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PRÍLOHA Č.1 

ZÁVÄZNÁ OSNOVA INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA 

 

KAPITOLA 1: KONEČNÝ PRIJÍMATEĽ (OPRÁVNENÝ ŢIADATEĽ) 

 

1.1 Identifikácia konečného prijímateľa (oprávneného ţiadateľa) 

 

Celý názov konečného prijímateľa (oprávneného ţiadateľa): OZ Partnerstvo pre MAS 

Terchovská dolina 

Sídlo: Oslobodenia 183, 013 05 Belá  

Registrovaný v zmysle zákona SR  č. 83/1990 Zb. o zdruţovaní občanov v znení neskorších 

predpisov dňa: 20.3. 2008 

IČO: 420 63418 

DIČ: 2022607818 

Adresa banky: Dexia banka Slovensko                                

Číslo účtu: 8720647001/5600 

IBAN: 

SWIFT: 

Verzia a dátum Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader v zmysle ktorom bola 

vypracovaná Integrovaná stratégia rozvoja územia: Verzia č. 1.3 v znení dodatku č.4 platný 

od 1.11.2009.  

Verzia/číslo dodatku a dátum Príručky pre ţiadateľa 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 Ivan Dvorský 

Adresa trvalého bydliska Belá 743,013 05 

Adresa pre doručovanie 

(ak sa líši od trvalého 

bydliska) 

 

Email kontakt dvorsky@bela.sk 

Telefón 041/ 5693 331 

Fax 041/ 5693 421 

Mobil 0905 469 078 

 

 

1.2 Základné údaje o území 

 

Počet obyvateľov1 30 144 

Rozloha 346 940 m2 

Hustota obyvateľstva 110 obyv/km2 

mailto:dvorsky@bela.sk
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 Počet obcí 17 

 Z toho mestá (vymenovať) Nie sú 

Počet obyvateľov najväčšej obce 4 049 

Administratívne zaradenie – okres/y Ţilinský, Dolný Kubín 

Administratívne zaradenie – kraj/e Ţilinský samosprávny kraj 

Počet obcí zaradených do pólov rastu 10 

Počet obcí nezaradených do pólov rastu 7 

% obyvateľstva na území ţiadateľa ţijúceho 

vo vidieckych obciach na úrovni okresu 

 
Poznámka: Pri ţiadateľovi pokrývajúcom územie 2 

a viac okresov sa berie do úvahy údaj za okres 

s najväčšou rozlohou územia verejno-súkromného 

partnerstva  (MAS).  

100% 

 

1.3 Budovanie partnerstva  

 
1.3.1 Vznik, história a skúsenosti 

 Popíšte postupnosť krokov vedúcich k vytvoreniu verejno-súkromného partnerstva 

s dôrazom na preukázanie vyváţenosti výberu územia a zostavenie verejno-

súkromného partnerstva z geografického, sektorového, inštitucionálneho, sociálneho 

a ekonomického hľadiska (max. 30 riadkov). 

 

Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina  vznikalo a vytváralo sa na základe prejaveného 

záujmu obyvateľov mikroregiónu Terchovská dolina. Proces kreovania MAS bol 

koordinovaný v rámci celého regiónu. Koordináciu inicioval a realizoval Ţilinský 

samosprávny kraj. Prvé kroky pre vytvorenie občianskeho zdruţenia boli uskutočnené v júni 

2007, kedy sa uskutočnilo prvé stretnutie obcí mikroregiónu, kde tieto obce prejavili záujem 

vybudovať partnerstvo obcí mikroregiónu. Jednotlivé mikroregióny postupovali spoločnou 

metodikou, ktorá bola v súlade so zadefinovaním osi 4 Programu rozvoja vidieka -Prístupu  

Leader. Po splnení všetkých podmienok a predpokladov pre MAS sa zo strany mikrogregiónu 

iniciovalo vytvorenie spoločného verejno-súkromného partnerstva. Výber územia na základe 

geografického hľadiska pozostával z členenia okresov Ţilina a Dolný Kubín, zakladajúci 

členovia sa snaţili získať katastrálne územia všetkých miestnych samospráv na území okresov 

Ţilina a Dolný Kubín, ktoré spĺňali podmienky programu LEADER. Územie MAS sa tak 

vymedzilo na 17 obcí, ktoré zaloţili občianske zdruţenie s názvom OZ Partnerstvo pre MAS 

Terchovská dolina, ktoré bolo dňa 20.3.2008 zaregistrované na Ministerstve vnútra 

Slovenskej republiky.  

 

 

 

História Partnerstva  
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 jún  2007 - mikroregión vyjadril na svojom stretnutí záujem vstúpiť do programu 

Leader 

 

 koordináciu uplatňovania Leadra v území realizuje na základe rozhodnutia 

Ţilinského samosprávneho kraja Slovenská akademická informačná agentúra Ţilina     

 

 júl 2007 -  stretnutia s predsedníctvom mikroregiónu, prvé rokovanie o moţnostiach 

Leadra v území 

 

 júl 2007 - Zasadnutie mikroregiónu Terchovská dolina – v programe bol oficiálne 

zaradený programu Leader. Prezentáciu spoločne pripravil ŢSK a SAIA Ţilina, 

diskusia o Leadri, podrobné vysvetlenie programu, spoločné uvaţovanie, ako 

program uchopiť a ako začať budovať partnerstvo, dohoda o prvom spoločnom 

tréningu 

 

 august 2007 – spoločný tréning k uplatneniu prístupu Leader v Terchovskej doline 

Ciele tréningu:  

prezentácia programu, identifikovanie moţných partnerov v partnerstve a budúcej 

MAS 

Účastníci:  starostovia a pracovníci samosprávy, predstavitelia podnikateľov, 

zástupcovia MVO 

 

 september  2007 - marec 2008 – opakované stretnutia s predstaviteľmi budúceho 

partnerstva o jeho vytvorení, debaty o jeho právnej podobe, uvaţovanie o téme 

partnerstva, pravidlách fungovania, stanovách, orgánoch 

 

 október 2007 -  návšteva u partnerov v Zyvci, Sliezske vojvodstvo, Poľsko, inšpirácie, 

spolupráca, príklady dobrej praxe Programu Leader v Poľsku 

   

 november 2007 – návrh na registráciu Občianskeho zdruţenia Partnerstvo pre MAS  

Terchovská dolina 

 

 december 2007 – podpis dohody s MAS Nízky Jeseník 

 

 január - marec 2008 – proces registrácie OZ Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina 

 

 február- júl 2008 - stretnutia s obyvateľmi obcí, ktorí pracujú v rôznych občianskych 

zoskupeniach, prezentácia prístupu Leader, práca na navrhovanej stratégii rozvoja 

územia 

 

 február – august 2008 – stretnutia so starostami a vedením OZ , práca na dopĺňaní 

stratégie podľa pripomienok a návrhov 

 

 júl 2008 – príprava spoločného projektu spolupráce s partnermi z Českej republiky: 

MAS Nízky Jeseník a MAS Moštěnka a partnermi zo SR – mikroregión  Malohont 
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 Popíšte ako bola verejnosť (občania, profesné a záujmové zdruţenia a zástupcovia 

jednotlivých sektorov) zapojení do procesu tvorby verejno-súkromného partnerstva 

(ankety, dotazníky, informačné kampane, iné spoločenské aktivity), vrátane popisu 

účasti občanov v procese.  

Pri zakladaní občianskeho zdruţenia boli na stretnutia pozývaní aj občania, ktorí sa 

v rámci pracovných skupín mohli vyjadriť k danej problematike regiónu, k potrebám 

a problémom obcí, ale i k iným témam z oblasti rozvoja regiónu a prednostne rozvoja vidieka. 

Na stretnutiach sa zúčastňovali zástupcovia verejného sektora, ktorý bol zastúpený subjektmi 

miestnej samosprávy, ďalej podnikateľská sféra bola zastúpená prevaţne malými vidieckymi 

podnikateľmi z oblasti poľnohospodárstva, vidieckeho cestovného ruchu a sluţieb. Neziskové 

subjekty boli v zastúpení občianskych zdruţení, ktorých cieľom činnosti je rozvoj kultúry, 

športu. Stretnutí sa zúčastňovali aj urbariáty a poľovnícke zdruţenia, dokonca aj cirkev.  

Dané názory a vyjadrenia občanov boli spracované vo forme dotazníkov, ktoré nám 

poskytli podklad pre víziu a ciele občianskeho zdruţenia pri vypracovaní integrovanej 

stratégie rozvoja územia. 

Pre prezentáciu prístupu Leader vo verejnosti v samotnom území sme vyuţili aj 

pôsobenie lokálnych médií. Opakovane sa informácia o pokračovaní procesov spojených 

s prístupov Leader v území objavili v článkoch  Ţilinského večerníka. O postupe územia 

v príprave na budúce partnerstvo v rámci MAS bol pripravený a uverejnený článok 

v týţdenníku Farmár na konci mája 2008. 

Samotní občania, občianski aktivisti a predstavitelia jednotlivých občianskych 

záujmových skupín zapojených v MVO sa stretali podľa jednotlivých tém a krokov, ktoré 

bolo treba naplniť. Snáď najťaţšia etapa – vysvetľovanie prečo je prístup Leader výhodný 

a nápomocný v regióne  a prečo sa do neho treba aktívne zapojiť, začala v lete 2007 

a pokračuje dodnes.    

     Široká verejnosť bola o zaloţení zdruţenia informovaná prostredníctvom zástupcov 

miestnych samospráv v rámci rôznych informačných kampaní a propagácií. Títo predstavili 

občianske zdruţenie na stretnutiach, kde podnikateľské subjekty, občianske zdruţenia aj 

široká verejnosť boli oboznámené s aktivitami a poslaním občianskeho zdruţenia.  

 

 

 Uveďte v akom pomere sú v členskej základni zastúpené jednotlivé sektory (verejný, 

súkromný a občiansky) a ako je členská základňa rozloţená v území verejno-

súkromného partnerstva (MAS).  

Do partnerstva sa ako prvé pripravovali na vstup jednotlivé obce mikroregiónu. Keďţe na  

území, v ktorom s prístupom Leader pracujeme, uţ existuje niekoľko rokov  Mikroregión 

Terchovská dolina, nemuseli sme prekonávať prvú prekáţku a tou je vôľa a skúsenosť obcí so 

spoluprácou v mikroregióne. Obce zastúpené v počte 16 zo Ţilinského okresu a jedna obec 

z okresu Dolný Kubín chápali výhody prístupu rýchlo a a bola len otázka, ako sa podarí 

aktivizovať širšie komunity. 

Predstavitelia obcí pred vyše rokom začali na prvých plánovacích stretnutiach mapovať stav 

partnerstva medzi jednotlivými sektormi v regióne. Určovali sme na niekoľko etáp s pouţitím 

rôznych prístupov, kto v regióne je naozaj partner a a koho potrebujú a chcú zapojiť. 

Napokon sa obce zhodli v identifikácii kľúčových partnerov zo súkromného sektora, 

predstaviteľov rôznych štátnych organizácií, ktoré pôsobia v území, v kraji a sú rôznym 

spôsobom pre rozvoj územia dôleţité. Predstavitelia samosprávy mali tieţ pomerne jasné, aké 
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neziskové organizácie, skupiny aktivistov či iné záujmové zoskupenia sú v ich území a chcú 

ich mať v partnerstve.  

Pri tvorbe terajšieho zloţenia partnerstva sa snaţili dobre zvaţovať vyváţené zastúpenie 

jednotlivých sektorov pri zapojení všetkých kľúčových aktérov regiónu. 

Verejný sektor je zastúpený 48,9 %-mi, ktorý tvoria subjekty miestnej samosprávy, t.j. 17 

obcí a 6 verejných inštitúcií. 

Súkromný sektor má zastúpenie 27,6 %, ktorý je tvorený podnikateľskými subjektmi v oblasti 

cestovného ruchu (celkom 67) a ostatnými podnikateľskými subjektmi a ţivnostníkmi v počte 

12. 

Zvyšných 23,5 % tvorí 11 neziskových organizácií ako občiansky sektor. 

 

Partnerstvo  má sektorovo takéto zloţenie: 

  

Partneri: 

 

Verejný sektor: 48,9 % 

 

17 obcí, 6 verejných inštitúcií 

 

Súkromný sektor: 27,6% 

 

67 subjektov podnikateľov v cest. ruchu zastúpených zdruţením turizmu  Terchová a 

12 ďalších podnikateľských subjektov a ţivnostníkov 

 

Občiansky sektor: 23,5% 

 

11 rozličných neziskových organizácií 

 

 Vyplňte v Záväznej osnove Integrovanej stratégie rozvoja územia, Prílohu č. 6 

Zoznam členov verejno-súkromného partnerstva (MAS).  

 

 Vyplňte v Záväznej osnove Integrovanej stratégie rozvoja územia, Prílohu č.7 Prehľad 

o uskutočnených podujatiach a stretnutiach. 

 

 Popíšte doteraz realizované projekty, aktivity verejno-súkromným partnerstvom 

hlavne so zameraním na integrovaný prístup. 

 

Celoregionálna anketa ohľadom prioritných potrieb obyvateľov územia v lete 

2008: 

Anketa prebiehala vo všetkých obciach regiónu v letných mesiacoch a týkala sa 

najpálčivejších problémov, najţiaducejších zlepšení pre zvýšenie kvality ţivota obyvateľov 

regiónu. Zber informácií prebehol na stretnutí občanov, kde prebehla anketa v roku 2008 (v 

rámci aktualizácie PHSR). Základný model anketového lístka si jednotlivé samosprávy v 

spolupráci s miestnymi členmi alebo aktivistami MAS upravili podľa podmienok vo svojej 
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obci a zvolili si individuálne aj formu oslovenia obyvateľov. Bliţšie informácie o priebehu v 

jednotlivých obciach sú priloţené v Povinnej prílohe č. 7 - Prehľad o uskutočnených 

stretnutiach a podujatiach k spracovaniu problémovej analýzy, vyhodnotenie ankety  je 

uvedené v časti 3.2 Problémová analýza a stanovenie rozvojových priorít, ktorá bola 

spracovaná na základe názorov a pripomienok občanov k danej problematike.  

 

Doteraz realizované projekty a aktivity verejno-súkromného partnerstva sú uvedené 

a popísané v prílohe č. 7 Prehľad uskutočnených podujatiach a stretnutiach vrátane zápisov 

a prezenčných listín. Verejno-súkromné partnerstvo si odsúhlasilo analýzu silných a slabých 

stránok, príleţitostí a ohrození. Jednotlivé obce regiónu sa venovali propagácií územia, 

nakoľko je to potrebné počas celého obdobia. 

 

ANALYTICKÁ ČASŤ 
 

KAPITOLA 2: PREHĽAD ZDROJOV ÚZEMIA 

 

2.1 Všeobecný popis územia a analýza súčasného stavu 

 Popíšte výhody a nevýhody z hľadiska polohy a lokalizácie územia verejno-

súkromného partnerstva (MAS). 

 

Mikroregión Terchovská dolina  sa nachádza v tesnom susedstve s krajským sídlom, 

mestom Ţilina. Prvé obce mikroregiónu sú prirodzeným pokračovaním všetkých spojníc 

medzi Ţilinou a silným turisticko – hospodárskym mikroregiónom Terchovská dolina.  

Napojenie všetkých 16 obcí Ţilinského okresu na sídlo okresu a kraja je z hľadiska 

infraštruktúry primerané. Spojenia sú zabezpečené pravidelnou autobusovou dopravou.  Obce 

nachádzajúce sa pri ţelezničnej trati (Teplička nad Váhom, Varín, Strečno, Nezbudská Lúčka) 

majú aj priame vlakové spoje. Leţia na hlavnej ţelezničnej trati Ţilina-Košice. Úroveň 

cestných komunikácií medzi obcami je dobrá, chýba vyriešiť niektoré zloţité úseky , kde 

ťaţký prírodný reliéf, nie je moţnosť  náhradných riešení a tieto úseky sú miestami častých 

dopravných nehôd.  

Zo socioekonomického hľadiska je významná poloha vzhľadom na väčšie 

administratívne centrá. Z pohľadu administratívneho členenia moţno mikroregión 

Terchovská dolina rozdeliť do dvoch spádových oblastí. Prvou je Ţilina, kde patria obce zo 

Ţilinského okresu a druhou spádovou oblasťou je Dolný Kubín s obcou Zázrivá. Od dvoch 

najväčších centier SR (Bratislava, Košice), je mikroregión od svojich hraníc vzdialený 

vzdušnou čiarou 164 km, resp. 166 km. Na niţšej administratívnej úrovni (samosprávnych 

celkov) priamo susedí so sídlom samosprávneho kraja – Ţilinou.   

