoré si
stanovila MAS.
1. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu s právnou subjektivitou a oficiálne zaregistrovaným sídlom na
území Slovenska. Preukazuje sa pri ŽoNFP (projekte).
2. Projekt sa musí realizovať pre subjekty, ktoré sú konečnými prijímateľmi nefinančnej pomoci. Preukazuje
sa pri ŽoP.
3. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu z územia tzv. „zmiešanej MAS“ musí predkladať projekt podľa
miesta realizácie samostatne pre oblasti cieľa Konvergencia a samostatne pre Ostatné oblasti z dôvodu
rozdielneho financovania.
4. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí deklarovať, že pre každý vybraný projekt sa použil iba
jeden zdroj financovania z EÚ alebo z národných zdrojov. Preukazuje sa formou čestného vyhlásenia pri
ŽoNFP (projekte).
5. Zmluva o vedení bankového účtu konečného prijímateľa – predkladateľa projektu (fotokópia) alebo
potvrdenie banky o vedení bankového účtu konečného prijímateľa – predkladateľa projektu vrátane uvedenia
čísla bankového účtu (fotokópia). Preukazuje sa pri ŽoP.
6. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí predložiť poslednú ŽoP najneskôr do 3 rokov od
podpísania Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
7. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu môže požadovať poplatky od účastníkov maximálne do výšky
DPH v prípade, že ide o konečných prijímateľov – predkladateľov projektu, pre ktorých je DPH
neoprávneným výdavkom na aktivity, ktoré sú oprávnené. Pokiaľ ide o konečných prijímateľov –

220

Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia Pod Slovenskou bránou

predkladateľov projektu, pre ktorých je DPH oprávneným výdavkom, nesmú žiadať poplatky na oprávnené
aktivity. V prípade poplatkov na neoprávnené aktivity poplatky od účastníkov nie sú obmedzované.
Preukazuje sa pri ŽoP.
Kritériá spôsobilosti v rámci Opatrenia 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia a spôsob
ich preukázania
1. Činnosti, ktoré sú predmetom projektu musia byť v súlade s činnosťami, ktoré si Občianske združenie Pod
Slovenskou bránou stanovilo pre príslušné opatrenia osi 3.
2. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí spĺňať podmienky uvedené v Usmernení, kapitole 1.
Všeobecné podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku pre opatrenia osi 4 Leader, časti B.
písm. c), d), h), i), k).
3. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný:
- spĺňať 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;
- spĺňať všetky minimálne kritéria spôsobilosti pre príslušné opatrenie osi 3 uvedené v Usmernení, Prílohe č.6
Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4;
- spĺňať kritéria spôsobilosti uvedené v Usmernení, kapitole 5. Opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných
stratégií rozvoja územia;
- spĺňať kritéria spôsobilosti, ktoré si stanovilo Občianske združenie Pod Slovenskou bránou pre jednotlivé
opatrenia osi 3 v rámci implementácie stratégie;
- dodržiavať postupy štátnej pomoci na príslušné opatrenia osi 3 definované v Usmernení. Štátna pomoc
poskytnutá v rámci opatrení PRV podľa článku 52 nariadenia Rady (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých
kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 Zmluvy o založení ES (štátna
pomoc pre malé a stredné podniky a nariadenia Komisie (ES) č. 1998/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88
zmluvy na pomoc de minimis. Štátna pomoc poskytnutá v rámci opatrení PRV podľa článku 52 nariadenia
Rady (ES) č. 1698/2005 sa poskytne v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých
kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 Zmluvy o založení ES (štátna
pomoc pre malé a stredné podniky) a nariadenia Komisie (ES) č. 1998/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88
zmluvy na pomoc de minimis15.
- dodržiavať oprávnené a neoprávnené výdavky, min. a max. výšku oprávnených výdavkov na 1 projekt
stanovených pre príslušné opatrenia osi 3, ktoré si stanovilo Občianske združenie Pod Slovenskou bránou v
súlade s Usmernením, kapitolou 1.Všeobecné podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku pre
opatrenia osi 4 Leader;
- dodržiavať typy podporených aktivít, druh podpory, neoprávnené projekty a ostatné podmienky definované
pre príslušné opatrenia osi 3 uvedené v Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú
implementované prostredníctvom osi 4.
4. Projekt musí byť vypracovaný v súlade s Integrovanou stratégiou rozvoja územia Občianskeho združenia
Pod Slovenskou bránou.
5. Podpora z PRV môže byť použitá len na projekty realizované na území SR a v rámci územia pôsobnosti
Občianskeho združenia Pod Slovenskou bránou.
6. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu skupiny opatrení 3.4 Obnova a rozvoj obcí, občianskej
vybavenosti a služieb ako súčasť projektov realizovaných Občianskym združením Pod Slovenskou bránou,
zahŕňajú aj obec, ktorá je pólom rastu, resp. obce ktoré sú pólmi rastu. Z podpory sú však vylúčené obce s
počtom obyvateľov nad 20 000 (obec môže byť súčasťou Občianskeho združenia Pod Slovenskou bránou, ale
nemôže byť konečným prijímateľom – predkladateľom projektu, avšak konečný prijímateľ – predkladateľ
projektu z tejto obce môže predkladať ŽoNFP (projekt) v rámci Výzvy na implementáciu stratégie.
7. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu, ktorý žiada finančné prostriedky z opatrenia 3.3 Vzdelávanie a
informovanie - všetky formy ďalšieho vzdelávania, ktoré sú predmetom projektu, uvedené v časti Rozsah a
činnosti, bod 1 predmetného opatrenia v Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a
opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4, musia byť akreditované Ministerstvom
školstva SR. Potvrdenie o akreditácii vzdelávacej aktivity musí byť vydané na meno konečného
prijímateľa finančnej pomoci (oprávneného žiadateľa). V prípade pobočiek je platné Potvrdenie o akreditácii
vzdelávacej aktivity ústredia. Preukazuje sa pri ŽoNFP, ktorú konečný prijímateľ – predkladateľ projektu
predkladá na príslušnú MAS.
8. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí pôsobiť (mať trvalé, prípadne prechodné bydlisko, sídlo
alebo prevádzku) v území pôsobnosti Občianskeho združenia Pod Slovenskou bránou. Preukazuje sa pri
ŽoNFP formou čestného vyhlásenia.
9. Po ukončení projektu je konečný prijímateľ – predkladateľ projektu povinný zaregistrovať podporenú
aktivitu do NSRV a to do 3 mesiacov od predloženia poslednej ŽoP.
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POSTUPY PRE VÝBER ŽONFP ( PROJEKTOV) KONEČNÉHO PRIJÍMATEĽA – PREDKLADATEĽA PROJEKTU PRE
PRÍSLUŠNÉ OPATRENIE OSI 3 PRV (KRITÉRIA NA HODNOTENIE ŽONFP (PROJEKTOV)

Výberové kritéria
Kritérium
P.č.
Bodovacie kritéria
P. č.

Kritérium

Body

1.

Žiadateľovi nebola doposiaľ v rámci ISRÚ OZ Pod Slovenskou bránou
schválená v danom opatrení žiadna ŽoNFP

10

2.

V rámci Výzvy je pre dané opatrenie predložená iba 1 ŽoNFP

10

3.

Projekt je zameraný na Os 3:
1 opatrenie
2 opatrenia
3 a viac opatrení

5
10
15

Projekt je zameraný na nasledovné typy aktivít (každý typ
aktivity 5 bodov)
Seminár, konferencia
Viacdňový kurz, školenie, tréning
Výmenné informačné stáže
Tlačené publikácie

20

4.

Spolu maximálne
Postup pri rovnakom počte bodov

55
čas podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok
POŽADOVANÉ PRÍLOHY

Povinné prílohy

Nepovinné prílohy

Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný doložiť
pre príslušné opatrenie osi 3, implementované prostredníctvom
osi 4 povinné prílohy v súlade s podmienkami uvedenými v
ŽoNFP (projekte) pre príslušné opatrenie osi 3, Usmernení pre
administráciu osi 4 Leader platnom znení, kapitole 5. Opatrenie
4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia,
Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú
implementované prostredníctvom osi 4.
Poznámka: Verejné obstarávanie pre príslušné opatrenie osi 3,
implementované prostredníctvom osi 4 sa bude vykonávať v
zmysle Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader v platnom
znení.
-

PLÁN IMPLEMENTÁCIE
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Počet výziev

2

Min. a max. doba realizácie projektov

min. 3 mesiace – max. 24 mesiacov

MONITORING A HODNOTENIE OPATRENIA

Dodatočné monitorovacie ukazovatele
Ukazovateľ
Východiskový
Úroveň
(názov a merná
stav
jednotka)

Opatrenie:
Vzdelávanie a
informovanie

Počet
zrealizovaných
informačných
aktivít (ks)
Počet
propagačných
aktivít (ks)
Počet
účastníkov
vzdelávacích
aktivít (ks)