Nemenej dôleţitá je poloha mikroregiónu vzhľadom na dopravné koridory 

a bariéry. Dopravnú os mikroregiónu tvorí štátna cesta č. 583 zo Ţiliny do Párnice. 

Z tranzitného hľadiska je však významná štátna cesta E50 na západnom okraji mikroregiónu. 

V budúcnosti sa najbliţšie bude dať napojiť na diaľnicu v Ţiline. Najvýznamnejšia ţelezničná 

trať celoštátneho významu spájajúca Bratislavu, Ţilinu a Košice prechádza západným 

okrajom mikroregiónu katastrami obcí: Nezbudská Lúčka, Strečno, Varín, Gbeľany, Mojš 

a Teplička nad Váhom. Táto je dvojkoľajová a v celom úseku elektrifikovaná. Bránová 

poloha mikroregiónu na rozhraní kotliny a pohorí spôsobuje nemalé dopravné problémy. 
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Prekonanie horskej bariéry (Malej Fatry) je z dopravného hľadiska riešené po frekventovanej 

štátnej ceste E50 v úseku Ţilina – Vrútky cez Strečniansky priesmyk. Ţelezničná doprava 

takmer kopíruje rieku Váh, avšak oblasť Domašínskeho meandra prekonáva dvoma tunelmi.  

 

Blízkosť veľkého mesta – sídla kraja Ţilina vníma mikroregión ako výhodnú 

lokalizáciu. Na jednej strane je Ţilina prirodzené spádové miesto z hľadiska zamestnania  - 

veľká časť ekonomicky činného obyvateľstva dochádza za prácou do Ţiliny. Na druhej strane 

okolie Ţiliny s veľkým investorským a ekonomickým boomom je vysoko rozvinutá lokalita. 

Podstatná časť týchto investícií sa realizuje v obciach, ktoré sú súčasťou nášho mikroregiónu 

(Teplička nad Váhom, Nededza, Gbeľany, Krasňany, Varín, Strečno ). Existencia veľkého 

výrobcu automobilov znamenala podstatné zlepšenie cestného spojenia Ţilina – mikroregión 

v krátkom, ale dôleţitom úseku. 

 

 Popíšte 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). 

Mikroregión Terchovská dolina je na druhej strane prirodzeným rekreačným 

zázemím Ţiliny. Veľa jej obyvateľov má v obciach regiónu svoj pôvod a s tým spojené 

zázemie v podobe víkendových chalúp, lokalít a miest na oddych a relaxáciu, ktoré pravidelne 

a intenzívne vyuţívajú. Mikroregión je s touto situáciou vysporiadaný, zţitý. Mestský 

a vidiecky človek tu týmto spôsobom koexistuje vo vzájomnej symbióze. Sluţby, ponuka 

aktivít a ostatné nevyhnutné zázemie pre rekreáciu v rámci obyvateľov okresu sú dostatočne 

rozvinuté s tendenciu zlepšenia a rozšírenia. 

Mikroregión je zároveň silnou turistickou lokalitou celonárodného 

a medzinárodného významu.  Obce ako Strečno, Terchová, Belá, Zázrivá a ďalšie sú 

silnými turistickými lokalitami medzinárodného významu. Ich atrakcie lákajú hlavne 

domácich, českých , poľských, maďarských turistov a turistov z bývalých sovietskych 

republík. Tieto strediská majú svoje ponuky rozloţené do letnej aj zimnej turistickej sezóny. 

V rámci doterajšieho intenzívneho a extenzívneho rozvoja mikroregiónu boli vyuţité 

všetky formy zdrojov, počnúc súkromnými investíciami, zdrojmi štátneho rozpočtu aj zdrojov 

EÚ.  

Za najväčšie investície súkromného charakteru povaţujeme príchod juhokórejských 

investorov Kia Motors a Hyundai Mobis (obce Teplička nad Váhom, Nededza, Krasňany)  

a ďalších investorov  HYSCO Slovakia v Gbeľanoch, Donghee Slovakia Strečno). 

 Z územia nášho regiónu bola posúdená jedna lokalita z hľadiska vplyvov na ţivotné 

prostredie pre zámer priemyselného parku. Je to lokalita Varín v celkovej výmere 57 ha 

s kombinovanými plochami zamýšľaného parku. 

 Podľa ďalších oficiálny zdrojov  ŢSK sa medzi zámermi na zriedenie priemyselných 

parkov do roku 2015 nachádzajú lokality : priem. park Strečno, priem. park Teplička 

n/Váhom, Nededza, Gbeľany, Mojš. 

 Na tieto zámery a rozvojové plány reaguje naša stratégia predovšetkým opatrením 

a aktivitami orientovanými na rozvoj kvality, zručností a schopností ľudských zdrojov. Myslí 

sa tým  nielen zvyšovanie schopností ľudí nášho mikroregiónu, ktorí budú schopní sa 

u nových investorov zamestnať, ale aj rozvoj sluţieb podporného či rekreačného charakteru, 

ktoré budú určené pre zamestnancov existujúcich a nových investorov.   
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 Popíšte doterajší rozvoj hlavne zo zameraním na integrovaný prístup, vrátane popisu 

vyuţitia vonkajších zdrojov, napr. EU fondov, štátneho rozpočtu, súkromné zdroje 

a ďalších nástrojov. 

 V regióne sa v predvstupovom období čerpali viaceré projekty menšieho aj 

rozsiahlejšieho charakteru zo zdrojov EÚ. Najviac skúseností majú jednotlivé obce a celý 

mikroregión s projektami cezhraničnej spolupráce v rámci programu Interreg (česká a poľská 

hranica). Rozsiahly projekt kanalizácie mikroregiónu bol realizovaný taktieţ za podpory 

predvstupových fondov.  

 V tejto dobe obce aktívne vstupujú ako ţiadatelia do procesov  nového programového 

obdobia 2006-2013. Viaceré obce majú podporené projekty zo zdrojov ESF, sú ţiadateľmi 

v ROP vzdelávacia infraštruktúra. 

 

 

 Popíšte zvláštnosti daného územia a jeho komparatívne výhody oproti ostatným 

územiam. 

 Územie mikroregiónu je vzácnou kombináciou prírodných krás, významných 

kultúrnych a historických pamiatok , ľudových tradícií, folklóru, ľudskej húţevnatosti, 

kreativity a remeselnej zručnosti. Je to kraj Jánošíkov, ktorý pozná nielen Slovensko, ale aj 

okolité národy. Tradícia ľudových zvykov a folklórnych aktivít je všadeprítomná. Neexistuje 

v mikroregióne obec, ktorá by nemala plno muzikantov, tanečníkov, zručných remeselníkov 

a veľmi pracovitých ľudí, opäť so zvučným menom po celej republike.  

V mikroregióne sa naďalej venujú tradičným spôsobom ţivota ako je pastierstvo, ovčiarstvo 

a výroba známych typických syrových výrobkov ako sú oštiepky a korbáčiky. Tieto produkty 

sú neformálnou značkou mikroregiónu. 

Mikroregión reaguje na moderné rozvojové trendy. Svoje prírodné prednosti zúročil 

v budovaní moderných turistických infraštruktúr ako sú zimné lyţiarske strediská 

najvyššej kvality a rozvoj atraktívnych sluţieb v letnej sezóne a medzisezónach.  

 

 Určite stupeň vidieckosti územia. 

 

Mikroregión nezahŕňa ţiadne mesto, teda je 100% vidiecky. 

 

 Uveďte administratívno-správnu príslušnosť územia. 

Administratívne patrí do Ţilinského okresu – 16 obcí a jedna obec do okresu Dolný Kubín.  

Celý mikroregión sa nachádza v Ţilinskom samosprávnom kraji. 

  

 Vyplňte v Záväznej osnove Integrovanej stratégie rozvoja územia, Prílohu č.2 Doklad 

o súhlase  všetkých obcí so zaradením do územia pôsobnosti verejno-súkromného 

partnerstva (MAS) a oboznámením sa s Integrovanou stratégiou rozvoja územia.
2
 

 
2.2 Popis prírodných zdrojov 

Popíšte:  
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 všeobecný opis charakteru krajiny; 

 

Mikroregión Terchovská dolina je vďaka veľkému výškovému rozpätiu svojho reliéfu 

pomerne rôznorodým typom krajiny. V najniţších polohách sú pre charakter krajiny typické 

niţšie hornatiny a to najmä v západnej a severozápadnej časti, v najvyšších polohách tvoria 

reliéf veľhornatiny a to najmä v juţnej a juhovýchodnej časti regiónu. Najvýraznejším 

prvkom charakteru krajiny je Krivánska časť pohoria Malá Fatra s nadmorskou výškou 

presahujúcou 1700m. Reliéf tak určuje celkový charakter krajiny, kde dominujú zalesnené 

územia na nepoľnohospodárskej pôde v stredných polohách. V najniţších polohách sa 

nachádzajú poľnohospodárske pôdy, zväčša pokryté trvalým trávnatým porastom, v 

najvyšších sú to hole, prípadne skalnaté povrchy. Mikroregión patrí do povodia rieky Váh, 

vodné toky predstavujú hlavne rôzne potoky, bystriny a horské riečky, ktoré majú spád. 

Výraznou vodnou dominantou je Vodné dielo Ţilina. 

 

 súčasnú situáciu v environmentálnych ukazovateľoch – kvalita vody, vzduchu a pôdy 

environmentálne záťaţe; 

 

Na kvalitu povrchových vôd vplývajú hlavne priemysel a poľnohospodárstvo. 

Najväčšími znečisťovateľmi sú priemyselné podniky, vodárenské spoločnosti (čistiarne 

odpadových vôd) a samotné sídla, ktoré nemajú vybudovanú kanalizáciu a tak vypúšťajú 

odpadové vody priamo do vodných tokov. K plošnému znečisteniu prispieva najmä 

poľnohospodárska výroba. V poslednom období sa zlepšila kvalita vody, a to hlavne najmä 

v rieke Váh. Stále to ale nepredstavuje optimálny stav. Čo sa týka kvality podzemnej vody, tá 

sa dlhodobo sleduje a to v súvislosti s vyuţívanými zdrojmi. Ako sa uvádza v spomenutej 

štúdii, problémy s vyuţívaním vodných zdrojov sa vyskytovali hlavne v minulosti, a to 

v dôsledku zvýšených koncentrácií dusičnanov, ktorých pôvodom bola intenzívna 

poľnohospodárska činnosť a nakladanie so splaškovými odpadovými vodami. Na začiatku 90-

tych rokov dosahovali hodnoty obsahu dusičnanov limit pre pitnú vodu (50 mg/l). V prípade 

vodného zdroja Gbeľany bolo zaznamenané aj jeho prekročenie. Útlm poľnohospodárskej 

výroby znamenal postupné zniţovanie koncentrácií znečisťujúcich látok. Podľa posledných 

výsledkov analýz, poskytnutých SVS Ţilina, dosiahol obsah dusičnanov vo vodnom zdroji 

Teplička v rokoch 2002-2003 hodnoty 15,6-17,3 mg/l a vo vodnom zdroji Gbeľany 16,1-30,1 

mg/l. Z hľadiska kontaminácie podzemných vôd ťaţkými kovmi a ukazovateľmi organického 

znečistenia, neboli v spomínaných zdrojoch zistené nadpriemerné hodnoty. 

 

Súčasné zásobovanie sídiel mikroregiónu pitnou vodou sa uskutočňuje zo zdrojov vo 

vlastnom území. Je to hlavne vodný zdroj v Tepličke nad Váhom s výdatnosťou 160 l.s
-1

, 

ktorý zároveň poskytuje pitnú vodu aj pre neďaleké mesto Ţilina. Okrem toho sú to vodný 

zdroj Krivánska Rizna (Terchová), vodný zdroj HGV vrt Gbeľany a vodný zdroj Frankovka 

(Belá). Priemyselné závody (napríklad KIA) odoberajú technologickú vodu z rieky Váh. 

Jedinou obcou v mikroregióne, ktorá nie je napojená na verejný vodovod je obec Lutiše. Zo 

7549 obytných jednotiek mikroregiónu je na vodovod napojených 6991 priamo v byte, 38 

mimo bytu a 455 je bez vodovodu. 
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Kvalita ţivotného prostredia je daná spôsobom vyuţitia územia, ktoré má 

antropogénny charakter. Na znečisťovaní ţivotného prostredia regiónu sa podieľa 

priemyselná činnosť, poľnohospodárstvo, doprava, ukladanie odpadov a osídlenie.  

 

Na stav ovzdušia vplývajú rôzne zdroje znečistenia v samotnom mikroregióne, 

automobilová doprava a tieţ prenos emisií zo vzdialených zdrojov. Podľa Slovenského 

hydrometeorologického ústavu sú hlavne v Ţilinskej kotline nevhodné rozptylové podmienky 

emisií. Jedná sa hlavne o početné stavy bezvetria a malých rýchlostí vetra do 2 m/s. Slabé 

prevetrávanie je okrem toho znásobované častými inverznými stavmi atmosféry, ktoré 

zabraňujú rozptylu emisií škodlivých látok vo vyšších vrstvách atmosféry. Tie sa potom 

koncentrujú v prízemnej vrstve ovzdušia. To spôsobuje početné inverzie, ktoré sa vyskytujú 

hlavne na jeseň a v zime, a to vo večerných a nočných hodinách. V mikroregióne patrí 

k najväčším znečisťovateľom ovzdušia firma DOLVAP Varín a Píla Varín, ale aj neďaleké 

podniky v meste Ţilina ako Ţilinská teplárenská, Aquachemia s.r.o., či VAS Mojšova Lúčka. 

Mnoţstvo emisií, ktoré vypúšťajú tieto podniky sa uvádza v štúdií Automobilový závod Ţilina 

– zámer, v časti Základné informácie o stave ţivotného prostredia, a sú to: 

 

Množstvo vypúšťaných emisií z najväčších zdrojov znečistenia ovzdušia (t/rok) 

Zdroj znečistenia TZL SO2 NOx CO VOC NH3 TTC CHX 

Žilinská 
teplárenská 

184,25 1911,92 701,79 145,69 12,62 - - - 

Aquachemia 0,40 33,29 318,88 0,84 0,03 0,84 3,4 0,77 

VAS Mojšova 
Lúčka 

0,29 0,11 6,39 2,14 0,27 - - - 

DOLVAP Varín 193,51 11,41 17,26 4906,13 0,01 - - - 

Píla Varín 2,86 - 0,11 0,56 - - - - 
TZL - tuhé znečisťujúce látky, VOC - prchavé organické látky, TTC - trichlóretylén, CHX - cyklohexán 

Zdroj: http://www.zilina.sk/dokumenty/Ostatne_20060224115110.doc 

 

Z hľadiska environmentálnej záťaţe mikroregión Terchovská dolina nie je povaţovaný 

za zaťaţenú oblasť (podľa správy MŢP z roku 2006). Napriek tomu však existuje niekoľko 

faktorov, ktoré v mikroregióne ohrozujú ţivotné prostredie. Environmentálnu záťaţ 

v súčasnosti predstavuje priemysel v tesnej blízkosti niektorých obcí v západnej časti regiónu 

(automobilový priemysel, vápenka) a to najmä v podobe znečisťovania ovzdušia škodlivými 

látkami; znečistená voda Váhu, kumulovaná vo Vodnom diele Ţilina; nelegálne skládky 

odpadov, často v blízskosti menších vodných tokov a doprava, hlavne v úseku dopravného 

koridoru Ţilina – Martin, ktorý patrí medzi najvyťaţenejšie cestné úseky na Slovensku. 