0

Cieľová hodnota
ukazovateľa
do r. 2017

Spôsob overovania
a získavania údajov,
frekvencia zberu

4
Evidencia MAS 1xročne

0

15

0

100

Zber údajov od príjemcov
finančnej
pomoci
pri
predložení
každej
ŽoP
(monitorovacie správy)
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Strategický cieľ Integrovanej stratégie
rozvoja územia

Priorita Integrovanej stratégie rozvoja
územia

Špecifický cieľ Integrovanej stratégie
rozvoja územia

Zvýšiť štandard životných podmienok obyvateľov mikroregiónu
Pod Slovenskou bránou, zvýšiť podporu cestovného ruchu,
vidieckeho
turizmu,
vinohradníctva
a reštrukturalizácie
poľnohospodárstva, pri zachovaní prírodného a kultúrneho
bohatstva.
Obnova a rozvoj obcí
Vytváranie pracovných príležitostí na vidieku
Rozvoj vidieckeho cestovného ruchu
Zlepšiť stav miestnej infraštruktúry a zvýšiť atraktivitu obcí
Rozvoj environmentálnej infraštruktúry
Vytvoriť nové pracovné príležitosti priamo v mikroregióne
Podpora malých a stredných fariem
Vytvoriť podmienky pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu
Rozvíjať a budovať identitu územia

Názov opatrenia PRV SR 2007 -2013

431 CHOD MIESTNEJ AKČNEJ SKUPINY
1. školenia, konferencie, semináre, workshopy manažmentu a
zamestnancov MAS zodpovedných za realizáciu stratégie;
2. štúdie a analýzy dotknutého územia zamerané na aktualizáciu
stratégie;
3. publicita a informovanie o dotknutej oblasti a o stratégii;
4. prevádzková činnosť;
5. administratívna činnosť MAS: vyhlásenie výzvy, príjem
žiadostí, administratívna kontrola žiadostí a príloh, hodnotenie
projektov podľa kritérií, výber projektov a ich schválenie,
kontrola realizácie projektov;
6. zber informácií pre monitoring a hodnotenie;
7. vedenie zložiek projektov a uchovávanie dokladov;
8. semináre, školenia, konferencie, workshopy pre členov MAS
zamerané na rozširovanie vedomostí a zručností pri vykonávaní
stratégie;
9. vypracovanie integrovanej stratégie rozvoja územia;
10. činnosti súvisiace s budovaním zručností a schopností MAS
vrátane výdavkov podľa čl. 59 písm. a)-d) nariadenia Rady (ES)
č. 1698/2005.

Podporované činnosti

Definícia konečného prijímateľa
(oprávneného žiadateľa)

Miestna akčná skupina zastúpená občianskym združením v
zmysle zákona SR č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení
neskorších predpisov, ktorej bol udelený Štatút Miestnej akčnej
skupiny na základe Rozhodnutia o schválení vydaného PPA.
VÝŠKA A ROZSAH PODPORY

Názov zdroja financovania

Požadovaná výška finančného
príspevku z verejných zdrojov
PRV

Prevádzka a administratívna
činnosť
Budovanie zručností
a schopností MAS
Celkový rozpočet opatrenia
% oprávnených výdavkov
spolu

X

Ostatné verejné zdroje
Iné verejné
zdroje

VÚC

%
z oprávnených
výdavkov

212 800

-

11 200

80

53 200

-

2 800

20

266 000

-

14 000

X

X

X

100
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OPRÁVNENOSŤ VÝDAVKOV

Maximálna výška oprávnených výdavkov

Oprávnené výdavky

Prevádzka a administratívna činnosť
Budovanie zručností a schopností MAS

224 000 EUR
56 000 EUR

Podpora v rámci tohto opatrenia sa poskytuje na výdavky
spojené s
prevádzkou MAS, administratívou a budovaním
zručností a schopností MAS vo vzťahu k implementácii stratégie.
1. Výdavky súvisiace s prevádzkou a administratívnou
činnosťou MAS
 personálne výdavky zahŕňajú mzdu a/alebo odmenu pre
manažéra MAS a účtovníka v rozsahu maximálne 6 násobku
minimálnej mzdy/mesačne a pre administratívneho
pracovníka MAS v rozsahu maximálne 4 násobku
minimálnej mzdy/mesačne.
 Oprávnené sú nasledovné výdavky podľa formy pracovného
pomeru (interný zamestnanci, externí zamestnanci a služby
pracovného charakteru zabezpečené dodávateľsky)19:
Celková cena práce – hrubá mzda vrátane zákonom
stanovených odvodov zamestnávateľa a zamestnanca, dane.
Odmena - (práca mimo pracovného pomeru) podľa pracovného
pomeru v zmysle Zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce
v znení neskorších predpisov, Zákona č. 513/1991 Z.z.
Obchodného zákonníka.
Alikvótna časť mzdy – pre osoby, ktoré nepracujú na plný
pracovný čas.
Nárokovateľné príplatky – práca nadčas, počas štátnych
sviatkov, a víkendov kedy zamestnanec vykonával činnosti
spojené s prevádzkou a administratívou MAS pre interných
zamestnancov v trvalom pracovnom pomere podľa zákona č.
311/2001 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.
Zákonné sociálne výdavky zamestnávateľa (podľa formy
pracovného pomeru) na manažéra MAS, administratívneho
pracovníka a účtovníka, ako napr. nákup stravovacích poukážok
pre interných zamestnancov v trvalom pracovnom pomere podľa
zákona č. 311/2001 Zákonníka práce v znení neskorších
predpisov Nakoľko na základe iných ako pracovnoprávnych
vzťahov (vzťah na základe Obchodného zákonníka, ako napr.:
mandátna zmluva) ide o poskytovanie služieb je nutné
postupovať podľa pravidiel o verejnom obstarávaní. V prípade,
ak sa osoba nepodieľa na činnostiach spojených s prevádzkou a
administratívou MAS 100 % jeho skutočného pracovného času,
je výška oprávnených výdavkov vypočítaná pomerne v závislosti
od skutočného využitia pre účely na činnostiach spojených s
prevádzkou a administratívou MAS v danom období, tzn. od
počtu odpracovaných hodín pre účely na činnostiach spojených s
prevádzkou a administratívou MAS celkovému počtu hodín
odpracovaných zamestnancom v danom období. Pokiaľ osoba
pracuje menej ako 100 % jej skutočného pracovného času na
činnostiach spojených s prevádzkou a administratívou MAS,
výpočet musí byť založený na hodinovej sadzbe odvodenej zo
skutočnej sadzby mzdy rozdelenej celkovým počtom hodín
odpracovaných danou osobou. Hodinová sadzba sa potom
vynásobí počtom hodín skutočne odpracovaných na činnostiach
spojených s prevádzkou a administratívou MAS. Nie je
prípustné, aby jedna osoba bola platená za vykonávanie činností
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na viac ako jeden plný úväzok v rovnakom čase a z viacerých
projektov , ako napr.: manažér MAS administratívny pracovník,
ktorí sa podieľajú na realizácii projektu spolupráce a zároveň
vykonávajú činnosti na základe pracovno-právneho pomeru
uvedeného v Usmernení kapitole 2. Miestna akčná skupina
kapitole 6. Opatrenie 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce.
 personálne výdavky (odmeny) súvisiace s výkonom funkcie
členom výberovej komisie MAS zahŕňajú personálne
výdavky v rozsahu maximálne 2 násobku minimálnej mzdy
za kalendárny rok (zúčtovanie k 31. 12. v roku) (preukazuje
sa prezenčnými listinami a pozvánkou na zasadnutie
Výberovej komisie MAS).
Neoprávnené sú nasledovné výdavky: prémie, odmeny (s
výnimkou odmien v zmysle Zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka
práce v znení neskorších predpisov, Zákona č. 513/1991 Z.z.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov) alebo
podiely na zisku. Preukazuje sa pri ŽoP:

podľa charakteru pracovného pomeru: pracovná zmluva,
dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti,
mandátna zmluva, príp. dodatky (zmluvy a dohody musia
obsahovať aj popis činností, na ktorých sa zamestnanec
v rámci svojej práce podieľa, odmenu/ plat, počet
odpracovaných hodín);

výkaz o odpracovaných hodinách (pozri Usmernenie,
Príloha č.16. Výkaz o odpracovaných hodinách). V prípade,
ak sa uzatvára zmluva na vedenie účtovníctva s právnickou
osobou výkaz o odpracovaných hodinách sa nepredkladá;
 výpočet mzdy (odmeny – práca mimo pracovného pomeru);

bankový výpis ako doklad o úhrade (miezd, odvodov, daní a
pod.);

a iné podľa povahy výdavku.

poštovné a telekomunikačné poplatky, poplatky za internet,
zriadenie internetového pripojenia, výdavky na vodu, plyn,
elektrickú energiu, nájom kancelárskych priestorov vrátane
upratovania a čistenia, kancelárske potreby (napr.: papier,
toner, šanóny, písacie potreby, zakladače a pod.), bežné
kancelárske kopírovanie, sú oprávnenými výdavkami za
predpokladu, že sa zakladajú na skutočných výdavkoch,
týkajúcich sa chodu MAS a sú riadne preukázateľné;

nákup PC, notebooka, klávesnice, myši k PC, mobilného
telefónu, faxu, tlačiarne, dataprojektoru a plátna,
fotoaparátu, kopírovacieho stroja a softwaru vrátane jeho
aktualizácie a licencií v maximálnej výške 5% výdavkov na
prevádzku a administratívnu činnosť MAS, služby súvisiace
so servisom a opravou technických zariadení;
 nákup kancelárskeho nábytku, vybavenia a príslušenstva,
ako napr.: koberec, poličky a pod. v maximálnej výške 5%
výdavkov na prevádzku a administratívnu činnosť MAS;

výdavky spojené s vypracovaním stratégie (výdavok
vznikol po 1. januári 2007) nie však staršie ako registráciou
občianskeho
združenia
registračným
orgánom
Ministerstvom vnútra SR;

výdavky súvisiace s vytvorením a administráciou
internetovej stránky;

aktualizácia stratégie v maximálnej výške 6 638 EUR
(štúdie, analýzy, dotknutého územia, zber informácií pre
monitoring a hodnotenie). Aktualizácia stratégie sa
vykonáva v súlade s kapitolou 12. Vykonávanie zmien.

vedenie zložiek projektov a uchovávanie dokladov;
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výdavky na verejné obstarávanie v maximálnej výške 2%
výdavkov na prevádzku a administratívnu činnosť MAS20;

výdavky vynaložené v hotovosti v max.výške
265 EUR/mesiac;

výdavky na občerstvenie súvisiace so zasadnutiami
výberovej komisie, monitorovacieho výboru, najvyššieho
orgánu, výkonného orgánu a v rámci chodu MAS,
preukazuje sa prezenčnými listinami a pozvánkou (podľa
povahy) na vyššie uvedené zasadnutia;
 cestovné náhrady (cestovné, stravné a ubytovanie).
Cestovné náhrady (ubytovanie, cestovné, stravné) upravuje
zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách alebo osobitné
predpisy. Pri právnych vzťahoch ako napr.: dohoda o vykonaní
práce a dohoda o pracovnej činnosti v zmysle Zákona č.
311/2001 Z. z., alebo služby pracovného charakteru zabezpečené
dodávateľsky na základe mandátnej zmluvy v zmysle Zákona
č. 513/1991 Z.z. musí byť poskytovanie cestovných náhrad
(cestovné, stravné a ubytovanie) písomne dohodnuté v zmluve,
resp. dohode nad rámec dohodnutej odmeny (cestovné náhrady
budú preplatené na základe predložených dokladov, ktoré sú
uvedené v časti „Preukazuje sa pri ŽoP“ v rámci bodu 7.
Opatrenie 4.3 Chod miestnej akčnej skupiny). Cestovné náhrady
sú oprávnenými výdavkami pre zamestnancov MAS, výkonný
orgán, štatutárny orgán, členov výberovej komisie MAS a pre
členov monitorovacieho výboru. V rámci interných výdavkov
cestovné náhrady sú oprávnené pri cestách zamestnancov MAS,
manažmentu MAS a členov MAS z miesta pravidelného
pracoviska alebo bydliska na miesto konania vzdelávacieho
projektu a späť. V rámci externých výdavkov cestovné náhrady
sú oprávnené pre lektorov, tlmočníkov, prekladateľov a
účastníkov vzdelávacej aktivity z miesta bydliska na miesto
konania vzdelávacej aktivity a späť.
Výdavok cestovné v súvislosti s dochádzkou do zamestnania nie
je oprávneným výdavkom. Ak zamestnanec pri pracovnej ceste
použije motorové vozidlo iné ako motorové vozidlo
zamestnávateľa, oprávneným výdavkom je základná náhrada za
každý 1 km jazdy (základná náhrada) podľa platného opatrenia
MPSVR SR a náhrada za spotrebované pohonné látky (PHL),
maximálne 200 EUR /mesiac/MAS. Ak zamestnanec pri
pracovnej ceste použije cestné motorové vozidlo zamestnávateľa,
oprávneným výdavkom je náhrada za spotrebované pohonné
látky. Náhrada za spotrebované PHL patrí zamestnancovi podľa
cien PHL platných v čase použitia cestného motorového vozidla,
prepočítaných podľa spotreby PHL uvedenej v technickom
preukaze (TP) cestného motorového vozidla, maximálne 200
EUR /mesiac/MAS.
Ak živnostník na cestovanie využije vlastné osobné motorové
vozidlo nezahrnuté do obchodného majetku, uplatní výdavky do
výšky náhrady za spotrebované pohonné látky a základnej
náhrady za každý jeden km jazdy podľa Zákona č. 283/2002 Z. z.
o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
V prípade ak výdavky na stravné nie sú uplatnené podľa zákona
č. 283/2002 Z.z. výdavky na stravu nesmú prekročiť maximálne
stanovenú čiastku 30 EUR/deň/osobu. Výdavky na ubytovanie
nesmú prekročiť maximálne stanovenú čiastku 165 EUR
/deň/osobu. Pri použití taxíka sú oprávnené skutočné výdavky.
Pri použití autobusu objednaného na prepravu účastníkov akcie
(školenia, konferencie, exkurzia, seminár a pod.) sú oprávnené
skutočné výdavky (doklad preukazujúci úhradu).
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Akékoľvek cesty mimo miest konania vzdelávacej aktivity musia
byť zdôvodnené ako cesty, ktoré súvisia so zabezpečením a
realizáciou projektu. Preukazuje sa pri ŽoP:
 výdavky na ubytovanie: cestovný príkaz podpísaný
zamestnávateľom a zamestnancom spolu s príslušnými
prílohami, ktoré sa týkajú výdavkov súvisiacich s pracovnou
cestou v prípade, že pracovníci majú uzatvorené dohody o
pracovnej činnosti, prípadne dohody o vykonaní práce
základe Zákona č.311/2001 Z. z., ak sa uplatňuje, faktúra s
príslušnými prílohami (rozpis výdavkov na cestovné,
ubytovanie a stravné s priloženými kópiami dokladov z
reštaurácií, hotelov a pod.), ktoré sa týkajú výdavkov
súvisiacich s pracovnou cestou v prípade, uzatvorenej
mandátnej zmluvy podľa Zákona 513/1998 Z.z.

výdavky na stravné: výpočet sadzieb stravného;

výdavky za použitie inej formy dopravy ako je motorové
vozidlo: cestovný príkaz podpísaný zamestnávateľom a
zamestnancom, ak sa uplatňuje, čitateľná fotokópia
cestovných dokladov (lístok na vlak, autobus, letenka a pod.)
alebo faktúra, doklad o realizácii platby - bankový výpis
alebo príjmový/výdavkový doklad, vyúčtovanie pracovnej
cesty (kalkulácia celkových výdavkov súvisiacich
z pracovnou cestou);

pri použití autobusu objednaného na prepravu účastníkov
akcie (školenia, konferencie, exkurzia, seminár a pod.):
skutočné výdavky - doklad preukazujúci úhradu;

výdavky za použitie motorového vozidla: cestovný príkaz
podpísaný zamestnávateľom a zamestnancom), pokladničný
blok o nákupe pohonných hmôt alebo doklad preukazujúci
cenu PHM (napr.: z internetovej stránky www.natankuj.sk),
vyúčtovanie pracovnej cesty (kalkulácia celkových výdavkov
súvisiacich z pracovnou cestou), výdavky za parkovné;
 pri každej pracovnej ceste (podľa povahy) tuzemskej alebo
zahraničnej musí byť predložená pozvánka, program a
správa z cesty;

a iné podľa povahy výdavku. 2. výdavky súvisiace s
budovaním zručností a schopností MAS v súlade s článkom
59 písm. a) až d) nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005:
a) publicita a informovanie o dotknutej oblasti a o stratégii
(informačné a propagačné materiály, ako napr.: tlač, návrhy,
grafická úprava, odborná úprava, výroba, kopírovanie, väzba,
výroba infotabúľ, stojanov, distribúcia formulárov, metodík,
informačných a propagačných materiálov, CD nosiče,
multimediálne DVD a pod.);
b) výdavky vynaložené v hotovosti v max. výške 265
EUR/mesiac;
c) interné výdavky: vzdelávanie zamestnancov MAS,
manažmentu MAS (členovia výkonného orgánu) zodpovedných
za realizáciu stratégie a členov MAS zamerané na rozširovanie
vedomostí a zručností pri vykonávaní stratégie Preukazuje sa pri
ŽoP písomnou správou (zápisom) zo vzdelávacej aktivity:

školenia, semináre, konferencie, workshopy (vrátane
účastníckych poplatkov, vložného a pod.);

cestovné, stravné a ubytovanie (cestovné náhrady) pre
zamestnancov MAS, manažment MAS a členov MAS sa
poskytuje v súlade s Usmernením kapitolou 7. Chod
miestnej akčnej skupiny, časť oprávnené výdavky, bod 1.
Výdavky súvisiace s prevádzkou a administratívnou
činnosťou MAS časť - cestovné náhrady.
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Preplatenie týchto výdavkov možno v rámci projektu uplatniť pri
cestách zamestnancov MAS, manažmentu MAS a členov MAS z
miesta pravidelného pracoviska alebo bydliska na miesto konania
vzdelávacieho projektu a späť. Za oprávnené cestovné výdavky
sa považujú reálne cestovné výdavky doložené platným
cestovným lístkom za leteckú dopravu, železničnú, autobusovú
dopravu a MHD.
c) externé výdavky21 súvisiace so vzdelávacou aktivitou
(školenia, semináre, konferencie, workshopy) zameranou na
rozširovanie vedomostí a zručností pri vykonávaní stratégie
alebo propagačné podujatia o dotknutej oblasti a o stratégii, ktoré
sú organizované príslušnou MAS (honoráre lektorom,
prekladateľom, tlmočníkom, cestovné - vrátane hromadnej
prepravy, stravné a ubytovanie pre účastníkov vzdelávacej
aktivity, lektorov a tlmočníkov, prenájom učebného priestoru a
didaktickej techniky, propagácia vzdelávacej a informačnej
aktivity).
 personálne výdavky lektorom, prekladateľom, tlmočníkom
Prípustné maximálne sadzby:
honoráre lektorom..................................165 EUR /1 hod.
honoráre tlmočníkom ............................. 66 EUR /1 hod.
honoráre prekladateľom......................... 33 EUR /1 str.
Táto suma musí zahŕňať príspevky do zdravotných a sociálnych
poisťovní, ale nesmie zahŕňať žiadne prémie, odmeny alebo
podiely na zisku.
 prenájom miestností, občerstvenie, pozvánky, podkladové
materiály, prenájom didaktickej techniky, propagácia
vzdelávacej aktivity sú oprávnenými výdavkami za
predpokladu, že sa zakladajú na skutočných výdavkoch,
týkajúcich sa realizácie projektu a sú riadne preukázateľné
(preukázanie spôsobu výpočtu pomernej časti, v prípade, ak
okrem činností realizovaných v rámci projektu sa
uskutočňuje aj iná činnosť). Preukazuje sa pri ŽoP písomnou
správou (zápisom) zo vzdelávacej aktivity a verejným
oznámením o konaní sa stretnutia;
 cestovné, stravné a ubytovanie (cestovné náhrady) pre
lektorov, tlmočníkov a prekladateľov, cestovné, stravné pre
účastníkov vzdelávacej aktivity sa poskytuje v súlade
s Usmernením kapitolou 7. Chod miestnej akčnej skupiny,
časť oprávnené výdavky, bod 1. Výdavky súvisiace s
prevádzkou a administratívnou činnosťou MAS, časť –
cestovné náhrady.
Pomerné časti výdavkov pripadajúcich pre účely opatrenia 4.3
Chod Miestnej akčnej skupiny: MAS musí preukázať spôsob
výpočtu pomernej časti, v prípade ak okrem činností súvisiacich
s prístupom Leader – opatrenia 4.3 Chod Miestnej akčnej
skupiny uskutočňuje aj iné činnosti alebo aktivity, ktoré sú
financované z iných zdrojov. MAS si ako spôsob výpočtu
pomernej časti stanoví metodiku prepočtu založenú na jednotke,
ktorú si stanoví napr.: osoba, m2, vyťaženosť priestorov a
podobne. Pri výpočte pomernej časti výdavkov musia byť
dodržané nasledovné podmienky:
1. Výpočet pomernej časti výdavkov pre účely prístupu Leader opatrenie 4.3 Chod Miestnej akčnej skupiny musí vychádzať zo
skutočne vynaložených výdavkov.
2. Preukázateľnosť výpočtu musí byť podložená účtovnými
dokladmi vzťahujúcimi sa ku konkrétnemu výdavku.
3. Výpočet musí byť zrozumiteľný, čo sa zabezpečí legendou –
popisom postupov a preukázaním spôsobu výpočtu pomernej
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Neoprávnené výdavky

časti.
4. Výpočet pomernej časti výdavkov sa týka najmä: nájomného,
výdavkov súvisiacich so službami, energiami, vodou, plynom,
zariadeniami/vybavením,
personálnymi
výdavkami
zamestnancov a pod.
5. kancelárske potreby - v prípade, ak MAS realizuje okrem
prístupu Leader aj iné
projekty, činnosti alebo aktivity financované z iných
zdrojov je povinná:
 nakupovať a využívať kancelárske potreby osobitne pre
účely prístupu Leader a iné aktivity;
 v prípade, že sa nakupujú kancelárske potreby pre účely
prístupu Leader spolu s kancelárskymi potrebami, ktoré
súvisia s realizáciu iných projektov, činností alebo aktivít
musia byť doložená faktúra samostatne pre nákup
kancelárskych potrieb pre účely prístupu Leader.
– investície do školiacich programov a kurzov, ktoré sú súčasťou
bežných programov školenia a vzdelávania na úrovni stredných
škôl a vyššie;
– výdavky vynaložené pred 1. januárom 2007; (výdavky, dodacie
listy a preberacie protokoly pred 1. januárom 2007) a pred
udelením Štatútu Miestnej akčnej skupiny, a pred registráciou
občianskeho združenia registračným orgánom – Ministerstvom
vnútra SR v prípade vypracovania stratégie;
– nákup použitého DHM a DNM;
– nákup nákladných a osobných vozidiel;
– refundovateľné, refundované alebo inak preplatené dane, clá a
dovozné prirážky, kurzové straty;
– daň z pridanej hodnoty okrem prípadov uvedených v bode 3a)
článku 71 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005, t. j. s výnimkou
nenávratnej DPH, ak ju znáša zdaniteľná osoba;
– poradenské a konzultačné služby;
– výdavky na vypracovanie územno-plánovacej dokumentácie;
– výdavky vynaložené na zabezpečovanie verejného obstarávania
prostredníctvom osoby spôsobilej pre verejné obstarávanie, v
prípade obstarávania zákaziek s nízkymi hodnotami (§102);
– stavebné a rekonštrukčné výdavky súvisiace s kancelárskymi
priestormi v rámci chodu MAS;
– výdavok cestovné v súvislosti s dochádzkou do zamestnania;
– výdavky súvisiace s vypracovaním stratégie, ktorej
vypracovanie bolo preplatené v rámci opatrenia 3.5 Získavanie
zručností, oživovanie a vykonávanie integrovaných stratégií
rozvoja územia a výdavky súvisiace s vypracovaním stratégie,
ktorej vypracovanie bolo preplatené inými verejnými zdrojmi
(prepláca sa len aktualizácia v zmysle podmienok Usmernenia,
kapitoly 7. Opatrenie 4.3 Chod Miestnej akčnej skupiny, časti
Kritéria pre uznateľnosť výdavkov);
– technické prehliadky a servisné práce súvisiace s údržbou
motorového vozidla;
– poistné motorových vozidiel;
– bankové poplatky, úroky z úveru, finančné pokuty, súdne
výdavky, výdavky spojené so zriadením záložného práva.
MONITORING A HODNOTENIE OPATRENIA
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Dodatočné monitorovacie ukazovatele
Úroveň
Výstup

Výsledok

Ukazovateľ
názov a merná
jednotka

počet
podporených
aktivít
počet
účastníkov,
ktorí úspešne
dokončili
tréningovú
aktivitu

Východiskový
stav

Cieľová hodnota
ukazovateľa
do r. 2017

Spôsob overovania
a získavania údajov,
frekvencia zberu

0

1

Záznamy MAS po podpísaní
zmluvy s PPA

0

100

Záznamy MAS po podpísaní
zmluvy s PPA
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Strategický cieľ Integrovanej
stratégie rozvoja územia
Priorita Integrovanej stratégie
rozvoja územia

Špecifický cieľ Integrovanej
stratégie rozvoja územia

Zvýšiť štandard životných podmienok obyvateľov mikroregiónu Pod
Slovenskou bránou, zvýšiť podporu cestovného ruchu, vidieckeho
turizmu, vinohradníctva a reštrukturalizácie poľnohospodárstva, pri
zachovaní prírodného a kultúrneho bohatstva.
Obnova a rozvoj obcí
Vytváranie pracovných príležitostí na vidieku
Rozvoj vidieckeho cestovného ruchu
Zlepšiť stav miestnej infraštruktúry a zvýšiť atraktivitu obcí
Rozvoj environmentálnej infraštruktúry
Vytvoriť nové pracovné príležitosti priamo v mikroregióne
Podpora malých a stredných fariem
Vytvoriť podmienky pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu
Rozvíjať a budovať identitu územia