 

Charakteristiku pôd v rámci mikroregiónu moţno brať z rôznych hľadísk. Podľa 

zrnitosti sa v mikroregióne nachádza pestrá paleta pôd. Od hlinito-piesčitých, cez piesčito-

hlinité, hlinité po ílovito-hlinité a v niektorých polohách aj ílovité pôdy. Podľa obsahu skeletu 

sa tu nachádzajú všetky typy pôd (neskeletnaté, stredne skeletnaté, silno skeletnaté a veľmi 

silno skeletnaté) (obrázok č. 7). Na pestovanie poľnohospodárskych plodín sú najvhodnejšie 

tzv. stredne ťaţké pôdy (hlinité) s nízkym zastúpením skeletu. Na úrodnosť pôd má vplyv aj 

podiel humusu v pôde. Z tohto hľadiska patrí územie mikroregiónu skôr k chudobnejším 

oblastiam. Obsah humusu v poľnohospodárskej pôde sa tu pohybuje od 1 do 2,3%, čo je 

pomerne málo. Avšak miestami sa nájdu polohy (oblasti nív a terás vodných tokov) aj 

http://www.zilina.sk/dokumenty/Ostatne_20060224115110.doc


Záväzná osnova Integrovanej stratégie rozvoja územia 

z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013                                                                                                                                                                      

 

 

 

12 

s percentuálnym podielom vyšším ako 2,3%. Geologická a geomorfologická stavba, ako aj 

rastlinná pokrývka a činnosť človeka má úzku náväznosť na priestorové rozšírenie pôdnych 

druhov a pôdnych typov. V mikroregióne môţme nájsť širokú paletu pôdnych druhov, typov 

a variét (prevaţne človekom upravovaných  a obhospodarovaných pôd – tzv. kultizemí) 

(obrázok č. 8). Na nivách riek sa nachádzajú fluvizeme. V zamokrených oblastiach 

s permanentne podmáčanou pôdou sa nachádzajú pseudogleje. Na karbonatických (vápence, 

dolomity) horninách sa nachádzajú rendziny a v horských oblastiach kambizeme aţ podzoly. 

Vo vrcholových častiach Fatry, kde je malý pôdny  kryt, sa môţu vyskytovať aţ litozeme 

(pôdy s plytkým pôdnym horizontom s veľkým zastúpením skeletu). 

 
Vzhľadom na podloţie a obhospodarovanie je pôdna reakcia kyslá (prevaţne v horských 

a podhorských oblastiach) s pH 4,5 – 5,5 a neutrálna aţ mierne zásaditá (v oblasti vodných 

tokov) s pH 7 – 7,8. Vzhľadom na povahu pôd v mikroregióne je ich retenčná schopnosť 

(schopnosť zadrţiavať vodu) veľká s pomerne dobrou priepustnosťou.  

 

 vyuţitie územia a pôdneho fondu; 

Do územia Mikroregiónu výrazne zasahuje Národný Park Malá Fatra, ktorý zaberá 26 

km2 z celkových 340 km2 rozlohy regiónu. Patria sem takisto rôzne chránené krajinné 

oblasti, predovšetkým vo východných a severných častiach regiónu. Samotná zastavaná 

plocha je pomerne malá, zaberá asi 4% celkovej rozlohy regiónu. Poľnohospodárska pôda 

predstavuje pribliţne 40% rozlohy. Zvyšná pôda predstavuje nepoľnohospodársku pôdu, kde 

dominujú lesy. 

Vzhľadom na charakter mikroregiónu je preň typická lesná ťaţba, nakoľko lesy zaberajú 

vyše 50% rozlohy mikroregiónu. Ťaţba dreva je obmedzená v rámci národného parku, 

mnohé z okolitých lesov boli v minulosti za účelom ťaţby vysádzané. Vodné zdroje sú 

vyuţívané len v minimálnej miere, jediné výraznejšie vyuţitie tak predstavuje Vodné dielo 

Ţilina. V mikroregióne sa nachádza mnoţstvo zdrojov pitnej vody a prírodnej minerálnej 

vody. V rámci poľnohospodárskej pôdy najväčšiu časť predstavujú trvalé trávnaté porasty – 

takmer 70% celkovej poľnohospodárskej plochy, ktoré sa zachovali vďaka dlhej tradícii 

pastierstva v regióne. Zvyšná poľnohospodárska pôda vyuţíva ako orná pôda a v menšej 

miere pre záhrady a ovocné sady. 

 

 vyuţitie lesných a vodných zdrojov, vyuţitie poľnohospodárskej pôdy; 

 

Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo výraznou mierou závisia od prírodných 

podmienok daného územia. Územie mikroregiónu bolo poľnohospodársky vyuţívané uţ od 

najstarších čias, preto bolo na mnohých miestach aj odlesnené. Napriek tomu majú 

v mikroregióne stále dominantné postavenie lesy – 45%. Dôleţitým ukazovateľom 

poľnohospodárskeho zastúpenia v mikroregióne je stupeň jeho poľnohospodárskeho vyuţitia, 

ktorý udáva podiel poľnohospodársky obrábanej pôdy z celkovej výmery príslušného regiónu. 

(Tabuľka č. 27) Celková výmera pôdneho fondu v mikroregióne je 10516,4068 ha. Z grafu č. 

6 vyplýva, ţe mikroregión Terchovská dolina má stupeň poľnohospodárskeho vyuţitia 42%. 

Zatiaľ čo v západnej časti mikroregiónu prevláda rastlinná výroba (prítomnosť Ţiliny ako 

spádového centra podnietila vlastne akýsi prímestský charakter poľnohospodárstva), 

východnejšie, vzhľadom na lesnatosť a hornatejší reliéf, sú vhodnejšie predpoklady na 
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ţivočíšnu výrobu. Mikroregión však nepatrí medzi významné poľnohospodárske oblasti 

Slovenska. Príčinu moţno hľadať hlavne v prírodných pomeroch tohto územia. V dôsledku 

fyzickogeografických pomerov patrí prevaţná časť mikroregiónu do typu rastlinnej produkcie 

so strednou intenzifikáciou, s malou produkciou, trhovosťou a efektívnosťou priamych 

nákladov. Naopak, pre ţivočíšnu produkciu je charakteristická stredná produkcia, 

intenzifikácia a aj efektívnosť priamych nákladov. Čo sa týka štruktúry rastlinnej produkcie,  

je skôr  pasienkársko-lúčno-zemiakárska. Konkrétne sa Terchovská dolina zaraďuje do 

zemiakársko-ovsenej a horskej výrobnej oblasti. Rastlinná výroba je zameraná na hlavne na 

pestovanie náročných poľnohospodárskych plodín ako zemiakov, krmovín a menej náročných 

obilnín. Štruktúra ţivočíšnej produkcie je mäsovo-mliečna, dominuje chov oviec, prípadne 

ošípaných, kôz a koní. V Nededzi sa nachádza Poľnohospodárske druţstvo Váh a v katastri 

obce Zázrivá zase Poľnohospodárske druţstvo Párnica, ktoré je orientované na chov dobytka 

a chov oviec.  

 

Lesy pokrývajú 41% rozlohy Slovenska, v mikroregióne Terchovská dolina to je  uţ 

spomínaných 45%.  S týmto podielom sa spájajú aj veľké zásoby dreva. Jeho ťaţbu však na 

území mikroregiónu logicky a do značnej miery obmedzujú chránené územia – NP Malá Fatra 

a CHKO Kysuce. Preto majú lesy v skúmanom regióne nie produkčnú, ale skôr protieróznu a 

protilavínovú, vodohospodársku a výchovno-výskumná funkciu.  

 

V jednotlivých obciach mikroregiónu sa v závislosti od nadmorskej výšky nachádza 

dubovo – bukový, bukový, smrekovo – bukovo – jedľový, smrekový a kosodrevinový lesný 

vegetačný stupeň.  Najrozšírenejšou drevinou je buk a smrek. Moţno povedať, ţe pomer 

medzi ihličnatými a listnatými drevinami je pribliţne vyrovnaný. Lesy však predstavujú 

výrazný rozvojový potenciál tohto územia, nakoľko sú trvalo obnoviteľným zdrojom suroviny 

so širokým vyuţitím a pokiaľ je rozvoj lesného hospodárstva nasmerovaný na obnoviteľnosť 

týchto zdrojov, vytvára aj dodatočné pracovné príleţitosti.  

 

 

 Stupeň poľnohospodárskeho využitia v Mikroregióne Terchovská dolina 

Stupeň poľnohospodárskeho využitia v 

mikroregióne Terchovská dolina

42

45

3

6

6

Poľnohospodárska  pôda Lesná pôda

Vodné plochy Zastavaná plocha

Ostatné plochy

 

1.1.1  
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Na území mikroregiónu sa nachádza viacero píl na spracovanie dreva. 

Najvýznamnejšie sú vo Varíne, v Terchovej, v osade Šípková a v Zázrivej, kde sa 

nachádzajú Drevovýroba V Bielej a v Doline,  Píla v Havranej a v Ústredí. 

 

 výskyt a vyuţitie nerastných surovín; 

Mikroregión podľa doterajších zistení neoplýva výraznejším nerastným bohatstvom 

s výnimkou vápenca, ktorý predstavuje hlavnú zloţku v jadre pohoria Malá Fatra, kde je 

však jeho ťaţba vylúčená vzhľadom na ochranu ţivotného prostredia. V minulosti sa tu tieţ 

ťaţil asfalt (Nezbudská Lúčka) a v súčasnosti sa tu spracúva vápenec (Varín) z neďalekého 

lomu Polom v Lučanskej časti pohoria Malá Fatra, ktorí patrí pod kataster obce Stráňavy. 

 

 popis a vymedzenie chránených území a území NATURA 2000, ÚSES, územia 

spadajúce pod nitrátovú smernicu. 

 

Z hľadiska ochrany územia je najvýraznejšou oblasťou Národný park Malá Fatra, ktorý sa 

rozprestiera v juţnej a juhovýchodnej časti mikroregiónu. Tento park je zaradený do 

NATURA 2000 ako územie európskeho významu v alpskom bioregióne. V regióne sa tieţ 

nachádzajú územia spadajúce pod nitrátovú smernicu a to do kategórií A a B, teda s nízkym 

a stredným stupňom obmedzenia hospodárenia. Tieto územia sa nachádzajú v katastroch obcí 

v západnej časti mikroregiónu.  

NP Malá Fatra – veľkoplošné chránené územie Malá Fatra bolo vyhlásené za 

chránenú krajinnú oblasť uţ v roku 1967. V roku 1988 bol na tomto území zriadený národný 

park (nariadením vlády SSR č. 24/1988 Zb. o Národnom parku Malá Fatra zo dňa 18. Januára 

1988 (s účinnosťou od 1. apríla 1988)), ktorý patrí k najcennejším krajinným celkom 

Slovenska vďaka svojej prírode, zachovanými spoločenstvami s mnoţstvom chránených 

vzácnych i reliktných druhov organizmov, z ktorých niektoré tu majú západnú hranicu svojho 

rozšírenia v Karpatoch. Rozloha vlastného územia je 22 630 ha, na výmere 23 262 ha ho 

obklopuje ochranné pásmo. Zachovali sa tu prirodzené ekosystémy s veľkou rozmanitosťou 

rastlinných a ţivočíšnych spoločenstiev typických pre Západné Karpaty. Územie je pomerne 

bohaté na vodné pramene a menšie vyvieračky. Celkovo na území ţije 188 chránených 

druhov, z ktorých sú charakteristické a najznámejšie veľké predátori medveď hnedý, vlk 

obyčajný, rys ostrovid a mačka divá. Z dravcov sú to orol skalný. Jastrab veľký a včelár lesný.  

 

Návštevný poriadok NP Malá Fatra je ustanovený vyhláškou Krajského úradu 

ţivotného prostredia v Ţiline, č. 9/2005 podľa § 20 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane 

prírody a krajiny (ďalej len „zákon”) a § 7 ods. 2  zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe 

starostlivosti o ţivotné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Účelom vyhlášky 

je upraviť podmienky pobytu návštevníkov na jeho území, podmienky a rozsah kultúrno-

výchovného vyuţitia a spôsob sprístupnenia NP, obmedzenia dopravy návštevníkov, 

vymedzenie miest pre kultúrno-výchovné vyuţitie a tým prispieť k ochrane prírody NP. 

Správa NP má sídlo vo Varíne a dozerá a kontroluje dodrţiavanie ochranných podmienok, 

usmerňuje činnosť lesného hospodárstva, poľnohospodárstva, poľovníctva a rybárstva, 

výstavbu, dopravu i podmienky jeho vyuţitia na rekreáciu, turistiku a šport.  
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Značná časť územia národného parku sa prísnejšie chráni v rámci viacerých plošne 

chránených území. Osobitne cenné prírodné územia NP boli vyhlásené za národné prírodné 

rezervácie, prírodné rezervácie, prírodné pamiatky, či chránené prírodné výtvory. Na území 

mikroregiónu Terchovská Dolina sa nachádzajú tieto: 

 NPR Chleb – za národnú prírodnú rezerváciu bol vyhlásený v roku 1967, 

s novelitáciou v roku 1988. (Výnos MK SSR č.1160/1988-32 z 30.6.1988). Nachádza sa vo 

výške 700 – 1709 m n. m. v katastrálnom území obce Terchová.  Zaberá priestor v závere 

Vrátnej doliny, a to od údolnej stanice sedačkovej lanovky aţ po Veľký Kriváň a Poludňový 

Grúň. Na ploche 412,87 ha sa chránia vzácne rastlinné spoločenstvá pôvodných lesov 

a sekundárnych holí na hlavnom hrebeni. 

 NPR Krivé - Nachádza sa v Krivánskej Malej Fatre v katastri obce Nezbudská 

Lúčka na pravom brehu Váhu v bezprostrednej blízkosti Domašínskeho meandra. Výmera 

chráneného územia je 203,72 ha. Rezervácia bola zriadená Úpravou Ministerstva kultúry SSR 

č. 9145/1979-OP z 30. 11. 1979. Predmetom ochrany sú súbory spoločenstiev skalných sutín 

a rôznorodých lesných porastov s prirodzeným drevinovým zloţením na kryštaliniku Malej 

Fatry pre vedecko-výskumné a študijné ciele. 

 NPR Prípor –nachádza sa na území NP Malá Fatra, za NPR bol vyhlásený 

v roku 1980 úpravou Ministerstva kultúry SSR č. 3487/1980-32 z 31.5.1980 za účelom 

ochrany prirodzených spoločenstiev jedľovo-bukového lesa a pásma kosodreviny s výskytom 

zriedkavých druhov rastlín a ţivočíchov na vedecko - výsk., náučné a kultúrno-výchovné 

ciele. Reliéf je veľmi členitý, nachádza sa tu niekoľko pôsobivých priepastí, pukliny a menšie 

jaskyne. V hlboko vyerodovaných ţľaboch sa často vyskytujú snehové lavíny. Nachádza sa 

v katastri obcí Belá, Dolná Tiţina a Krasňany. 

NPR Rozsutec – v pohorí Malá Fatra, v k. ú. obcí Terchová a  Zázrivá. Za prírodnú 

rezerváciu bola vyhlásená v roku 1967 s aktualizáciou v roku 1986 (Úprava Ministerstva 

kultúry SSR č. 464/1986-32 z 31.1.1986). Má výmeru 842 ha. Je najväčšou a z pohľadu 

prírodných hodnôt najcennejšou rezerváciou NP Malá Fatra. Rezervácia chráni  výrazné 

dominanty Krivánskej Malej Fatry so zachovalými biocenózami, bohatým výskytom 

chránených a ohrozených druhov rastlín a ţivočíchov, ako aj zriedkavými tvarmi krasového 

reliéfu. Týmito dominantami sú Veľký a Malý Rozsutec (1610 m a 1343 m) Sú to príkrovové 

trosky (hladký kríţňanský príkrov s bralným chočským reliéfom). Ich súčasťou je aj Skalné 

mesto.  Zahŕňa morfologicky atraktívne útvary ako kaňony (Diery), rokliny, krútňavové 

hrnce, vodopády, osobitne modelované dolomitové hrebene, jednotlivé skalné útvary (Fajky 

nad Dolnými dierami), skalné steny a bralá.  Častá je inverzia vegetácie. Nachádzajú sa tu 

vzácne ekosystémy, endemické, reliktné, vzácne a zriedkavé druhy fauny a flóry. Lesné 

spoločenstvá bukových jedlín, jedľových bučín, bukových javorín, vápencových bučín, 

reliktných javorín, javorových smrečín a smrekových kosodrevín si tu zachovali do značnej 

miery prirodzený ráz. Chránenú flóru reprezentujú napr. devätorník alpínsky, lomikameň 

trváci, medvedica lekárska, iskerník pahorský, poniklec slovenský,  dryádka osemlístková, 

ľalia zlatohlavá; chránenú faunu napr. mlok karpatský, murárik červenokrídly, stehlík 

čečetavý, vrchárka červenkavá, ľabtuška vrchovská, výr skalný, skaliar pestrý. 