Názov opatrenia PRV SR 2007 2013

421 VYKONÁVANIE PROJEKTOV SPOLUPRÁCE




Podporované činnosti




Definícia konečného prijímateľa
(oprávneného žiadateľa)

Typ a počet projektov spolupráce

spoločný marketing Leaderovských skupín v rôznych regiónoch so
zameraním napr.: na miestne špeciality, miestne produkty,
remeselné výrobky, vytvorenie siete prevádzkovateľov a výrobcov
miestnych produktov, vytvorenie regionálnej značky produktov,
služieb a pod.;
ochrana spoločného kultúrneho bohatstva, ako napr.: rekonštrukcia
objektov spoločenského významu (pamätníky, hroby, pamätné
tabule, izby), zriadenie a výstavba miestnych múzeí, zriadenie izieb
ľudových tradícií a izieb významných osobnosti (vrátane
vnútorného vybavenia okrem výstavných exponátov), výstavba
vyhliadkovej veže, výstavba a rekonštrukcia náučných a
turistických chodníkov, inštalovanie a výroba náučných,
informačných a historických tabúľ, revitalizácia, resp. obnova
historických parkov a záhrad a pod.;
budovanie kapacít: výmena skúseností, prenos praktických
skúseností pri rozvoji vidieka (napr. spoločné publikácie, prípadové
štúdie, návody osvedčených postupov, výskumy, s cieľom výmeny
skúseností a prenosu praktických skúseností, ktoré musia viesť k
prijatiu spoločných metodík a pracovných metód alebo k rozvinutiu
spoločnej alebo koordinovanej činnosti, twinningové podujatia –
výmenné programy pre zamestnancov a manažment MAS,
spoločná alebo koordinovaná práca) a pod.;
prevádzková činnosť a administratívna činnosť súvisiaca
s prípravou a realizáciou projektu spolupráce.

Miestna akčná skupina zastúpená občianskym združením v zmysle
zákona SR č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších
predpisov, ktorej bol udelený Štatút Miestnej akčnej skupiny na
základe Rozhodnutia o schválení vydaného PPA.
Projekt národnej spolupráce
Projekt nadnárodnej spolupráce

/ počet: 1
/ počet:

A1. PROJEKT NÁRODNEJ SPOLUPRÁCE
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Zameranie projektu spolupráce

1.

Prioritne
na
spoločný
marketing
Leaderovských skupín
v rôznych regiónoch so zameraním napr.: na
miestne špeciality, a miestne produkty, do
budúcnosti remeselné výrobky, vytvorenie
regionálnej značky produktov, služieb a pod.;
ďalej ochranu spoločného kultúrneho
bohatstva, ako napr.: rekonštrukcia objektov
spoločenského významu (pamätníky, hroby,
pamätné tabule, izby), zriadenie a výstavba
miestnych múzeí, zriadenie izieb ľudových
tradícií a izieb významných osobností
(vrátane vnútorného vybavenia okrem
výstavných
exponátov),
výstavba
a
rekonštrukcia
náučných
a turistických
chodníkov, inštalovanie a výroba náučných,
informačných
a
historických
tabúľ,
revitalizácia a pod. a činnosti zamerané aj na
budovanie kapacít.

Predpokladaný počet partnerov
projektu spolupráce

1.

1

Predpokladaný termín realizácie
projektu spolupráce

1.

2.
2014 - 2016

2.

Názov zdroja financovania

Projekt

a) Príprava projektov spolupráce

b) Realizácia projektov spolupráce

Požadovaná výška
finančného
príspevku
z verejných zdrojov
PRV

1.

Ostatné
verejné zdroje
Iné
VÚC
verejné
zdroje

2 000

0

0

34 000

0

0

2.
1.
2.

B1. PROJEKT NADNÁRODNEJ SPOLUPRÁCE

Zameranie projektu spolupráce

1.
2.

Predpokladaný počet partnerov
projektu spolupráce

1.

Predpokladaný termín realizácie
projektu spolupráce

1.

Názov zdroja financovania

2.

2.

Projekt

Požadovaná výška
finančného
príspevku
z verejných zdrojov
PRV

Ostatné
verejné zdroje
Iné
VÚC
verejné
zdroje
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1.

a) Príprava projektov spolupráce

2.
1.

b) Realizácia projektov spolupráce

2.

VÝŠKA A ROZSAH PODPORY OPATRENIA

Názov zdroja financovania

Požadovaná výška
finančného
príspevku
z verejných zdrojov
PRV

Projekt

Príprava projektov spolupráce

A1+B1

Realizácia projektov spolupráce

A1+B1

Celkový rozpočet opatrenia

A1+B1

Ostatné
verejné zdroje
Iné
VÚC
verejné
zdroje

MONITORING A HODNOTENIE OPATRENIA

Dodatočné monitorovacie ukazovatele
Úroveň

Vykonávanie
projektov

Ukazovateľ
(názov a merná
jednotka)
Počet projektov
v rámci
národnej
spolupráce
(počet)
Počet projektov
spoločného
marketingu

Východiskový
stav

Cieľová hodnota
ukazovateľa
do r. 2017

Spôsob overovania
a získavania údajov,
frekvencia zberu

0

1

Záznamy MAS 1x ročne

0

1

Evidencia MAS 1x ročne
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PRÍLOHA Č.5
FINANČNÝ PLÁN IMPLEMENTÁCIE OPATRENÍ FINANCOVANÝCH Z

PRV 2007-2013

A/ Finančný plán opatrenia 4.1. implementácia integrovaných stratégií rozvoja územia
FINANČNÝ PLÁN OPATRENIA 4.1 IMPLEMENTÁCIA INTEGROVANÝCH STRATÉGIÍ ROZVOJA ÚZEMIA (v EUR)
Intenzita pomoci
Opatrenie PRV

Cieľ 1.1., Opatrenie 1.1.1 Obnova a rozvoj dedín (podporované činnosti –
výstavba, rekonštrukcia a modernizácia miestnych ciest, lávok, mostov,
chodníkov, cyklotrás, verejného osvetlenia)
Cieľ 1.1., Opatrenie 1.1.2 Základné služby pre ekonomiku a vidiecke
obyvateľstvo (podporované činnosti – výstavba, rekonštrukcia a modernizácia
detských a športových ihrísk, obecných stavieb, multifunkčných športovísk,
stavieb spoločenského významu, investície podporujúce voľno časové aktivity)
Cieľ 1.2, Opatrenie 1.2.1 Obnova a rozvoj dedín (podporované činnosti –
výstavba, rekonštrukcia a modernizácia vodovodov, kanalizácií, vrátane ČOV)
Cieľ 2.1, Opatrenie 2.1.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym
činnostiam, (podporované činnosti – výstavba, rekonštrukcia a modernizácia
rekreačných a ubytovacích zariadení s kapacitou 11 - 40 lôžok, rekonštrukcia
existujúcich poľnohospodárskych objektov na agroturistické objekty, výstavba,
rekonštrukcia a modernizácia výrobných a predajných objektov, agroturistických
zariadení
Cieľ 3.1, Opatrenie 3.1.1 Podpora činností v oblasti cestovného ruchu – časť A
(podporované činnosti – rekonštrukcia a modernizácia nízkokapacitných
ubytovacích zariadení s kapacitou maximálne 10 lôžok, prestavba a/alebo
prístavba časti rodinných domov a ďalších nevyužitých objektov na
nízkokapacitné ubytovacie zariadenia s kapacitou maximálne 10 lôžok, výstavba,
rekonštrukcia a modernizácia kempingového ubytovania, výstavba, rekonštrukcia
a modernizácia doplnkových relaxačných zariadení)
Cieľ 3.1, Opatrenie 3.1.2 Podpora činností v oblasti cestovného ruchu – časť B
(podporované činnosti – marketing služieb vidieckeho cestovného ruchu

Ostatné verejné zdroje

Požadovaná výška
finančného príspevku
z verejných zdrojov
PRV

Výška financovania z
vlastných zdrojov

1 125 015

1 401 306

Iné verejné
zdroje

VÚC

10 000

253 120
155 000

0

0
135 000

0

2 825

0

0

142 500

142 500

0

0

27 000

3 000

0

0
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a rozvoja regiónu)
Cieľ 3.2, Opatrenie 3.2.1 Vzdelávanie a informovanie (podporované činnosti –
všetky formy Ďalšieho vzdelávania, vzdelávacie aktivity určené pre
podnikateľské subjekty a subjekty verejnej správy, formy informačných aktivít)

32 000

2 150

0

0
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CELKOVÝ ROZPOČET OPATRENIA 4.1 IMPLEMENTÁCIA INTEGROVANÝCH STRATÉGIÍ ROZVOJA ÚZEMIA
Celková požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov PRV pre opatrenia osi 3
Ostatné verejné zdroje
Celkový rozpočet opatrenia

VÚC
Iné verejné zdroje

EUR
1 737 460
100 000
0
3 693 789
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B/

Finančný plán opatrenia 4.2 vykonávanie projektov spolupráce
FINANČNÝ PLÁN OPATRENIA 4.2 VYKONÁVANIE PROJEKTOV SPOLUPRÁCE V (EUR)
Požadovaná výška
finančného
príspevku
z verejných zdrojov
PRV

Typ projektu spolupráce

Projekty národnej spolupráce

Projekty nadnárodnej spolupráce

Príprava projektov národnej spolupráce

0,00

0,00

78 000

0,00

0,00

Príprava projektov nadnárodnej spolupráce

0,00

0,00

0,00

Realizácia projektov nadnárodnej spolupráce

0,00

0,00

0,00

Realizácia projektov národnej spolupráce

Celková požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov PRV

Celkový rozpočet opatrenia

Iné verejné
zdroje

VÚC

2 000

CELKOVÝ ROZPOČET OPATRENIA 4.2 VYKONÁVANIE PROJEKTOV SPOLUPRÁCE

Ostatné verejné zdroje

Ostatné
verejné zdroje

EUR
80 000

VÚC

0,00

Iné verejné zdroje

0,00
80 000
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C/ Finančný plán

opatrenia 4.3 chod miestnej akčnej skupiny
FINANČNÝ PLÁN OPATRENIA 4.3 CHOD MIESTNEJ AKČNEJ SKUPINY (v EUR)

Názov zdroja financovania

Požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov
PRV

Prevádzka a administratívna činnosť
Budovanie zručností a schopností MAS
Rozpočet opatrenia
% oprávnených výdavkov spolu

X

%
z oprávnených
výdavkov

212 800

0

11 200

80

53 200

0

2 800

20

266 000

0

14 000

X

X

100

EUR

Celková požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov PRV

Celkový rozpočet opatrenia

Iné verejné
zdroje

VÚC

X

CELKOVÝ ROZPOČET OPATRENIA 4.3 CHOD MIESTNEJ AKČNEJ SKUPINY

Ostatné verejné zdroje

Ostatné verejné zdroje

266 000
VÚC
Iné verejné zdroje

0
14 000
280 000
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PRÍLOHA Č.6
ZOZNAM ČLENOV VEREJNO – SÚKROMNÉHO PARTNERSTVA (MAS)
NÁZOV VEREJNO – SÚKROMNÉHO PARTNERSTVA (MAS):

Občianske združenie Pod Slovenskou bránou

CELKOVÝ POČET ČLENOV VEREJNO – SÚKROMNÉHO PARTNERSTVA (MAS):

34
subjekty zastupujúce verejný sektor (v %): 47
subjekty zastupujúce súkromný sektor vrátane občianskeho sektora (v %): 53
Názov subjektu/
Meno, priezvisko a titul

FO/PO

1.

Obec Bohunice

PO

2.

Obec Bory

3.

Zástupca subjektu pre verejnosúkromné partnerstvo (MAS)

IČO/DÁTUM NARODENIA

Sektor
V/S

Bohunice 48, 935 05 Bohunice

34009035

V

Vladimíra Rišková

PO

Bory 84, 935 87 Santovka

00587656

V

Ladislav Szúdy

Obec Brhlovce

PO

Brhlovce 156, 935 02 Brhlovce

00306827

V

Albín Kuhajda

4.

Obec Čajkov

PO

Čajkov 210, 935 24 Čajkov

00306835

V

Emília Nichtová

5.

Obec Devičany

PO

Devičany 75, 935 04 Devičany

00587508

V

Mgr. Monika Slížiková

6.

Obec Domadice

PO

Domadice 23, 935 87 Santovka

00587516

V

Marian Berkeš

7.

Obec Drženice

PO

Drženice 83

00306932

V

Ing. Slavomír Baláž

8.

Obec Hontianske Trsťany

PO

Hontianske Trsťany 27, 935 86
Hontianske Trsťany

00307556

V

JUDr. Jozef Gálus

9.

Obec Krškany

PO

Krškany 115

00307157

V

Ing. Peter Kováčik

Obec Nová Dedina

PO

Nová Dedina 125, 935 25 Nová
Dedina

00307301

V

Peter Titurus

Obec Podlužany

PO

Podlužany
Podlužany

00307386

V

Ing. Ida Kováčová

P. č.

10.
11.

Sídlo/adresa

165,

935

27
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12.

Obec Pukanec

PO

Nám. Mieru 11, 935 05 Pukanec

00307416

V

Ing- Ján Rievaj

13.

Obec Rybník

PO

Hlavná 2, 935 23 Rybník

00307424

V

Ing. Imrich Králik

14.

Obec Santovka

PO

Parková 2, 935 87 Santovka

00307432

V

Ľubomír Lőrincz

15.

Obec Uhliská

PO

Uhliská 104

00587621

V

Dana Maruniaková

16.

Obec Žemberovce

PO

00707700

V

Ing. Ján Kalman

17.

Arena klub

PO

28.8.1986

S

Branislav Mäsiar

18.

OFK Rybník,
Občianske združenie

PO

Hlavná 2, 935 23 Rybník

31102204

S

Ing. František Vyskočil

PO

Osloboditeľov 30,
935 02 Žemberovce

17319617/1104

S

Vanda Šikeťová

PO

MJR. D. Gondu 34,
935 02 Žemberovce

00178152-0242

S

Alexander Ťapaj

PO

Čierne blato 888/45
935 05 Pukanec

35926279

S

Ing. Viera Gábršová, PhD.

PO

Č. Armády 241,
935 02 Žemberovce

42202027

S

Milan Seneši

PO

Brhlovce 139, 935 02 Brhlovce

42210861

S

Mgr. art. Ján Záborský

PO

Čajkov 359,
935 24 Čajkov

42203643

S

Mgr. Miroslav Selka

19.

20.
21.
22.
23.
24.

SRRZ – RZ pri ZŠ a MŠ
Žemberovce,
Občianske združenie
Slovenský
zväz
záhradkárov,
Základná organizácia
10 -61
Agropuk s.r.o
OFK
Družstevník
Žemberovce,
Združenie
Vinárske a vinohradnícke
združenie Brhlovce,
Občianske združenie
DP Čajkov,
Občianske združenie

SNP
375/39,
935
02
Žemberovce
Nová Dedina 497, 935 25 Nová
Dedina

25.

Marcela Nemcová

PO

Devičany 5

40925595

S

Marcela Nemcová

26.

Dobrovoľnícky hasičský
zbor Drženice,
Občianske združenie

PO

Drženice 83

00177474/2306

S

Ing. Slavomír Baláž
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27.
28.
29.

Roľnícke družstvo
,, Prameňˮ v Santovke
,,Do školyˮ Santovka,
Občianske združenie
Vinohradnícky
spolok
Čajkov,
Občianske združenie

PO

935 87 Santovka

00195111

S

Ing. Marcel Poljak-Škobla

PO

Domadická 49/2, Santovka

42126282

S

Ing. Marcel Poljak-Škobla

PO

Čajkov 255,
935 24 Čajkov

42039967

S

MUDr. Jaromír Muráni

30.

SHR - Daniel Lehocký

PO

Devičany 374, 935 04 Devičany

42122830

S

Daniel Lehocký

31.

OZ Devičany

PO

Devičany 166, 935 04 Devičany

42040264

S

Ing. Eva Hrtánková

32.

ZKS Nová Dedia

PO

5.10.1948

S

Ing. Anton Stribula

33.

DHZ Nová Dedina

PO

00307301

S

Ing. Michal Mráz

34.

Športový
Dedina

31103740

S

Peter Titurus

klub

Nová

PO

Nová Dedina 159, 935 25
Nová Dedina
Nová Dedina 125, 935 25 Nová
Dedina
Nová Dedina 125, 935 25
Nová Dedina
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PRÍLOHA Č.7
PREHĽAD O USKUTOČNENÝCH STRETNUTIACH A PODUJATIACH
NÁZOV VEREJNO – SÚKROMNÉHO PARTNERSTVA (MAS):

Občianske združenie Pod Slovenskou bránou

Prehľad o uskutočnených stretnutiach a podujatiach k budovaniu verejno – súkromného partnerstva (MAS)

P. č.

Dátum

Miesto konania

Počet účastníkov

Forma stretnutia
V

1.
2.
3.
4.
5.
6.