NPR Suchý – jeho rozloha je 429,42 ha. Rezervácia bola zriadená Úpravou 

Ministerstva kultúry SSR č.. 9144/1979-OP z 30.11.1979. Nachádza sa v katastri obcí 

Krasňany a Nezbudská Lúčka. Predmetom ochrany je vzácny súbor lesných a 

kosodrevinových spoločenstiev na rozmanitom horninovom podklade, miestami s porastmi 

pralesovitého rázu, väčšinou so zachovalou hornou hranicou lesa s výraznými 

geomorfologickými formami. 
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NPR Starý hrad – bol za chránené územie vyhlásený v roku 1967, s novelizáciou 

v roku 1988 (Výnos Ministerstva kultúry SSR č. 1160/1988-32 z 30.6.1988). Predmetom 

ochrany je zachovalý súvislý porast dubových spoločenstiev (spoločenstvo kyslých dubových 

bučín) reliktného rázu na severnej hranici svojho rozšírenia. Blízkosť zrúcanín kultúrnej 

pamiatky Starého hradu zvýrazňuje hodnotu tohto chráneného územia. Nachádza sa 

v katastrálnom území obce Nezbudská Lúčka. 

 NPR Tiesňavy – národnou prírodnou rezerváciou sa stali v roku 1967, 

s novelizáciou v roku 1986 (Úprava Ministerstva kultúry SSR č. 465/1986-32 z 31.1.1986). 

Rozloha tejto rezervácie je 442,51 ha. Nachádza sa na území NP Malá Fatra, v katastroch obcí 

Belá a Terchová. Zaberá Boboty, Tiesňavy a Sokolie. Je to kaňon s pôsobivými skalnými 

útvarmi v prielome potoka Vrátňanka. Mnohé z nich svojim tvarom pripomínajú ľudské 

postavy (Mních, Plačúca Anička) alebo rozličné predmety a zvieratá (Jánošíková posteľ 

a stolička, Drak, Ťava, Krokodíl). Okrem nich sa chránia aj jedinečné spoločenstvá rastlín a 

ţivočíchov s mnohými endemickými a reliktnými druhmi. Je tu napr. najniţší výskyt 

kosodreviny v NP Malá Fatra, a to v Obšívanke, v nadmorskej výške 640 m n. m.  

 NPR Veľká Bránica – má rozlohu 332,09 ha, za chránené územie bola 

vyhlásená v roku 1967, novelizovaná v roku 1988 výnosom Ministerstva kultúry SSR č. 

1160/1988-32 z 30.6.1988. Chránia sa v nej pôvodné rastlinné spoločenstvá - zachovalý 

komplex bučín na vápnitých horninách je ukáţkou pôvodných lesov, ktoré siahali aţ na hornú 

hranicu lesa. Napriek tomu, ţe je pásmo kosodreviny a smreka umelo odstránené, sú lesy 

rezervácie cennou ukáţkou zachovalej štruktúry lesov. Nachádza sa v katastroch obcí Belá a 

Terchová. 

Vo všetkých NPR je obmedzený pohyb turistov len na značené turistické chodníky 

a je zakázané zbieranie prírodnín. V ochrannom pásme NP Malá Fatra, teda v oblasti 

Kysuckých vrchov je pohyb turistov neobmedzený. 

 PP Domašínsky meander  - za prírodnú pamiatku bol vyhlásený v roku 1978. 

(Uznesenie Rady ONV Ţilina č. 91/1978 z 21.7.1978, 4. stupeň o. - vyhláška KÚŢP v Ţiline 

č. 7/2004 z 3.5.2004 - ú. od 1.7.2004) Má rozlohu 80,4 ha. Predmetom ochrany je typický 

riečny reliéf (obtočník), ktorý vznikol postupným zarezávaním rieky Váh do dvíhajúceho sa 

pohoria Malá Fatra koncom treťohôr a začiatkom štvrtohôr (v celých Západných Karpatoch je 

to ojedinelá forma) Meander rozdeľuje Malú Fatru na Lúčanskú a Krivánsku časť.  Územie j 

významné aj z historického hľadiska – viaţu sa k nemu povesti o Margite a Besnej, 

o pltníkoch a zbojníkoch. Nachádza sa v k. ú. obce Strečno. 

 PP Krasniansky Luh – za prírodnú pamiatku bol vyhlásený v roku 1989 a to 

uznesením plenárneho zasadania ONV v Ţiline č. 3/1989 z 20.4.1989. Má rozlohu 15,21 ha a 

nachádza sa v k. ú. obce Krasňany. Chráni zachovalé brehové porasty toku Varínky v 

ochrannom pásme Národného parku Malá Fatra, ktoré sú dôleţité z hľadiska vedecko-

výskumného, krajinotvorného, vodoochranného, breho ochranného, ekologického a náučného. 

 CHA Hate – toto územie bolo vyhlásené za chránený areál v roku 2000, a to 

všeobecne záväznou vyhláškou KÚ v Ţiline č.3/2000 z 24.10.2000. Má rozlohu 0, 5793 ha 

a nachádza sa v katastri obce Terchová. Zabezpečuje ochranu najzachovalejších prirodzených 

močiarnych spoločenstiev na severnom úpätí Malej Fatry. 

V NP Malá Fatra sa na území mikroregiónu Terchovská Dolina nachádza viacero 

jaskýň, všetky sú však nesprístupnené pre verejnosť. Zaraďujú sa medzi chránené prírodné 

výtvory. Sú nimi: 

Kryštálová jaskyňa – nachádza sa na severnom úbočí Malého Rozsutca. Na svojich 

stenách má nápadne veľké kryštály. Je 26 m dlhá. 
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 Hoblíkova jaskyňa –  nachádza sa medzi vrchmi Polom a Hoblík, povyše obce 

Stráňavy. Pomedzi tieto vrchy preteká potok Hýrov, prameniaci pod Minčolom v horninách 

kryštalinika, teda vlastne granodioritoch so šošovkami pararúl. Tu potok vytvára normálnu, 

širokú dolinu. Po prechode cez nekrasové horniny sedimentárneho obalu, teda cez tmavé 

bridlice karbónu, zlepence a kremence spodného triasu a pestré bridlice verfénu, prichádza 

potok na dolomity ladinu neveľkej mocnosti a napokon na mohutný komplex 

Guttensteinských vápencov anisu. Tieto vápence budujú aj vrchy Polom a najmä Hoblík. 

Donedávna sa predpokladalo, ţe keď potok Hýrov tečie naprieč vrstvou vápencov a nie v 

smere ich najväčšieho rozšírenia, ţe tu nemôţe vzniknúť systém rozsiahlejších jaskýň. 

Objavmi z roku 2005 aspoň trochu narušili túto predstavu. 

 

 

 

 

2.3 Popis demografickej situácie 

Popíšte:  

 počet obyvateľov, populačné vývojové pyramídy; 

 štruktúru populácie územia podľa produktívnosti a ekonomickej aktivity; 

 trendy vo vývoji jednotlivých vekových kategórií; 

 trendy v demografických pohyboch, ich príčiny; 

 národnostné a etnické zloţenie obyvateľstva; 

 vierovyznanie; 

 vzdelanostnú úroveň – stupeň aj druhy, vývojové trendy vo vzdelanosti; 

 prehľad zručností obyvateľstva. 

 

V roku 2006 dosiahol počet obyvateľov 29 918, čo predstavuje v porovnaní s rokom 1996 

nárast o takmer 1000 obyvateľov. Podľa populačných pyramíd (viď príloha č.15)je zrejmé, 

ţe v regióne je pomer pohlaví pomerne vyrovnaný, rozdiel je necelé percento celkovej 

populácie. V predproduktívnom veku (0-14) a produktívnom veku (15-64) je rozdiel medzi 

pohlaviami takmer vyrovnaný, prevahu majú muţi v oboch prípadoch len tesne nad 2%. 

Veľký rozdiel je však v postproduktívnom veku, kedy ţeny tvoria 63% a muţi 37% tejto 

vekovej kategórie. Z celkovej populácie tvorí veková kategória 0-14 18,7% populácie, vo 

vekovej kategórii 15-64 je to 69,5% a obyvateľstvo nad 65 rokov tvorí 11,8% populácie. 

Demografický vývoj má stúpajúci trend, sledovaný prirodzený prírastok populácie od roku 

2001 do roku 2006 je 357 osôb, z toho 275 ţien. Zvýšeniu populácie mikroregiónu pomohla 

aj migrácia, do oblasti sa prisťahovalo od roku 2001 do roku 2006 338 osôb, z toho 182 ţien. 

Z hľadiska ekonomickej aktivity sú známe údaje len po rok 2005, kedy sa v mikroregióne 

eviduje 1246 nezamestnaných, z toho je 543 muţov a 703 ţien. Podľa posledného sčítania 

obyvateľstva Slovenskej republike z roku 2001 v mikroregióne prevládajú osoby 

s rímskokatolíckym vierovyznaním, predstavujú pribliţne 97% populácie, zvyšnú populáciu 

tvoria najmä osoby bez vierovyznania. Iné vierovyznania sa vyskytujú len vo veľmi nízkych 

počtoch. Z hľadiska národnosti je väčšina populácie (okolo 99%)  slovenskej národnosti, 

druhú najpočetnejšiu (0,7%) tvorí česká národnosť. 

http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%BDrov&action=edit
http://sk.wikipedia.org/wiki/Min%C4%8Dol
http://sk.wikipedia.org/wiki/2005


Záväzná osnova Integrovanej stratégie rozvoja územia 

z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013                                                                                                                                                                      

 

 

 

18 

 

Mikroregión Terchovská dolina sa nevyznačuje príliš priaznivou vzdelanostnou štruktúrou 

obyvateľstva. Najvyšším dokončeným stupňom vzdelania je v regióne učňovské vzdelanie 

bez maturity, a to 28 % zo všetkého obyvateľstva mikroregiónu (SR cca 20%). Druhým 

najvyššie dosiahnutým stupňom vzdelania je základné vzdelanie (skoro 22 %) a len necelých 

14 % obyvateľov mikroregiónu má úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou. Vysokoškolsky 

vzdelaní ľudia predstavujú 3% všetkého obyvateľstva. Pre porovnanie na Slovensku je to 26 

% úplné stredoškolské vzdelanie, 21 % základné vzdelanie, 20 % učňovské bez maturity a 7 

% vysokoškolské vzdelanie. Pre potreby regionálneho trhu práce je však táto vzdelanostná 

štruktúra zatiaľ vyhovujúca. Treba si však uvedomiť ţe v súčasnosti má vzdelanostná úroveň 

obyvateľstva čoraz vyššiu hodnotu a to v súvislosti s príchodom tak domácich, ako aj 

zahraničných investorov, ktorí neustále zvyšujú kvalifikačné nároky na svojich zamestnancov. 

V rámci OZ Partnerstvo Terchovská dolina sa remeselníci nachádzajú v obciach Terchová, 

Belá a Zázrivá. Tu sa podarilo zachovať miestnym obyvateľom niektoré tradičné remeslá 

a zvyklosti, ako sú rezbárstvo, umelecké kováčstvo. Zachovala sa tu aj ľudová architektúra 

a ľudové tance.  

Obyvateľstvo mikroregiónu Terchovská dolina sa vyznačuje zručnosťami v oblasti remesiel 

všetkého druhu, hlavne teda moderných remesiel, ktoré sa vyvíjajú s dobou. Obyvatelia tak 

zanedbávajú tradičné remeslá a výberom remesla sa prispôsobujú poţiadavkám pracovného 

trhu. 

 

2.4 Popis spoločenských, inštitucionálnych, kultúrnych a historických zdrojov 

Popíšte: 

 situáciu v školstve, zdravotníctve, sociálnych a iných verejných sluţbách; 

 

V mikroregióne sa nachádza 12 základných škôl, 15 materských škôl, z ktorých takmer 

všetky majú pridruţené aj stravovacie zariadenia a ich zriaďovateľom je krajský úrad v Ţiline. 

V najväčších obciach sa nachádzajú aj záujmové kluby či strediská voľného času pre mládeţ.  

Pre obyvateľov mikroregiónu je k dispozícii 9 všeobecných lekárov pre dospelých a 7 

pre deti a dorast. Samostatných všeobecných lekárov a zubných lekárov však majú len obce 

Belá, Varín, Terchová a Teplička nad Váhom, ostatné obce spadajú spoločne pod ostatnách 

lekárov a obyvatelia k nim musia dochádzať. V Terchovej a vo Varíne sa tieţ nachádza 

lekáreň.  

Úroveň ďalších sociálnych sluţieb je pomerne nízka, z materiálov Ţilinského 

samosprávneho kraja vyplývy, ţe jediné zariadenia sociálnej starostlivosti sú v Zázrivej, 

Terchovej a Varíne. ďalšie verejné sluţby ako napríklad polícia a hasičský zbor  sú 

lokalizované v Terchovej. 

Kaţdá z obcí má svoj vlastný obecný úrad so zastupiteľstvom. Ostatné inštitúcie verejnej 

správy regionálnej aj národnej úrovne pod ktorých pôsobnosť spadá tento mikroregión, sú 

umiestnené v Ţiline.  

 

 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 
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úlohy vo verejno-súkromnom partnerstve (MAS) alebo spoluprácu s verejno-

súkromným partnerstvom (MAS); 

Moţno skonštatovať, ţe obce mikroregiónu Terchovská dolina disponujú základnou 

štandardnou vybavenosťou. 

  

Školstvo  
Mikroregión Terchovskej doliny je vybavený pomerne dostatočnou sieťou vzdelávacích a 

kultúrnych zariadení. Materské škôlky sa nachádzajú vo všetkých obciach mikroregiónu 

okrem Kotrčinej Lúčky. Takisto základné školy sú v kaţdej obci mimo Kotrčinej Lúčky, 

Mojša, Nededzi a Nezbudskej Lúčky. V školách pracujú rôzne školské kluby.  

 

 

 

Zdravotníctvo 

V mikroregióne poskytujú zdravotnícke sluţby Obvodné zdravotných strediská v obciach 

Belá, Teplička nad Váhom, Terchová, Varín a Zázrivá, ktoré sú obsadené 3 aţ 4 lekárskymi 

miestami, a to všeobecným, detským a zubným lekárom, pričom v Belej pôsobí aj gynekológ. 

V Zázrivej pôsobí Ústav národného zdravia. Sieť zdravotných zariadení tak teda nie je 

rovnomerne rozmiestnená naprieč územím mikroregiónu. V ostatných obciach mikroregiónu 

zdravotné zariadenia úplne absentujú. Rovnaká situácia sa týka siete lekární, nakoľko v 

mikroregióne celkovo pôsobí iba 5 lekární, a to v obciach spomínaných vyššie.  

 

Sociálna pomoc  
Terchová a Zázrivá sú dve obce mikroregiónu Terchovskej doliny v ktorých pôsobia domy 

dôchodcov. Dom opatrovateľskej sluţby nájdeme vo Varíne. Okrem toho v Zázrivej rozvíja 

činnosť Spišská katolícka charita.  

 

Kultúra a šport  
V obciach mikroregiónu sa nachádzajú kultúrne domy a spoločenské miestnosti, mimo obce 

Stráňavy v kaţdej pôsobí aj obecná kniţnica. Vo všetkých obciach pracujú záujmové 

zdruţenia, kluby, kultúrne súbory a s nimi súvisiace aj uţ pravidelné spoločenské a kultúrne 

podujatia s pevným harmonogramom. Organizované podujatia sú bliţšie rozpísané v kapitole 

o cestovnom ruchu. Stále kino svojim obyvateľom poskytujú obce Belá, Stráňavy, Terchová, 

Varín a Zázrivá. V Stráňavách je termálne kúpalisko. Okrem toho sa v obci Terchová a 

Zázrivá nachádzajú agroturistické areály s moţnosťou jazdy na koňoch a v obci Belá okrem 

toho nájdeme klzisko, tenisové ihrisko, horolezeckú stenu a fitnes centrum.  

 

Zariadenia obchodu a sluţieb  
Celkovo moţno konštatovať, ţe kaţdá obec disponuje predajňou zmiešaného tovaru a 

pohostinským strediskom, pričom v niektorých obciach sú aj samostatné predajne potravín.  

Čo sa týka ďalších zariadení nevýrobných sluţieb (polícia, pošta, banka, bankomat), tie sú na 

území mikroregiónu rozmiestnené veľmi nerovnomerne. Policajné zastupiteľstvo sa nachádza 

v obci Terchová. Komerčné banky majú svoje pobočky len v obciach Terchová a Varín , 

bankomat je obyvateľom a návštevníkom k dispozícií len v Terchovej, Gbeľanoch a Tepličke. 

Takisto ani samotnú poštu nenájdeme v kaţdej obci  

 

Ubytovacie a stravovacie zariadenia  
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Ubytovacie kapacity sú zabezpečené takpovediac v kaţdej obci mikroregiónu, s najväčšou 

intenzitou v turisticky najatraktívnejšom území katastra obce Terchovej a Zázrivej a v ich 

blízkom okolí. Nachádza sa tu hotel Bránica kategórie ****, viac ako 10 zariadení kategórie 

*** (napr. Boboty, Diery, Gavurky, Aerchová, Mak, Anton a iné), niekoľko desiatok 

penziónov a hromadných ubytovní a viac ako stovka chát, chalúp a individuálnych ubytovaní 

v súkromí, často aj s ponukou plnej alebo aspoň polovičnej penzie, prípadne moţnosťou 

vyuţiť individuálnu prípravu jedla v zariadení.  

 

Vzhľadom na vysokú návštevnosť regiónu tu celoročne funguje aj mnoţstvo stravovacích 

zariadení, či uţ v rámci vyššie spomínaných ubytovacích zariadení, alebo samostatne. V 

prevádzke je niekoľko desiatok reštaurácii so širokou ponukou tradičných slovenských i 

klasických jedál, viacero pizzérii a tieţ pohostinstiev a barov bez ponuky stravovania. 

 prehľad kultúrnych a historických zdrojov vrátane stručného opisu histórie územia, 

prehľad pamiatok zaradených do pamiatkovej starostlivosti a ich súčasný stav 

i vyuţitie, popis tradícií a duchovného dedičstva; 

 

Súčasťou mikroregiónu je aj mnoţstvo kultúrnych a historických pamiatok. Ich prehľad sa 

nachádza v kapitole potenciál cestovného ruchu mikroregiónu tohto dokumentu.  

Bohatstvo pamiatok súvisí so samotnou históriou regiónu, prvé osídlenia tohto územia sa 

datujú uţ do eneolitu. Následne sa na území vystriedalo niekoľko kultúr, z ktorých kaţdá po 

sebe zanechala pamiatky, na území je niekoľko archeologických nálezísk a rôzne artefakty sú 

vystavené v miestnych múzeách. História regiónu je tieţ úzko spätá s hradmi, ktoré sa na jeho 

území nachádzali a pod ktorých správu tieto obce patrili. K pamiatkovému fondu mikroregińu 

tak patria stovky rôznych pamiatok, od rôznych kríţov pri cestách, pamätných kameňov po 

stredoveké hrady a rôzne kaštiele. Takmer kaţdá obec má navyše svoj kostol, kaţdý z nich 

navyše má svoj osobitý ráz a pamiatkovú hodnotu. Obce sú taktieţ typické pre svoju ľudovú 

architektúru, ktorá sa však zachovala v rozdielnej miere a kvalite a často musela ustúpiť 

modernej výstavbe. Stav pamiatok je veľmi rozdielny, len niektoré sú plne rekonštruované 

a pomerne veľké mnoţstvo z nich je v havarijnom stave.  

Medzi najznámejšie pamiatky patria práve dva stredoveké hrady, ktoré sa nachádzajú 

v katastroch obcí Nezbudská Lúčka a Strečno a oba hrady sú takpovediac na dohľad jeden od 

druhého. Hrad Strečno je národnou kultúrnou pamiatkou a prebehla na ňom rozsiahla 

rekonštrukcia a v dnešnej dobe je jednou z hlavných turistických atrakcií mikroregiónu. Starý 

hrad, ktorý sa nachádza len niekoľko kilometrov vyššie po prúde Váhu na druhom brehu je 

naopak v dezolátnom stave. Hrady spolu tvoria unikátnu dvojicu. Kaštiele z rôznych období, 

od renesančných aţ po klasicistické sa nachádzajú v obciach Gbeľany, Krasňany, Nededza a 

Teplička nad Váhom. Tieto pamiatky sú taktieţ v rôznej kvalite, len niektoré boli čiastočne 

rekonštruované. V kaštieli Krasňany a na hrade Strečno sa tieţ nachádzajú expozície 

Povaţského múzea, v Tepličke nad Váhom sú uloţené telesné pozostatky Ţofii Bošniakovej, 

manţelky Františka Vesseléniho, pána hradu Strečna. Tieto pamiatky zdôrazňujú vzájomné 

prepojenie územia, spolu s tradíciami a folklórom, ktoré sú známe po celom Slovensku. 

Folklór mikroregiónu Terchovská dolina je jedným z najtypickejších a najvýraznejších typov 

na Slovensku a je stálou súčasťou ako národných, tak aj medzinárodných folklórnych 

festivalov. Folklór a tradičné remeslá ako napríklad ovčiarstvo, salašníctvo a s ním spojená 

výroba mliečnych výrobkov, hlavne syra (typické sú Zázrivské korbáčiky), pltníctvo v oblasti 
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Strečna, opracovávanie dreva spolu so spoločnou históriou mikroregińu môţu slúţiť ako 

základ pre budovanie spoločnej identity.   

 

 typické črty územia, ktoré môţu byť základom pre budovanie identity. 

Najznámejšou expozíciou sú telesné pozostatky Ţofie Bošniakovej, ktoré sú uloţené 

v Tepličke nad Váhom, ktoré prilákajú mnoţstvo zvedavcov.  

Najvýznamnejšou črtou územia sú dva stredoveké hrady v katastroch obcí Nezbudská Lúčka 

a Strečno, ktoré predstavujú turistami vyhľadávané miesto, či uţ ako odpočinok alebo 

spoznávanie dejín a kultúrnych pamiatok tejto oblasti. Ďalej popri uţ hore spomenutých 

kaštieľoch lákadlom pre turistov je aj krásna príroda v mikroregióne, ktorej návšteva 

poskytuje pastvu pre oči a tieţ relax na čerstvom vzduchu spojený s turistikou popri 

poznávaní histórie územia. 

 

2.5 Popis materiálnych zdrojov 

Popíšte:  

 stav vysporiadania vlastníckych vzťahov (situáciou v ROEP a pozemkových 

úpravách); 

 pripravenosť územia na rozvoj (situácia v PHSR, územnoplánovacej dokumentácii 

a pod.); 

Vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pôde v jednotlivýc obciach je doriešené rôzne. 

Vzhľadom na to, ţe pozemkové úpravy a usporiadanie majetkovo-právnych vzťahov 

predstavujú zdĺhavý a finančne náročný proces, vo väčšine prípadov predstavujú prekáţku 

v rozvoji a napredovaní územia a realizácií rozvojových zámerov a projektov jednotlivých 

obcí. 

5 obcí zatiaľ nemá spracovaný ROEP. Územné plány majú takmer všetky obce, väčšina z nich 

odsúhlasené a niektorú uţ aj aktualizované.  

 

 situáciu v bývaní, obývanosti a vybavenosti bytového fondu; 

 

Údaj Terchovská dolina (počet) 

Prírastky bytov (vr. úz. zmien) - 

spolu 

157 

Prírastky bytov –vo vlastníctve 

územnej samosprávy 

0 

Prírastky bytov – v družstevnom 

vlastníctve 

0 

Prírastky bytov – v súkromnom 

tuzemskom vlastníctve 

157 

Prírastky bytov – úz. zmenou 

(prečlenenie územia) 

0 

Prírastky bytov – ostatné 0 
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Úbytky bytov – vr. úz.zmien – 

spolu 

8 

Úbytky bytov - - územnou 

zmenou (odčlenenie územia) 

0 

Stav bytov k 31.12.2008 spolu 9837 

Záhradné chaty, stav 

k 31.12.2008 

344 

Rekreačné chaty, stav 

k 31.12.2008 

1043 

Garáže, stav k 31.12.2008 1114 

 

Prírastky bytov predstavujú hlavne v súkromnom tuzemskom vlastníctve, či uţ sú to rodinné 

domy alebo bytové domy. K rodinným domom väčšinou prislúcha aj garáţ, ktorá je súčasťou 

rodinného domu, pri bytových domoch sa stavajú samostatne, podľa poţiadaviek investora. 

Obavateľia tohto územia vlastnia aj rekreačné a záhradné chatky. 

 

 vybavenosť územia infraštruktúrou (dopravná, environmentálna), zameranie sa na 

zistenie stavu neobývanosti domov, ich stavebnotechnický stav, 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. Pasporty voľných budov, ich stav, 

vlastníctvo a plány s budúcim vyuţitím); 

 

Dopravná infraštruktúra mikroregiónu (príloha č.17) je silne poznamenaná jeho 

geografickou polohou, prírodnými limitmi a bariérami. Západným okrajom územia prechádza 

multimodálny koridor Va, spájajúci Bratislavu – Ţilinu – Košice – Uţhorod. Tento tvorí 

významnú komunikačnú líniu a vedie ním hlavný cestný a ţelezničný ťah spájajúci Ţilinskú 

kotlinu s ostatnými regiónmi. Nie priamo, ale v blízkosti mikroregiónu sa nachádza ďalší 

multimodálny koridor VI s trasou Gdaňsk – Warzsava – Katowice – Ţilina, ktorý má tak isto 

vplyv na pohyb osôb a tovaru aj v mikroregióne Terchovská dolina.  

Celkovo sa v mikroregióne nachádza okolo 188 km ciest prvej, druhej a tretej triedy, čo 

predstavuje hustotu asi 0,54 km/km
2
. Táto skutočnosť je spôsobená práve prírodnými 

podmienkami v mikroregióne. Je to o niečo menej ako celoslovenský priemer (0,878 

km/km
2
). V mikroregióne sa nachádza iba jeden úsek cesty prvej triedy (E50) v dĺţke asi 

9 800 metrov, ktorý však z regionálneho pohľadu predstavuje dôleţitú komunikačnú líniu, uţ 

spomínaný multimodálny koridor Va. Na tomto úseku je aj najintenzívnejšia automobilová 

doprava. V priemere za rok týmto úsekom prejde od 19 000 do 29 000 vozidiel denne, čím sa 

radí k najzaťaţenejším úsekom v Ţilinskom kraji a na Slovensku. Ciest druhej triedy je 

v mikroregióne okolo 72 km. Dopravne najvýznamnejší je úsek štátnej cesty č. 583, 

zabezpečujúci dopravné spojenie Ţilina – Terchová – Párnica. Na tejto ceste aj v dôsledku 

výstavby a prevádzky automobilky KIA prejde v ročnom priemere denne okolo 11 000 aţ 

takmer 20 000 vozidiel. Doprava sa výrazne koncentruje v okolí Tepličky nad Váhom 
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a Strečna, resp. Nezbudskej Lúčky. V ďalšom úseku Varín – Zázrivá sa intenzita dopravy 

smerom z Varína zmierňuje, priemerne od asi 6 000 vozidiel do 2 000 vozidiel denne za rok. 

Najväčší úbytok vozidiel na tejto trase je v okolí Terchovej a Vrátnej doliny, pre ich spádový 

a rekreačný charakter. Najväčší sumárny počet dĺţky ciest majú cesty tretej triedy, v dĺţke asi 

106 km. Tieto väčšinou majú prepojovací a obsluţný charakter. 

 

Hromadnú dopravu osôb na území mikroregiónu zabezpečuje SAD Ţilina  a.s. a SAD 

Liptovský Mikuláš a.s. prevádzka Dolný Kubín a spoločnosť Stas s.r.o., formou prímestskej 

dopravy. V mikroregióne sa nachádza 99 obsluhovaných autobusových zastávok. SAD Ţilina 

a.s. zabezpečuje dopravu v spádovej oblasti Terchová – Ţilina a SAD Liptovský Mikuláš a.s. 

v spádovom území Zázrivá – Párnica – Dolný Kubín.  

 

Na území mikroregiónu sa nachádza 26 km ţelezničných tratí, z toho je 19 km 

elektrifikovaných a dvojkoľajových. Ţelezničné trate prakticky kopírujú rieku Váh a oblasť 

Domašínskeho meandra prekonávajú dvoma tunelmi. Aj keď ide o celoslovensky významnú 

trať (číslo 180) spájajúcu Ţilinu – Poprad – Košice, v staniciach, ktoré majú vybudované obce 

Strečno, Varín a Teplička nad Váhom zastavujú iba osobné vlaky regionálneho významu. 

Rýchliky alebo IC súpravy v mikroregióne nezastavujú. Najbliţšia ţelezničná stanica 

a dopravný uzol sa nachádza v Ţiline. V súvislosti s vápenkou vo Varíne má význam 

nákladná ţelezničná doprava. Aj keď dnes sa uţ na prepravu nákladov vyuţíva v menšom 

mnoţstve. Ţelezničná doprava k automobilke KIA je zatiaľ provizórne riešená odbočkou na 

vlečku z Varína, ale uvaţuje sa aj o priamom ţelezničnom prepojení. Do budúcnosti sa 

plánuje aj dobudovanie zriaďovacej ţelezničnej stanice v Tepličke nad Váhom, včítane 

terminálu kombinovanej dopravy.  

 

Vodná doprava na území mikroregiónu sa úzko obmedzuje na prepravu osôb 

a automobilov. Rieka Váh sa vyuţíva ako rekreačný potenciál pre plavbu plťami v úseku 

Balcierovo – Strečno. Za priaznivých vodných a poveternostných podmienok zabezpečuje 

v Strečne dopravu cez Váh kompa, ktorá je zároveň aj turistickou atrakciou. V letných 

mesiacoch ponúka Vodné dielo Ţilina vyhliadkové plavby loďou po nádrţi. V obci Mojš sa 

nachádza terminálny prístav. 

 

Letecká doprava nemá na území mikroregiónu zastúpenie ani v podobe športového, či 

malého letiska. Najbliţšie väčšie letisko je v Ţiline, z ktorého od 26. 3. do 26. 10. odlietajú 

pravidelné lety  na linke Ţilina – Praha.  

 

K ostatným druhom dopravy môţme priradiť produktovod – čpavkovod, ktorý vedie 

zo skladu vo Varíne do chemického závodu Aquachema v Ţiline (juţne od automobilky 

KIA), visuté lanové dráhy – nákladnú lanovku dopravujúcu surovinu z lomu do vápenky do 

Varína, ďalej 8 miestna kabínková lanovka vo Vrátnej doline, prepravujúca turistov z doliny 

do Snilovského sedla a 4 miestna lanovka z Vrátnej na Chatu na Grúni. 

 

 

Súčasné zásobovanie sídiel mikroregiónu pitnou vodou sa uskutočňuje zo zdrojov vo 

vlastnom území. Je to hlavne vodný zdroj v Tepličke nad Váhom s výdatnosťou 160 l.s
-1

, 

ktorý zároveň poskytuje pitnú vodu aj pre neďaleké mesto Ţilina. Okrem toho sú to vodný 

zdroj Krivánska Rizna (Terchová), vodný zdroj HGV vrt Gbeľany a vodný zdroj Frankovka 
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(Belá). Priemyselné závody (napríklad KIA) odoberajú technologickú vodu z rieky Váh. 

Jedinou obcou v mikroregióne, ktorá nie je napojená na verejný vodovod je obec Lutiše. Zo 

7549 obytných jednotiek mikroregiónu je na vodovod napojených 6991 priamo v byte, 38 

mimo bytu a 455 je bez vodovodu. 

 

Na území mikroregiónu Terchovská dolina sa nevyskytujú ţiadne významné 

energetické suroviny, z ktorých by sa dala riešiť energetická potreba daného územia. Z 

prírodných zdrojov sa na území mikroregiónu nachádzajú loţiská nízkopotenciálnej 

geotermálnej  energie vo Varíne a v Zázrivej. S ich vyuţívaním sa však v dohľadnej dobe 

zatiaľ neráta.  

Výrobu elektrickej energie zabezpečuje hlavne tepelná a vodná elektráreň v Ţiline. 