24.1.2012
Február - November
3.7. 2012
7.11.2012

Devičany
Obce Občianskeho
Slovenskou bránou

Pracovné stretnutie
združenia

Pod Obecné zastupiteľstvo
(schvaľovanie vstupu do MAS)

S

Spolu

O

17

0

0

17

-

-

-

-

Devičany

Pracovné stretnutie

13

19

0

26

Devičany

Ustanovujúce valné zhromaždenie

13

27

-

39

-

-

-

-

16

14

0

30

November 2012

Obce Občianskeho
Slovenskou bránou

2.10.2013

Devičany

združenia

Pod Obecné zastupiteľstvo
(oboznámenie sa s ISRÚ)
Valné zhromaždenie
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NÁZOV VEREJNO – SÚKROMNÉHO PARTNERSTVA (MAS):

Občianske združenie Pod Slovenskou bránou

Prehľad o uskutočnených stretnutiach a podujatiach k spracovaniu SWOT analýzy

P. č.

Dátum

Miesto konania

Počet účastníkov

Forma stretnutia
V

1.
2.
3.

2006-2007
Marec - apríl
3.7. 2012

Obce RZMO Tekov

Dotazníkový prieskum

Obce Občianskeho združenia
Slovenskou bránou

Pod

Devičany

Dotazníkový prieskum
Pracovné stretnutie

NÁZOV VEREJNO – SÚKROMNÉHO PARTNERSTVA (MAS):

S

Spolu

O

-

-

-

-

0

25

220

245

13

19

-

27

Občianske združenie Pod Slovenskou bránou

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

Dátum

Miesto konania

Počet účastníkov

Forma stretnutia
V

1.
2.
3.

2006 - 2007
Júl - september
3.7. 2012

Obce RZMO Tekov
Obce Občianskeho
Slovenskou bránou
Devičany

združenia

Pod

S

Spolu

O

Dotazníkový prieskum

-

-

-

-

Dotazníkový prieskum

0

25

220

245

13

19

-

27

Pracovné stretnutie
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PRÍLOHA Č.8
PERSONÁLNA MATICA
NAJVYŠŠÍ ORGÁN

Názov

NAJVYŠŠÍ
ORGÁN

P. č.

Subjekty zastupujúce verejný
sektor (v %)
Subjekty zastupujúce súkromný
sektor vrátane občianskeho
sektora (v %)
Celkový počet členov
najvyššieho orgánu
Názov subjektu/
Meno, priezvisko a titul

Valné zhromaždenie Občianskeho združenia Pod Slovenskou bránou
47
53
34
FO/PO

Sídlo/adresa
Bohunice 48, 935
Bohunice
Bory 84, 935
Santovka
Brhlovce 156, 935
Brhlovce
Čajkov 210, 935
Čajkov
Devičany 75, 935
Devičany
Domadice 23, 935
Santovka

05

Zástupca subjektu pre
verejno-súkromné
partnerstvo (MAS)

Zodpovednosť a úlohy v
orgáne

V

Vladimíra Rišková

Člen

00587656

V

Ladislav Szúdy

Člen Výkonného orgánu

00306827

V

Albín Kuhajda

Člen

00306835

V

Emília Nichtová

Člen

00587508

V

Mgr. Monika Slížiková

Člen Výkonného orgánu

00587516

V

Marian Berkeš

Člen Výkonného orgánu

IČO/ DÁTUM
NARODENIA

Sektor
V/S

34009035

1.

Obec Bohunice

PO

2.

Obec Bory

PO

3.

Obec Brhlovce

PO

4.

Obec Čajkov

PO

5.

Obec Devičany

PO

6.

Obec Domadice

PO

7.

Obec Drženice

PO

Drženice 83

00306932

V

Ing. Slavomír Baláž

Člen

8.

Obec Hontianske Trsťany

PO

Hontianske Trsťany 27,
935
86
Hontianske
Trsťany

00307556

V

JUDr. Jozef Gálus

Člen

9.

Obec Krškany

PO

Krškany 115

00307157

V

Ing. Peter Kováčik

Člen

87
02
24
04
87
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10.

Obec Nová Dedina

PO

11.

Obec Podlužany

PO

12.

Obec Pukanec

PO

13

Obec Rybník

PO

14.

Obec Santovka

PO

15.

Obec Uhliská

PO

16.

Obec Žemberovce

PO

17.

Arena klub

PO

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

OFK Rybník,
Občianske združenie
SRRZ – RZ pri ZŠ a MŠ
Žemberovce,
Občianske združenie
Slovenský zväz záhradkárov,
Základná organizácia
10 -61
Agropuk s.r.o
OFK Družstevník Žemberovce,
Združenie
Vinárske a vinohradnícke
združenie Brhlovce,
Občianske združenie
DP Čajkov,
Občianske združenie

PO

Nová Dedina 125,
935 25 Nová Dedina
Podlužany 165, 935
Podlužany
Nám. Mieru 11, 935
Pukanec
Hlavná 2, 935
Rybník
Parková 2, 935
Santovka

27
05
23
87

Uhliská 104
SNP 375/39, 935 02
Žemberovce
Nová Dedina 497, 935
25 Nová Dedina
Hlavná 2, 935 23
Rybník

00307301

V

Peter Titurus

Člen

00307386

V

Ing. Ida Kováčová

Člen

00307416

V

Ing. Ján Rievaj

Člen

00307424

V

Ing. Imrich Králik

Člen

00307432

V

Ľubomír Lőrincz

Člen Výkonného orgánu

00587621

V

Dana Maruniaková

Člen

00707700

V

Ing. Ján Kalman

Člen Výkonného orgánu

28.8.1986

S

Branislav Mäsiar

Člen Výkonného orgánu

31102204

S

Ing. František Vyskočil

Člen Výkonného orgánu

PO

Osloboditeľov 30,
935 02 Žemberovce

17319617/1104

S

Vanda Šikeťová

Člen

PO

MJR. D. Gondu 34,
935 02 Žemberovce

001781520242

S

Alexander Ťapaj

Člen

35926279

S

Ing. Viera
PhD.

Člen Výkonného orgánu

42202027

S

Milan Seneši

Člen Výkonného výboru

PO
PO

Čierne blato 888/45
935 05 Pukanec
Č. Armády 241,
935 02 Žemberovce

Gábršová,

PO

Brhlovce 139, 935 02
Brhlovce

42210861

S

Mgr. art. Ján Záborský

Člen Výkonného orgánu

PO

Čajkov 359,
935 24 Čajkov

42203643

S

Mgr. Miroslav Selka

Člen Výkonného orgánu

25.

Marcela Nemcová

PO

Devičany 5

40925595

S

Marcela Nemcová

Člen

26.

Dobrovoľnícky hasičský zbor
Drženice,Občianske združenie

PO

Drženice 83

00177474/2306

S

Ing. Slavomír Baláž

Člen
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27.
28.
29.

Roľnícke družstvo
,, Prameň“ v Santovke
,,Do školy“ Santovka,
Občianske združenie
Vinohradnícky spolok Čajkov,
Občianske združenie

Ing. Marcel
Škobla
Ing. Marcel
Škobla

Poljak-

Člen

Poljak-

Člen

PO

935 87 Santovka

00195111

S

PO

Domadická 49/2

42126282

S

42039967

S

MUDr. Jaromír Muráni

Člen

42122830

S

Daniel Lehocký

Člen

42040264

S

Ing. Eva Hrtánková

Člen

5.10.1948

S

Ing. Anton Stribula

Člen

00307301

S

Ing. Michal Mráz

Člen

31103740

S

Peter Titurus

Člen

PO

30.

SHR - Daniel Lehocký

PO

31.

OZ Devičany

PO

32.

ZKS Nová Dedia

PO

33.

DHZ Nová Dedina

PO

34.

Športový klub Nová Dedina

PO

Čajkov 255,
935 24 Čajkov
Devičany 374,
935 04 Devičany
Devičany 166,
935 04 Devičany
Nová Dedina 159,
935 25 Nová Dedina
Nová Dedina 125,
935 25 Nová Dedina
Nová Dedina 125,
935 25 Nová Dedina
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VÝKONNÝ ORGÁN

Názov

VÝKONNÝ
ORGÁN

P. č.

Subjekty zastupujúce verejný
sektor (v %)
Subjekty zastupujúce súkromný
sektor vrátane občianskeho
sektora (v %)
Celkový počet členov výkonného
orgánu
Meno, priezvisko a titul

Predsedníctvo Občianskeho združenia Pod Slovenskou bránou
47
53
11
FO/PO

1.

Ladislav Szúdy

PO

2.

Mgr. Monika Slížiková

PO

3.

Marian Berkeš

PO

4.

Ľubomír Lőrincz

PO

5.

Ing. Ján Kalman

PO

6.

Mgr. art. Ján Záborský

PO

7.

Milan Seneši

PO

8.

Ing. Viera Gábršová, PhD.

PO

9.

Arena klub

FO

10.

Peter Havran

PO

11.