Elektrickou energiou je mikroregión zásobovaný cez transformovňu, ktorá sa nachádza 

v katastrálnom území obce Varín (400/110 kV), ktorá je uzlom nadradenej prenosnej sústavy 

Slovenskej republiky. Z nej sú napájané 110 kV vedeniami rôzne transformovne VNN/VN, 

jedna z nich je taktieţ vo Varíne (110/22 kV) s výkonom 2x25 MVA. Okrem toho sa vr oku 

2005 začalo s výstavbou 110 kV  rozvodne v Tepličke nad Váhom, ktorá slúţi pre závod KIA.  

 

Z hľadiska nadradenej plynárenskej sústavy je hlavným zdrojom zemného plynu 

v mikroregióne Terchovská dolina medzištátny VTL plynovod Bratstvo s prepojovacím VTL 

plynovodom Severné Slovensko. Celkovú dodávku a spotrebu zemného plynu zabezpečuje 

v mikroregióne plynovod DN 500 PN 64 MP s trasou okolo Varína (t.j. plynovod Severné 

Slovensko), ďalej je to odovzdávacia stanica plynu OS Strečno z VTL Severné Slovensko do 

Povaţský plynovod a VTL Ţilina – Martin – Prievidza,  a OS Varín z VTL Severné 

Slovensko do Kysucký plynovod.  

Zásobovanie teplom je v mikroregióne rôznorodé, závisí od stupňa urbanizácie. 

Realizuje sa prostredníctvom energeticko-výrobno-zásobovacích sústav, ako sú rozvod 

elektriny, CZT, rozvod plynu, alebo palivami (koks, uhlie, oleje, P-B). V hromadnej bytovej 

zástavbe prevláda zásobovanie teplom z mimodomových zdrojov, vo vidieckych sídlach, 

v nízkopodlaţnej obytnej zástavbe, čo je aj príkladom obcí mikroregiónu Terchovská dolina, 

prevláda decentralizované aţ individuálne zásobovanie teplom. Významnými zdrojmi tepla sú 

Tepelná elektráreň Ţilina, kotolne a výhrevne bytových podnikov. Podľa sčítania obyvateľov, 

bytov a domov z roku 2001, väčšina obytných jednotiek mikroregiónu Terchovská dolina 

pouţíva ako spôsob kúrenia lokálne ústredné kúrenie na plyn (4666 bytových a domových 

jednotiek z celkových 7549) a kachle (1094 obytných jednotiek) . 

 

Mikroregión Terchovská dolina je celý pokrytý signálom troch slovenských 

mobilných operátorov, to znamená Orangu, T-Mobilu ako aj Telefonicy. Čo sa týka pevnej 

telekomunikačnej siete, v roku 2001 malo telefónnu prípojku 4872 obytných jednotiek 

mikroregiónu. Do súčasnosti sa ale tento počet v dôsledku enormného záujmu o mobilnú 

komunikáciu podstatne zúţil 

 

 

 

Kanalizačná sieť nie je vybudovaná vo všetkých obciach mikroregiónu 
Terchovská dolina. Prítomná je len v obciach Stráňavy, Teplička nad Váhom, a Terchová. Vo 

všetkých troch prípadoch je kanalizačná sieť pripojená aj k čističke odpadových vôd. 

V ostatných obciach mikroregiónu sú splaškové vody lokálne zachytávané ţumpami a ich 
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likvidácia je zabezpečovaná automobilovou prepravou na miesta určené na likvidáciu. Keď sa 

opäť pozrieme na jednotlivé bytové a domové jednotky v celom mikroregióne Terchovská 

dolina, len 1027 z 7549 je napojených na kanalizačnú sieť a aţ skoro 80% pouţívalo v roku 

2001 ţumpy.  

 

Vybavenie domácností a rekreačné zázemie domácností v mikroregióne reprezentuje 

príloha č. 18  

 

Ubytovacia zariadenia v Mikroregióne Terchovská dolina 

Charakter 

zariadenia 

Počet 

lôţok 
k. ú. Charakter zariadenia Počet lôţok k. ú. 

Hotel     Horec 12 Terchová 

Boboty*** 138 Terchová Chabanová 11 Belá 

Bránica 50 Belá Chalupa Aden Franek 12 Terchová 

Diery*** 70 Terchová Chalupa Ľudka 10 Terchová 

Gavurky 45 Terchová Chalupa Tereza 8 Zázrivá 

Gold Hotel*** 85 Terchová Chalupa Tina  10 Terchová 

Hutník  105 Zázrivá Chalupa Václav 15 Terchová 

Mak 53 Terchová Chalúpka na potôčiku 9 Zázrivá 

Pod Sokolím    Terchová Chata pod kopcom 5 Terchová 

Veľká 

Havrania 
50 Zázrivá Chata pod Kozincom 40 Zázrivá 

Penzión     Chata pod Malým Rozsutcom 24 Zázrivá 

Anton*** 49 
Teplička 

n/Váhom 
Chatky Bránica 13 Terchová 

Biely Potok 10 Terchová Chatky Festa (2) 6+10 Terchová 

Borončo 1 18 Zázrivá Chatky Jánošík  (4) 4x6 Terchová 

Boţka 10 Terchová Janka 4 Terchová 

Covera 14 Terchová Janka 8 Terchová 

D+D 16 Zázrivá Katka 8 Terchová 

Dominika 10 Terchová Lutiše 8 Lutiše 

Encián   Terchová Ľudka 8 Terchová 

Energetik 20 Terchová Mária 4 Terchová 

Fatra 20 Zázrivá Mária 6 Terchová 

Goral   Terchová Mária 8 Zázrivá 

Chata vo 

Vyhnanej 
44 Terchová Mirka 8 Terchová 

Havrania 65 Zázrivá Mládeţnícka ulica   Terchová 

Iveta 20 Terchová Na Balkáne 7 Zázrivá 

Irenka   Strečno Na Grúni 40 Terchová 

Kúpalisko 

Stráňavy 
  Stráňavy Na Grúňoch 10 Zázrivá 

Lacek 20 Terchová Na Mláke   Terchová 

Luka 14 Terchová Na Pasekách   Terchová 

Ľudmila 20 Terchová Na Pivnici 10 Zázrivá 

Lystra   Varín Okrúhlica 6 Zázrivá 

Magdaléna 10 Terchová Perníková chalúpka 10 Zázrivá 

Malá Fatra 16 Terchová Pod Belskými skalami 90 Belá 

Nikol  22 Terchová Pod Bôrikom 5 Zázrivá 

Peťka a Janka 9 Terchová Pod Kopcom 5 Terchová 

Pizzeria 

Alţbeta 
  Strečno Pod Jedľovinou 22 Varín 

Pod Grúňom 13 Zázrivá Pod lampášom 18 Terchová 

Pod Oblazom 26 Terchová Pod Lipou 12 Terchová 

Podolina     Pod Sokolím 66 Terchová 

Pod Skalným 38 Terchová Pri Jánošíku 8 Terchová 
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mestom 

Pri Hati 14 Terchová Rozsutec 12 Varín 

Salvius 22 Terchová Sokolie   Terchová 

Stará škola 35 Terchová Sunvalley 6 Terchová 

Stárek 24 Terchová Sylvia 4 Terchová 

Synka 10 Terchová Šípková 1 10 Terchová 

Šibenica 9 Terchová Šípková 2 4 Terchová 

Šuštiak Jozef 14 Terchová U baču Jána 10 Zázrivá 

Terchová 85 Terchová U strýka Gaţu 12 Terchová 

U Mateja 16 Zázrivá Václav 15 Zázrivá 

Váhostav 52 Terchová Veronika 13 Terchová 

Zazrima 38 Zázrivá Vrátna 38 Terchová 

Zvonček 8 Terchová Za vodou 12 Zázrivá 

Chata     Zenit pod Sokolím 9 Terchová 

Boris 8 Terchová Zrub Zbojnícka pivnica 45 Terchová 

Borončo 2 10 Zázrivá Zuzana 8 Terchová 

Borovica 29 Varín Iné ubytovacie zariadenia     

Bránica 40 Terchová Dom sv. Jozefa 47 Terchová 

Bukovina   Terchová 
Stredisko internátnej prípravy 

Strečno 
138 Strečno 

Daniela 10 Zázrivá Turistický hostinec Máša   Varín 

Datko 11 Zázrivá Turistická ubytovňa Encián 24 Terchová 

Drevenica 

Gabika 
4 Terchová Turistická ubytovňa Šuštiak 12 Terchová 

Drevenica 

Kozinec 
12 Zázrivá 

Základná škola s jedálňou 

Zázrivá 
50 Zázrivá 

Drevenica u 

Štefana 
14 Zázrivá Camping     

Dubec 4 Terchová Nţné Kamence 300 stanov Belá/Terchová 

Fatranka  45 Varín Varín   Varín 

Hacienda pod 

skalkou 
9 Terchová       

Ubytovanie v 

súkromí        

Adam 6 Terchová Rechtoríková Viera 10 Terchová 

Anna 9 Terchová Romančíkoová Mária 3 Terchová 

Borončo 2 9 Zázrivá Rybár František 4 Terchová 

Cingeľová 

Jozefa 11 Terchová Sokolie 9 Belá 

Drevenica u 

Holúbkov 5 Terchová Struhárňanský 11 Terchová 

Dubec 10 Terchová Ševčík Ján 9 Terchová 

Ema 11 Terchová Tlacháč Štefan 4 Terchová 

Emília 14 Terchová U Pantákov    

Evka 10 Terchová Viktória 6 Terchová 

Fery 9 Terchová Vrbinská Mária 4 Terchová 

Gargulák Jozef 3 Terchová Záň Vladimír 9 Terchová 

Halas Gustav 7 Terchová      

Hanuliak Ján 4 Terchová      

Hanuliak 

František 2 Terchová      

Hanuliak 

Vladímír 6 Terchová      

Holúbek 

Bernard 4 Terchová      

Chalupa Ivana 6 Zázrivá      

Jana 17 Belá      

Komačka 

Václav 2 Terchová      

Komačková 2 Terchová      
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Helena 

Krištofík 

Viktor 4 Terchová      

Lucka 20 Terchová      

Ľudmila 10 Terchová      

Mária 9 Terchová      

Martinček 4 Terchová      

Matušek 13 Terchová      

Maţgutová 

Oľga 8 Terchová      

Michálek 9 Terchová      

Mima 6 Terchová      

Na úboč 8 Terchová      

Ondruš Gusto 3 Terchová      

 

 majetok obcí a investičné aktivity obcí v posledných 5 rokoch, plánované investičné 

aktivity. 

 

 

 

2.6 Popis ekonomických zdrojov  

 Popíšte, 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.  

 

Súčasná hospodárska štruktúra mikroregiónu Terchovská dolina je výsledkom 

dlhého historického vývoja, počas ktorého sa však štruktúra hospodárstva mikroregiónu 

extrémnejšie nezmenila, mnohé obce si donedávna zachovali typický poľnohospodársky ráz. 

V posledných rokoch sa, sledujúc celoslovenský trend, aj v mikroregióne začali prejavovať 

nové a pomerne výhodné tendencie, a síce príchod zahraničných firiem a investícií. Spolu 

s nimi sa začína akýsi synergetický efekt rozvoja, ktorého dopady sa neraz prejavia aţ po 

niekoľkých rokoch. 

 

Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo výraznou mierou závisia od prírodných 

podmienok daného územia. Územie mikroregiónu bolo poľnohospodársky vyuţívané uţ od 

najstarších čias, preto bolo na mnohých miestach aj odlesnené. Napriek tomu majú 

v mikroregióne stále dominantné postavenie lesy – 45%. Dôleţitým ukazovateľom 

poľnohospodárskeho zastúpenia v mikroregióne je stupeň jeho poľnohospodárskeho vyuţitia, 

ktorý udáva podiel poľnohospodársky obrábanej pôdy z celkovej výmery príslušného regiónu.  

Celková výmera pôdneho fondu v mikroregióne je 10516,4068 ha. Z grafu č. 6 vyplýva, ţe 

mikroregión Terchovská dolina má stupeň poľnohospodárskeho vyuţitia 42%. Zatiaľ čo 

v západnej časti mikroregiónu prevláda rastlinná výroba (prítomnosť Ţiliny ako spádového 

centra podnietila vlastne akýsi prímestský charakter poľnohospodárstva), východnejšie, 

vzhľadom na lesnatosť a hornatejší reliéf, sú vhodnejšie predpoklady na ţivočíšnu výrobu. 

Mikroregión však nepatrí medzi významné poľnohospodárske oblasti Slovenska. Príčinu 

moţno hľadať hlavne v prírodných pomeroch tohto územia. V dôsledku fyzickogeografických 

pomerov patrí prevaţná časť mikroregiónu do typu rastlinnej produkcie so strednou 
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intenzifikáciou, s malou produkciou, trhovosťou a efektívnosťou priamych nákladov. Naopak, 

pre ţivočíšnu produkciu je charakteristická stredná produkcia, intenzifikácia a aj efektívnosť 

priamych nákladov. Čo sa týka štruktúry rastlinnej produkcie,  je skôr  pasienkársko-lúčno-

zemiakárska. Konkrétne sa Terchovská dolina zaraďuje do zemiakársko-ovsenej a horskej 

výrobnej oblasti. Rastlinná výroba je zameraná na hlavne na pestovanie náročných 

poľnohospodárskych plodín ako zemiakov, krmovín a menej náročných obilnín. Štruktúra 

ţivočíšnej produkcie je mäsovo-mliečna, dominuje chov oviec, prípadne ošípaných, kôz 

a koní. V Nededzi sa nachádza Poľnohospodárske druţstvo Váh a v katastri obce Zázrivá zase 

Poľnohospodárske druţstvo Párnica, ktoré je orientované na chov dobytka a chov oviec.  

 

Lesy pokrývajú 41% rozlohy Slovenska, v mikroregióne Terchovská dolina to je  uţ 

spomínaných 45%.  S týmto podielom sa spájajú aj veľké zásoby dreva. Jeho ťaţbu však na 

území mikroregiónu logicky a do značnej miery obmedzujú chránené územia – NP Malá Fatra 

a CHKO Kysuce. Preto majú lesy v skúmanom regióne nie produkčnú, ale skôr protieróznu a 

protilavínovú, vodohospodársku a výchovno-výskumná funkciu.  

 

V jednotlivých obciach mikroregiónu sa v závislosti od nadmorskej výšky nachádza 

dubovo – bukový, bukový, smrekovo – bukovo – jedľový, smrekový a kosodrevinový lesný 

vegetačný stupeň.  Najrozšírenejšou drevinou je buk a smrek. Moţno povedať, ţe pomer 

medzi ihličnatými a listnatými drevinami je pribliţne vyrovnaný. Lesy však predstavujú 

výrazný rozvojový potenciál tohto územia, nakoľko sú trvalo obnoviteľným zdrojom suroviny 

so širokým vyuţitím a pokiaľ je rozvoj lesného hospodárstva nasmerovaný na obnoviteľnosť 

týchto zdrojov, vytvára aj dodatočné pracovné príleţitosti.  

Na území mikroregiónu sa nachádza viacero píl na spracovanie dreva. 

Najvýznamnejšie sú vo Varíne, v Terchovej, v osade Šípková a v Zázrivej, kde sa 

nachádzajú Drevovýroba V Bielej a v Doline,  Píla v Havranej a v Ústredí. 

 

 

Okrem spomínaných závodov patria k najvýznamnejším priemyselným podnikom 

v mikroregióne firma Krasplast AMG v Krasňanoch, ktorá sa zaoberá výrobou textílii, 

konkrétne čalúnenia a zamestnáva okolo 100 zamestnancov a firma Krasplast v Terchovej, 

ktorá vyrába obaly z plastov. Okrem nich sa vo Varíne nachádza vápenka a sklad čpavku, 

z ktorého sa čpavok prepravuje priamo do prevádzky Aquachemie v Ţiline. 

Severovýchodným smerom od obce Gbeľany sa nachádzajú transformovne 

Stredoslovenskej energetiky.  

 

Na území mikroregiónu Terchovská dolina je rozvinutý aj ťaţobný priemysel. Ťaţba 

nerastných surovín je však obmedzená existenciou NP Malá Fatra a keď, tak úzko 

špecializovaná v dôsledku geologickej stavby územia. Veľké loţiská vápencov a dolomitov sa 

nachádzajú v Malej Fatre. Najvýznamnejšie je loţisko Stráňavy – Polom, kde sa ťaţia 

strednotriasové vápence kriţnanskeho príkrovu guttensteinského typu (tmavosivé) s vloţkami 

dolomitov a dolomitických vápencov. Z vyhradených loţísk prebieha v súčasnosti ťaţba 

vápencov aj vo Varíne – firma Dolvap. V Zázrivej, v lokalite Kozinská sa  nachádza lom na 

ťaţbu kameňa. Z nevyhradených loţísk sa ťaţia štrky a piesky pri brehu Váhu a jeho prítokov 

– v Gbeľanoch, Strečne a Varíne. Ich ťaţba je v súčasnosti intenzívnejšia, a to v súvislosti 

s výstavbou diaľnic. Je totiţ silne ovplyvnená dopytom.  
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 Popíšte, situáciu 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. 

Príchod automobilového závodu KIA Motors Slovakia do Tepličky nad Váhom mal, má a 

ešte dlhšie bude mať výrazný vplyv na rôzne oblasti ekonomického, kultúrneho, 

spoločenského a politického ţivota obyvateľov mikroregiónu Terchovská dolina, ale aj jeho 

blízkeho či vzdialenejšieho okolia. Okrem významného postavenia automobilového priemyslu 

v hospodárstve Slovenskej republiky, predpokladaného zlepšenia ekonomických 

ukazovateľov a zvýšenia podielu automobilového priemyslu na celkovom DPH celej krajiny, 

moţno výrazný vplyv tohto závodu sledovať samozrejme aj v obciach mikroregiónu 

Terchovská dolina. Mnohé z nich sa však prejavia aţ v najbliţšom období. Čo ale moţno 

sledovať uţ v súčasnosti je výrazný pokles nezamestnanosti v mikroregióne (viď kapitola 

2.4.4) a zmena odvetvovej štruktúry priemyslu a zamestnanosti v ňom. Jedná sa 

predovšetkým o nárast podielu odvetvia výroby motorových vozidiel a strojárskej výroby) 

Na skúmanom území sa nachádza 3864 ekonomických subjektov, z nich najviac podniká v 

oblasti stavebníctva (50%), veľkoobchodu a maloobchodu, opravy motorových vozidiel, 

motocyklu a spotrebného tovaru a priemyselnej výroby. 

 
Prehľad počtu ekonomických subjektov v mikroregióne podľa OKEČ-u (SK NACE)  
Subjekty v 

poľnohospodárs

tve, lesníctve, 

rybolove (SK 

NACE 01-03) 

A  

133  3,44  Subjekty v 

činnostiach v 

oblasti 

nehnuteľností 

(SK NACE 68) 

L  

22  0,57  

Subjekty v 

ťaţbe a 

dobývaní (SK 

NACE 05-09) B  

1  0,03  Subjekty v 

odborných,vede

ckých a 

tech.činnostiach

(SK NACE 69-

81)M  

110  2,85  

Subjekty v 

priemyselnej 

výrobe (SK 

NACE 10-33) C  

644  16,67  Subjekty v 

administratívny

ch a 

podporných 

sluţbách (SK 

NACE 82) N  

10  0,26  

Subjekty v 

dodávke 

el.,plynu,pary a 

studen.vzduchu 

(SK NACE 35) 

D  

0  0,00  Subjekty vo 

verej.správe a 

obrane; 

povin.soc.zabez

peč.(SKNACE8

4)O  

17  0,44  

Subjekty v 

dodávke 

vody;odvode 

odpad.vôd,odpa

doch 

(SKNACE36-

39) E  

2  0,05  Subjekty vo 

vzdelávaní (SK 

NACE 85) P  

25  0,65  

Subjekty v 

stavebníctve 

(SK NACE 41-

43) F  

1 926  49,84  Subjekty v 

zdravotníctve a 

sociálnej 

pomoci (SK 

NACE 86-88)  

19  0,49  
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Subjekty vo 

veľkoob. a 

maloobchode; 

oprave mot. 

voz.(SK NACE 

45-47)G  

605  15,66  Subjekty v 

umení, zábave a 

rekreácii (SK 

NACE 90-93) R  

44  1,14  

Subjekty v 

doprave a 

skladovaní (SK 

NACE 49-53) 

H  

58  1,50  Subjekty v 

ostatných 

činnostiach (SK 

NACE 94-96) S  

104  2,69  

Subjekty v 

ubytovacích a 

stravovacích 

sluţbách (SK 

NACE 55-56) I  

106  2,74  Subjekty v 

činnostiach 

domácností ako 

zamestnávat. 

(SKNACE97-

98)T  

0  0,00  

Subjekty v 

informáciách a 

komunikáciách 

(SK NACE 58-

63) J  

20  0,52  Subjekty v 

činnostiach 

exterit.organizá

cií a 

zdruţení(SK 

NACE99)U  

0  0,00  

Subjekty vo 

finančných a 

poisťovacích 

činnostiach(SK 

NACE 64-66)K  

 

18 0,47   

 SPOLU 3 864                      100,00  

 

Z hľadiska právnej formy, ako uţ bolo vyššie naznačené nadpolovičné postavenie v obci majú 

podnikatelia - fyzické osoby. Spolu ich v roku 2008 bolo 3465, čo predstavovalo 86,45% 

všetkých ekonomických subjektov v mikroregióne. Mikroregión sa teda z hľadiska 

podnikateľskej aktivity fyzických osôb vyznačuje vysokou intenzitou počtu ţivnostníkov, z 

ktorých sa najviac venuje práve veľkoobchodu, maloobchodu a stavebníctvu. Vzhľadom na 

atraktivitu územia z hľadiska cestovného ruchu však pomerne málo subjektov podniká v 

oblasti hotelierstva a reštauračných sluţieb. Samozrejme, nie je to v dôsledku nedostatku 

moţností a predpokladov pre cestovný ruch, ale jedná sa hlavne o otázku kvalitatívnej stránky 

zariadení cestovného ruchu. Okrem toho v mikroregióne pôsobilo viac ako 200 spoločností s 

ručením obmedzeným a 105 samostatne hospodáriacich roľníkov (skoro 3%). Ostatné 

ekonomické subjekty podľa právnej formy nedosahovali percentuálne zastúpenie väčšie ako 

2%. 

 

 Popíšte najväčších podnikateľov a zamestnávateľov v území ale aj mimo neho 

v prípade, ţe majú významný podiel a zamestnanosti územia vrátane znalosti ich 

rozvojových zámerov. 

 
Dôleţitou súčasťou ekonomiky a národného hospodárstva vôbec je  priemysel, ktorý 

sa aj napriek neustálemu rastu podielu terciérneho sektora významnou mierou podieľa tak na 

zamestnanosti, ako aj na tvorbe hrubého domáceho produktu. Aj keď sa súčasnosti začína 

v priemysle prejavovať pokles zamestnanosti, v prípade mikroregiónu Terchovská dolina to 

nie je celkom tak. V najbliţšom období sa totiţ očakáva jej rast, a to v dôsledku spustenia 
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prevádzky automobilového závodu KIA Motors Slovakia v Tepličke nad Váhom, ktorej 

vplyv na región uţ bolo viackrát spomenutý. V súčasnosti (máj 2007) zamestnáva okolo 1800 

pracovníkov. Do spustenia jej úplnej prevádzky ešte plánuje navýšiť tento počet zhruba 

o ďalších 1200 zamestnancov.  

 

V automobilovom priemysle sa viac ako v iných odvetviach hospodárstva prejavuje 

závislosť typu závod a jeho subdodávatelia. Nie je tomu inak aj v prípade automobilky KIA. 

A práve subdodávatelia majú veľký význam v širšom regionálnom rozvoji, nakoľko sa ich 

umiestnenie nemusí priamo viazať na lokalitu závodu. Kórejska automobilka tak do regiónu 

pritiahla viaceré subdodávateľské závody ako Donghee Slovakia v Strečne, ktorá vyrába časti 

náprav, pedále a palivové nádrţe, Hysco Slovakia v Gbeľanoch, ktorá pre KIU spracováva 

oceľové zvitky a Glovis v Tepličke nad Váhom, ktorá sa zaoberá distribučnou, odbytovou a 

zásobovacou logistikou, zabezpečuje prepravu v rámci celej skupiny Huyndai – KIA a má na 

starosti balenie, skladovanie, ako aj inštaláciu a demontáţ strojov a prevádzok. Okrem 

stabilných partnerských dodávateľov vznikol a vzniká po príchode KIA Motors na trhu aj 

priestor pre domácich alebo iných zahraničných dodávateľov, ktoré môţu svoju výroby 

nadviazať na existenciu KIA (rôzne textilné či elektrotechnické firmy).  

 

 Popíšte, podnikateľské zázemie. 

 

Podnikateľské subjekty v regióne sú reprezentované na primeranej úrovni. Príchod 

automobilového závodu KIA Motors Slovakia do Tepličky nad Váhom mal, má a ešte dlhšie 

bude mať výrazný vplyv na rôzne oblasti ekonomického, kultúrneho, spoločenského a 

politického ţivota obyvateľov mikroregiónu Terchovská dolina, ale aj jeho blízkeho či 

vzdialenejšieho okolia. Okrem významného postavenia automobilového priemyslu 

v hospodárstve Slovenskej republiky, predpokladaného zlepšenia ekonomických 

ukazovateľov a zvýšenia podielu automobilového priemyslu na celkovom DPH celej krajiny, 

moţno výrazný vplyv tohto závodu sledovať samozrejme aj v obciach mikroregiónu 

Terchovská dolina.  Mnohé z nich sa však prejavia aţ v najbliţšom období.  Čo ale moţno 

sledovať uţ v súčasnosti je výrazný pokles nezamestnanosti v mikroregióne a zmena 

odvetvovej štruktúry priemyslu a zamestnanosti v ňom. Jedná sa predovšetkým o nárast 

podielu odvetvia výroby motorových vozidiel a strojárskej výroby). 

 Prehľad podnikateľských subjektov v regióne viď príloha č. 16. 

Obce, leţiace v západnej časti mikroregiónu disponujú priestorovými moţnosťami, 

ktoré moţno vyuţiť napríklad za účelom vybudovania priemyselného parku. V tejto súvislosti 

a na tieto účely boli aj v územnom pláne mesta Ţiliny vyčlenené obce Gbeľany, Varín, 

Teplička nad Váhom a i, ktoré sa vytipovali ako nové rozvojové plochy pre prípad investícií 

nadregionálneho významu. Lokalizácia automobilového závodu v Tepličke nad Váhom 

a niekoľko jej subdodávateľským a iných partnerských firiem v okolitých obciach tak vlastne 

poukázala na výhody a potenciál tohto územia.  

 

 Popíšte, zamestnanosť a nezamestnanosť – súčasná situácia a vývojové trendy 

v prepojení na vek a vzdelanie. 

 Vyplňte v Záväznej osnove Integrovanej stratégie rozvoja územia, Prílohu č.1 Socio - 

ekonomická charakteristika. 
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 Popíšte, prieskum zdrojov cestovného ruchu – ak je to relevantné a ide o územie 

s existujúcim odvetvím, alebo preukazným potenciálom. 

 
 

Potenciál regiónu pre rozvoj cestovného ruchu a turistiky je obrovský.  

Uvádzame jeho porobnejšiu charakteristiku podľa zdroja PHSR mikroregiónu. 

  

Tabuľka č. 1 -  Pešia letná turistika  

Na území mikroregiónu Terchovská Dolina sa nachádza mnoţstvo značkovaných, ale 

aj neznačkovaných turistických chodníkov. Nájdeme tu 2 náučné chodníky charakteru 

populárno-náučnej exkurzie, ktoré prostredníctvom informačných paneloch osadených 

v teréne sprostredkovávajú prírodné a kultúrno-historické pomery miestneho regiónu. Sú to:  

 

1. Náučný chodník Jánošíkovým chotárom: v dĺţke 13, 5 km a 6 hod., 10 informačných 

panelov zameraných na históriu obce Terchová, na ľudového hrdinu Juraja Jánošíka, ľudové 

zvyklosti a tradície, folklór a ľudovú architektúru a na miestnu faunu a flóru. 

 

2. Náučný chodník Štefanová - Podţiar - Dolné Diery - Nové Diery - Podţiar – Štefanová 

(Hotel Boboty) – v dĺţke 3 km a 2 hodiny, 10 informačných panelov 

 

Turistické chodníky prechádzajúce priamo, alebo časťou cez mikroregión Terchovská Dolina: 

1. Nové Diery - Podţiar - Štefanová (ţltá značka č. 8663) 

2. Biely Potok - Podţiar - Tesná rizňa - Medzirozsutce - Pod Rozsutcom (vrstevnicový 

chodník) - Osnica - Magura - Párnica (modrá značka č. 2754) 

3. Veľká Lučivná - Osnica (ţltá značka č. 8575) 

4. Vyšné Kamence - Podolina - Obšívanka - Malé Nocľahy - Tiesňavy (modrá značka č. 

2752) (Vyšné Kamence - Obšívanka - Malé Nocľahy (od 1. marca do 15. júna pre 

návštevníkov uzatvorená) 

5. Malé Nocľahy - Sokolie - Príslop (ţltá značka č. 8660)  

6. Štefanová - Grúň - Starý Dvor - sedlo Príslop - Baraniarky - Kravarské - horná stanica 

sedačkovej lanovky (modrá značka č. 2753) 

7. Sokolie - Chata pod Sokolím (zelená značka č. 5663) 

8. Hotel Diery - osada Podrozsutec - Malý Rozsutec - Medzirozsutce (zelená značka č. 5661) 

9. Kopanica - sedlo Príslop nad Bielou - sedlo Zákres - sedlo Medzirozsutce - Veľký 

Rozsutec - sedlo Medziholie - Stoh - Poludňový Grúň - Chleb - Veľký Kriváň - Malý 

Kriváň - Suchý - Hradská dolina (červená značka č. 0802) (Medzirozsutce - Veľký 

Rozsutec - Medziholie od 1. marca do 15. júna pre návštevníkov uzatvorená) 

10. Príslop nad Bielou - sedlo Medziholie - Stohové sedlo (ţltá značka č. 8652) 

11. Stoh - Ţobrák - Kraľovany (zelená značka č. 5561) 

12. Sedlo za Hromovým - Chata pod Chlebom (ţltá značka č. 8670) 

13. Štefanová - Huty (zelená značka č. 5661) 

14. Huty - Pod Pálenicou (ţltá značka č. 8664) 

15. Štefanová - Medziholie (zelená značka č. 5669). 

16. Biela-rázcestie - Pod Rozsutcom - dolina Bystrička (zelená značka č. 5563) 

17. Sedlo Bublen - Malá Bránica (zelená značka č. 5656) 
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18. Chrapáky - sedlo na Koni (ţltá značka č. 8661) 

19. Sedlo za Kraviarskym - Stará Dolina (zelená značka č. 5668) 

20. Sedlo Priehyb - Kurská dolina (modrá značka č. 2750) 

21. Varín - Pod Jedľovinou - sedlo Brestov - Javorina (zelená značka č. 5655) 

22. Starohradská dolina - Chata Pod Suchým (modrá značka č. 2748) 

23. Chata pod Suchým - sedlo Brestov (ţltá značka č. 8665) 

24. Suchý - sedlo pod Suchým - Turčianske Kľačany (zelená značka č. 5637) 

25. Sedlo Vráta - sedlo Príslop pod Suchým - sedlo pod Suchým - sedlo Priehyb (ţltá značka 

č. 8667) 

26. Chata na Kľačianskej Magure - Panošiná - Lipovec (ţltá značka č. 8644) 

27. Chata Vrátna - Snilovské sedlo - Chata pod Chlebom - Čierťaţ - Šútovo (zelená značka č. 

5636) 

28. Chata pod Chlebom - Šútovská dolina (modrá značka č. 2730) 

29. Poludňový Grúň - Chata na Grúni - Chata Vrátna (ţltá značka č. 8666) 

30. Podţiar - Boboty - Tiesňavy (zelená značka č. 5660) 

31. Účelová komunikácia v úseku Starý Hrad - Hradská dolina - Chata pod Suchým 

32. Istebné - Istebnianska dolina - Orvišník 

 

Celkovo táto oblasť ponúka okolo 150 km turistických značkovaných chodníkov (v 

národnom parku Malá Fatra je to okolo 230 km). V tejto súvislosti je významných turistickým 

strediskom a východiskovým bodom obec Terchová. Mimoriadne turisticky atraktívne 

a vyhľadávané sú hlavne národné prírodné rezervácie Tiesňavy a Rozsutec.  