Mgr. Miroslav Selka

PO

Sídlo/adresa
Obecný úrad, Bory 84,
935 87 Santovka
Obecný úrad, Devičany
75, 935 04 Devičany
Obecný úrad, Domadice
23
Obecný úrad, Parková 2,
935 87 Santovka
Obecný úrad,
SNP 375/39, 935 02
Žemberovce

IČO/DÁTUM
NARODENIA

00587656

Sektor
V/S

Názov subjektu

Oblasť pôsobenia

V

Obec Bory

Verejná

V

Obec Devičany

Verejná

V

Obec Domadice

Verejná

V

Obec Santovka

Verejná

V

Obec Žemberovce

Verejná

42210861

S

Vinárske
a vinohradnícke
združenie Brhlovce

Vinohradníctvo

42202027

S

OFK Družstevník
Žemberovce

Šport

35926279

S

Agropuk s.r.o.

Poľnohospodárstvo

28.8.1986

S

Branislav Mäsiar

Šport

Hlavná 2, 935 23 Rybník

31102204

S

Čajkov 359,
935 24 Čajkov

42203643

S

Brhlovce 139, 935 02
Brhlovce
OFK
Družstevník
Žemberovce, Č. Armády
241, 93502 Žemberovce
Čierne blato 888/45
935 05 Pukanec
Nová Dedina 497, 935
25 Nová Dedina

00587508
00587516
00307432
00707700

OFK Rybník,
Občianske združenie
DP Čajkov,
Občianske združenie

Šport
Kultúra
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KONTROLNÝ ORGÁN

KONTROLNÝ
ORGÁN

Názov

Revízna komisia Občianskeho združenia Pod Slovenskou bránou

Subjekty zastupujúce verejný sektor (v %)

53

Subjekty zastupujúce súkromný sektor (v %)

47
3

Celkový počet členov kontrolného orgánu
IČO/DÁTUM
P. č.

Meno, priezvisko a titul

1.

Ing. Ján Rievaj

2.

Peter Titurus
Vanda Šikeťová

3.

FO/PO Sídlo/adresa
Nám. Mieru
11, 935 05
PO
Pukanec
Nová
Dedina 125,
93525 Nová
PO
Dedina
Osloboditeľ
ov 30, 935
02
PO
Žemberovce

NARODENIA

Sektor
V/S

Názov
subjektu

Oblasť
pôsobenia

00307416

V

Obec Pukanec

verejná

00307301

V

Obec Nová
Dedina

verejná

17319617/1104

S

SRRZ-RZ pri
ZŠ a MŚ

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

Občianske združenie Pod Slovenskou bránou

V budove Obecného úradu Santovka

Celkový počet členov kancelárie MAS: 3
Pracovná pozícia
Manažér MAS

Administratívny pracovník

Vzdelanie, prax a skúsenosti



Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Počítačové znalosti (MS Office, internet)
Facilitačné znalosti, dobré komunikačné schopnosti
Práca s riadením tímu
Analytické myslenie a schopnosť hľadať riešenia
vzniknutých problémov
Vysoké pracovné nasadenie a osobná zodpovednosť






Min. stredoškolské vzdelanie
Počítačové znalosti (MS Office, internet)
Organizačné a komunikačné schopnosti
Prax v administratíve







Pracovná náplň a zodpovednosť







Účtovník




Ekonomické vzdelanie (min. stredoškolské vzdelanie)
Počítačové znalosti (MS Office, internet)
Prax v účtovníctve



Vykonáva formálnu kontrolu prijatých ŽoNFP od konečných
prijímateľov – predkladateľov projektu, registruje ŽoNFP,
poskytuje informácie konečným prijímateľom – predkladateľom
projektu, zabezpečuje zber informácií pre monitoring a hodnotenie
a ďalšie administratívne činnosti MAS.
Pracovný pomer prostredníctvom služieb pracovného charakteru
zabezpečené dodávateľsky na základe mandátnej zmluvy podľa
Zákona č. 13/1991 Z.z. Obchodného zákonníka.
Zabezpečuje každodennú prevádzku a administratívnu činnosť
MAS, vedie evidenciu a predpísanú archiváciu, pripravuje
podkladové materiály na zasadnutia jednotlivých orgánov.
Pracovný pomer na plný úväzok (100%) – interný zamestnanec v
trvalom pracovnom pomere podľa zákona č. 311/2001 Zákonníka
práce
Zabezpečuje účtovnú evidenciu a hospodárenie s finančnými
prostriedkami a majetkom MAS a nesie zodpovednosť za
správnosť účtovnej evidencie.
Pracovný pomer prostredníctvom služieb pracovného charakteru
zabezpečené dodávateľsky na základe mandátnej zmluvy podľa
Zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka alebo na základe
dohody o vykonaní práce.
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PRÍLOHA Č. 9
MAPA ÚZEMIA MAS POD SLOVENSKOU BRÁNOU

251

Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia Pod Slovenskou bránou

PRÍLOHA Č. 10
STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA POD SLOVENSKOU BRÁNOU
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PRÍLOHA Č. 11
SCHÉMA ORGANIZAČNEJ ŠTRUKTÚRY
Valné zhromaždenie
Revízna komisia
(3 členovia)
1. Ing. Ján Rievaj
2. Peter Titurus
3. Vanda Šikeťová
Kontroluje
priebežné
hospodárenie, nakladenie s
majetkom, kontroluje
dodržiavanie stanov a
organizačného poriadku,
upozorňuje na nedostatky a
stanovuje lehoty ich
odstránenia.

Predseda

Predsedníctvo
(11členov)

Mgr. Monika Slížiková
Zvoláva a vedie zasadnutia
Výkonného orgánu, vedie alebo
poveruje inú osobu vedením
zasadnutia Výkonného orgánu,
rozhoduje o záležitostiach OZ,
pokiaľ tieto nie sú stanovami a
organizačným
poriadkom
stanovené inak, riadi činnosť OZ,
kontroluje činnosť kancelárie a
spolupracuje
s
manažérom,
zastupuje OZ navonok.

1. Mgr. Monika Slížiková
2. Ladislav Szúdy
3. Marian Berkeš
4. Ľubomír Lőrincz
5. Ing. Ján Kalman
6. Mgr. Art. Ján Záborský
7. Milan Seneši
8. Ing. Viera Gábršová, PhD.
9. Branislav Mäsiar
10. Ing. František Vyskočil
11. Mgr. Miroslav Selka

Volí a odvoláva predsedu o.z. a jeho zástupcu, volí a odvoláva členov Výberovej komisie, menuje a odvoláva členov
Monitorovacieho výboru a zostavuje a schvaľuje ich štatúty a pracovné manuály, predkladá zmeny stanov, organizačného
poriadku a ostatných vnútorných smerníc na schválenie Najvyššiemu orgánu, riadi a koordinuje činnosť, zodpovedá za
vypracovanie, implementáciu, riadenie, monitorovanie a hodnotenie integrovanej stratégie rozvoja územia, ďalej plánu činnosti
alebo iných strategických dokumentov a predkladá ich na schválenie Najvyššiemu orgánu, schvaľuje projekty v rámci
implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia, pripravuje a schvaľuje uzavretie zmlúv strategického charakteru,
obsahovo a organizačne pripravuje a zvoláva zasadnutia Najvyššieho orgánu, poveruje ďalšie osoby na konanie v mene OZ na
presne stanovený účel, riadi a kontroluje činnosť kancelárie OZ , spracováva výročné správy implementácie integrovanej
stratégie rozvoja územia a komunikuje s Monitorovacím výborom, zabezpečuje realizáciu nezávislého hodnotenia ISRÚ, volí
a odvoláva projektového manažéra.
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Kancelária MAS

Manažér MAS
Vykonáva
formálnu
kontrolu prijatých ŽoNFP
od konečných prijímateľov
–predkladateľov projektu,
registruje ŽoNFP, poskytuje
informácie
konečným
prijímateľom
–
predkladateľom
projektu,
zabezpečuje zber informácií
pre monitoring a hodnotenie
a ďalšie administratívne
činnosti MAS.

Výberová komisia
(7 členov)

Triedi, hodnotí a vyberá
projekty predložené
záujemcami, predkladá
výber projektov na
schválenie Výkonnému
orgánu, uskutočňuje ďalšiu
súvisiacu činnosť.

Monitorovací výbor
(2 členovia)

Monitorovanie, hodnotenie
implementácie
a manažmentu integrovanej
stratégie rozvoja územia,
vrátane navrhovania zmien
v súlade s dosahovaním
cieľov stratégie.

Pracovné skupiny

Vznikajú s cieľom riešenia
(realizácie)
jednotlivých
aktivít
občianskeho
združenia.

Účtovník MAS
Zabezpečuje účtovnú
evidenciu a hospodárenie
s finančnými prostriedkami
a majetkom MAS a nesie
zodpovednosť za správnosť
účtovnej evidencie.
Administratívny pracovník
Zabezpečuje každodennú
prevádzku a administratívnu
činnosť MAS, pripravuje
podkladové materiály na
zasadnutia jednotlivých
orgánov.
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PRÍLOHA Č.12
INTERNÉ VYKONÁVACIE PREDPISY
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PRÍLOHA Č.13
VÝPIS Z REGISTRA TRESTOV ŠTATUTÁRNEHO ZÁSTUPCU MAS
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