 

Cykloturistika 

 Celý mikroregión je prepojený sieťou cyklotrás a poskytuje zaujímavé moţnosti pre 

horskú, ako aj cestnú cykloturistiku. Nachádzajú sa tu tak trasy športového charakteru pre 

cyklistov s dobrou kondíciou, ako aj trasy charakteru rekreačných výletov, ktoré sú vhodné aj 

pre rodiny s deťmi. Cez mikroregión vedie štátna cesta, ktorá spája Ţilinu s Oravou, takţe na 

bicykli sa dá dostať do oboch smerov. Priamo po ceste sa dá vybrať smerom na Dolný Kubín 

a Kraľovany, či naopak do Ţiliny a na Kysuce. Okrem toho obce Belá, Terchová a Zázrivá 

pozostávajú z mnohých samostatných osád, ktoré sú vzájomne poprepájané lesnými cestami, 

ktoré sú vhodné na horskú cykloturistiku.  

 

K najvýznamnejším cyklotrasám patria:  

- hornotíţinská (Terchová – Káčerovci, 5,5 km, nenáročná) 

- štefanovská (Lúky – Štefanová, 2 km, nenáročná) 

- vrátňanská (Terchová – Stará dolina, 6 km, nenáročná) 

- zázrivsko-kopaničiarska (Zázrivá – Šípková, 10 km, nenáročná) 

- terchovsko-zázrivská (Terchová – Zázrivá – Hoľa, 20 km, stredne náročná) 

- jánošíkovská (Terchová – Zázrivá, 14 km, náročná) 

- terchovsko-kysucká (Terchová – Káčerovci – Hoľa, 12,5 km, náročná) 

- dlhšie a náročnejšie cyklotrasy:  

 Terchová – Bránica – Belá – Belianska dolina a späť 

 Zázrivá-Stred – popri druţstevných maštaliach – Hlásna skalka a späť (4 km) 

 Zázrivá – Havrania – Javorisko – Stará hájenka – odbočka z trasy Terchová – 

Oravská Lesná (5 km) 

 Gbeľany – Bukovina – Byturky – Poţeha – Nededza – Gbeľany  (7 km) 
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 Zázrivá – Havrania Agroturistika – Klobučná – Pod hájom-Končitá (8 km) 

 Teplička nad Váhom – Budatín – Dubeň – Teplička nad Váhom  (12 km) 

 Strečno – ľavá cesta vodnej nádrţe Ţilina – Ţilina a späť do Strečna (14 km) 

 Teplička nad Váhom – Zástranie – Ostré – Sneţnica – Brodno (poza JRD) – 

Budatín (druţstvo) – hrebeň Kosovej – naspäť do Zástrania – Teplička nad 

Váhom  (20 km) 

 Varín – Koňhora – Loţiská dolina – Pod Poţehu – Lysica – Zlieň – Belá – 

Frankovci – Bačín – Dolná Tíţina – dolina Kúr – Varín  (20 km) 

 Terchová – Zázrivá – Zázrivá Biela-rázcestie – Čremoš – Plešivá – Zázrivá (40 

km) 

 Terchová – Zázrivá – Oravská Lesná – Múzeum Kysuckej dediny – Nová 

Bystrica – Stará Bystrica – Lutiše – Kubíková - Terchová (50 km) 

- trasy pre expertov: 

 Strečno – Stráňavy – spevnená cesta – pamätník partizánov – do doliny k 

novému hradu – Strečno  (25 km) 

 Terchová – Zázrivá – Havrania – Okrúhlica – Javorinka – Kýčerka – Vojenné – 

Hroná Tíţina – Terchová (40 km) 

 

Horolezectvo 

Hornatý, členitý reliéf je významný nielen pre letnú pešiu turistiku, ale ponúka aj 

viaceré horolezecké moţnosti a to v oblastiach: 

1. Obšívanka - lokality: Veľká Sokolia veţa, Malá Sokolia veţa - okrem obdobia od 1. 

marca do 15. júna 

2. Tiesňavy - lokalita: Mních - okrem obdobia od 1. marca do 15. júna 

3. Dolné Diery - lokalita: Fajky 

4. Belské skaly - lokalita vo vyústení Belskej doliny 

5. dolina Bystrička (bývalý lom)  

 

Splavovanie vodných tokov, rafting 

Splavovanie Váhu v úseku Lipovec (obec v okrese Martin) – Strečno (je moţné 

vystúpiť na breh v lokalite Balcierová – pltisko (Strečno). Pltisko Balciérová je zároveň 

nástupnou trasou na plavbu plťami a to cez najkrajší úsek strečnianskeho priesmyku popod 

bájne skaly Margita a Besná, zrúcaniny Starhradu a hradu Strečno. Plte premávajú v letnom 

období, dĺţka trate je 7 km a končí v Strečne, poniţe kompy. Za zvýšeného stavu vody je 

splavná aj rieka Varínka, v úseku dlhom 15 km od obce Terchová po jej ústie do Váhu. Je to 

však pomerne ťaţká trasa.  Obec Strečno poskytuje plavbu kompou.  

  

Rekreácia spojená s kúpaním  

Na území mikroregiónu sa nachádza len jedno kúpalisko a to v obci Stráňavy. Má 

rozlohu 1,88 ha a poskytuje veľký bazén s teplotou vody 24 – 26 stupňov Celzia. 

  

Paraglajding 

K atraktivitám patrí športové bezmotorové lietanie a závesné lietanie. (vrch Stránik, 

Teplička nad Váhom) 

 

Jazdectvo na koňoch  
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Je moţné v obci Terchová a Zázrivá, v ktorých sa nachádzajú agroturistické ranče – 

Gazdovský dvor u Janka (Terchová) a Agroturistika Borončo (Zázrivá). 

 

Zimná rekreácia  

Na území mikroregiónu nachádza 20 lyţiarskych vlekov (14 v Terchovej vo Vrátnej, 3 

v Zázrivej, jeden v Belej a dva vo Varíne) Z nich je najvyššie poloţená a najnavštevovanejšia 

Vrátna (vo výške 620 – 1709 m n. m.), ktorá ponúka moţnosti tak pre skúsených lyţiarov, 

ako aj pre začiatočníkov, snowboardistov, či priaznivcov extrémneho lyţovania a 

skialpinizmu. Ideálnym miestom na sánkovanie pre rodiny s deťmi je lokalita Tíţinka. Vo 

Vrátnej je k dispozícií 5 prepojených lokalít: Paseky, Poludňový grúň, Príslop, Tiţinka 

a Chleb. Je tu 14 lyţiarskych vlekov, sedačková a  nová 8-miestna kabínková lanovka na 

Chleb s celoročnou prevádzkou, umelozasneţovaný snowboardový park so skokmi, 

prekáţkami a bordercrossovou dráhou s vlastným vlekom, beţecké trate – Chata Vrátna 

(4km), Štefanová (6km), Podţiar (8km), sánkarské trate – Tíţinka, Pavlove lúky a 

skialpinistické trasy po hrebeni Malej Fatry. Celkovo je to skoro 11 km zjazdoviek.  (viď 

Obrázky č. 16 - 21) 

 

Okrem toho mikroregión ponúka vhodné podmienky na beţecké lyţovanie (Štefanová 

- Starý Dvor, Poludňový Grúň - trvalé trávne porasty ohraničené okrajom lesa, priestor 

ohraničený dolnou hranicou lesa od Tiesňav po Starý Dvor, mnohé pre verejnosť sprístupnené 

turistické chodníky. Treba však podotknúť, ţe niektoré trasy sú stále vyuţívané najmä 

miestnymi lyţiarmi a nie sú udrţiavané. Navyše by bolo potrebné všetky trasy vyznačiť a 

zakresliť do orientačných máp umiestnených na vhodných miestach (východiskách, 

kriţovatkách) v jednotlivých obciach mikroregiónu a taktieţ pravidelne udrţiavať.  

 

Kultúrno-historické predpoklady patria k tým lokalizačným predpokladom 

cestovného ruchu, ktoré sa vyznačujú nejakou historickou hodnotou. Sú to predovšetkým 

rôzne kultúrno-historické pamiatky, ako hrady, zámky, kaštiele, kúrie, kostoly, kaplnky, 

kláštory, rôzne prvky ľudovej architektúry, sochy, nástenné maľby a i. Utvárajú určitý kolorit 

daného prostredia, v ktorom sú významným svedectvom historického vývoja územia. Svojou 

atraktívnosťou vyvolávajú účasť obyvateľstva na odpočinkových formách cestovného ruchu. 

V tejto súvislosti si ale treba uvedomiť potrebu ich ochrany a zachovania pre budúce 

generácie.  

 

 

Kultúrny a kultúrno-historický potenciál 

 

Belá: 

- Kostol rímskokatolícky pôvodne neskororenesančný z roku 1683  

- Zvonica krytá šindľom z druhej polovice 19. storočia  

- Z 19. storočia pochádzajú zrubové hospodárske domy a zrubové domy na kamennej 

podmurovke so sedlovou šindľovou strechou.  

 

Dolná Tižiná: 

- Kaplnky z 18. a 19. storočia 

- Kostol rímskokatolícky neskoroklasicistický z roku 1875, v interiéri s nástennými   
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  maľbami od J. Hanulu z roku 1915  

- Kamenný most z roku 1830  

- Variant ľudového odevu - Terchová 

 

Gbeľany: 

- Kaštieľ barokový z polovice 18. storočia 

- Kúria prízemná klasicistická z prvej tretiny 19. storočia so stredným portikom  

  ionizujúcich stĺpov  

- Variant ľudového odevu - Terchová.  

 

Kotrčina Lúčka: 

- Variant ľudového odevu - Dolný Vadičov.  

 

Krasňany: 

- Kaštiele dva samostatné postavené  vedľa  seba,  neskororenesančné, starší  kaštieľ je z roku 

1678,   mladší  je  z konca  17.  storočia,  renovované   boli  v rokoch  1898 a  1914,  spojené 

prízemným spojovacím krídlom zo začiatku 19. storočia, so štukami na bráne  

- Plastiky dve barokové v parku z rokov 1700  

- Variant ľudového odevu - Terchová.  

- neďaleko dnešnej  obce  (na návrší Háj)  sa  našli  staroslovanské mohyly z  8.-9. stor., 

ktoré dokumentujú st. osídlenie územia 

 

Lutiše: 

- Kostol rímskokatolícky neoklasicistický z roku 1906  

- Z 19. storočia sú zrubové, často podpivničené domy s vchodom do pivnice z opačnej 

strany ako do pitvora, so sedlovou šindľovou strechou. Štít je schodovite obitý lištami 

s podlomenicou. Ešte v prvej polovici 20. storočia sa zachovávali bohaté výročné a svadobné 

zvyky (chodenie s Turoňom na fašiangy, zostúpenie nevesty pri príchode zo sobáša na huňu, 

chodenie nevesty po pýtaní pred svadbou s panákom antropomorfnej podoby a podobne), 

v súčasnosti sa stretneme len s máloktorými. 

 

Lysica: 

- Variant ľudového odevu - Terchová.  

- Z 19. storočia sú zrubové podpivničené domy s hospodárskymi stavbami pod  

spoločnou šindľovou strechou. 

 

Mojš: 

- Kúria klasicistická zo začiatku 19. storočia  

 

Nededza: 

- Zvyšok renesančného kaštieľa z polovice 16. storočia  

- Kúrie  (dve)  klasicistické  z  prvej  polovice  19.  storočia   (jedna   prebudovaná   zo staršej 

renesančnej stavby)  

- Bývalý klasicistický hostinec z prvej polovice 19. storočia  

- Ľudová zvonica z 19. storočia  

 

Nezbudská Lúčka: 
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- Známe tradičných tancov (putnícky, ručníčkový, lopatkový, metlový)  

 - Zrúcaniny Starého hradu (veţa) z konca 13. storočia, neskorogotický palác, 

renesančné   podhradie. Vyníma sa na lesnom pozadí v Domašínskom meandri Váhu (pravá 

strana Váhu) povyše strečnianskeho hradu. V jeho blízkosti sa nachádzajúce hradište svedčí o 

tom, ţe toto miesto bolo opevnené uţ v praveku. Uţ sám názov tohto hradu poukazuje na to, 

ţe na Povaţí patrí medzi najstaršie. V listinných prameňoch sa prvý raz objavuje za Bela IV. 

v roku 1241 ako kráľovský majetok. Stráţil povaţskú cestu, vyberalo sa tu mýto , koncom 13. 

st. patril Matúšovi Čákovi Trenčianskemu. Starý hrad sa ešte aj v roku 1354 spomína ako 

hrad Varín (Varna). V prvej polovici 16. st. z neho viedli zemepáni vojnu (25r) proti hradu 

Strečno. V 16. st. sa panstvo presťahovalo do Krasňan a hrad pomaly chátral.  

 

Stráňavy: 

- Pomník 1. československého armádneho zboru na vrchu Polom s reliéfom od Ľ.  

  Cvengrošovej z roku 1961  

 

Stráža: 

- Z 19. storočia sú zväčša murované trojpriestorové domy so sedlovou,  pôvodne šindľovou 

strechou. Zrubové hospodárske stavby  stáli  vo dvore  i voľne  cez  cestu oproti obytnému 

domu.  

- Variant ľudového odevu ako v Terchovej.  

 

Strečno: 

- nálezy púchovskej kultúry zo zlomu letopočtu, slovanské sídlisko z 9.-11. storočia  

- stredoveká pevnôstka. 

- Zrúcaniny stredovekého hradu, od roku 1972 národná kultúrna pamiatka, na staršom 

základe z polovice   14. storočia  (hranolová veţa);  z  obdobia  14. - 15.  storočia   pochádza   

palác  s  kaplnkou,    v  interiéri  sa  nachádzajú   architektonické  gotické  detaily,  v prvej  

polovici  16.  storočia    obnovený, v  roku  1678  vyhorel, v  roku  1698  úradne   zbúraný,  

začiatkom   20.  storočia    čiastočne zabezpečený konzerváciou  

- Kostol rímskokatolícky klasicistický z roku 1847  

- Pomník  francúzskych  partizánov   SNP na  vŕšku  Zvonica  od  L. Snopeka a L. Beisetzera. 

Bol  postavený zo  spišského bieleho travertínu, v rokoch 1952 - 1956 na počesť francúzskych 

partizánov,   ktorí   padli   počas  SNP.  V   kryptách   pod  pamätníkom  j e  pochovaných   24 

partizánov. K slávnostnému odhaleniu došlo 29. augusta 1956. 

- Z   19.  storočia   sa   zachovali  zrubové   trojpriestorové   domy   so   sedlovou   strechou 

a podlomenicou.  Zrubové  hospodárske stavby sú radené za sebou v uličkovitých dvoroch za 

obytnou  časťou. V  ľudovom  zvykosloví sa zachovali niektoré úkony súvisiace s pltníctvom.  

- kompa na Váhu 

- plte na Váhu 

 

Teplička nad Váhom: 

- sídlisko púchovskej kultúry, mohylové násypy z veľkomoravských čias 

- Kaštieľ pôvodne  renesančný z konca 16.  storočia,  zväčšený v  druhej polovici 17. storočia 

a  začiatkom  18. storočia, keď  západné  priečelie  doplnili   štvorhrannými   veţami.  Dnešná  

úprava a nevhodné rozdelenie objektu je z 20. stor. Dnes je časť obývaná a časť chátra. 
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- Kostol rímskokatolícky pôvodne renesančný z roku 1589, v roku 1750 pristavená baroková 

kaplnka, v  rokoch  1926 - 1928  zväčšený,  projekt  vytvoril  M.  M.  Harminc. V kaplnke  je 

uloţené   mumifikované  telo  poslednej  hradnej  pani  hradu  Strečno  -  Ţofie  Bosniakovej 

- Pôsobisko Ján Kalinka (1567 – 1640), humanistický básnik, pôsobil tu v rokoch 1603 – 

1609  

- Variant ľudového odevu - Dolný Vadičov.  

 

Terchová: 

 - Kostol rímskokatolícky z konca 17. storočia spustnutý  

 - Kostol sv. Cyrila a Metoda, nový z roku 1938, projektovaný M. M. Harmincom  

 - drevený betlehem, v Kostole sv. Cyrila a Metoda z roku 1967– autor: terchovský 

rezbár Štefan Hanuliak a jeho priatelia. Dielo je skoncipované z troch častí. Prvú predstavuje 

stará Terchová so svojimi remeslami, druhú miesto Jeţišovho narodenia (tzv. “skromný“ 

betlehem) a tretiu prepychový Jeruzalem.  

- Múzeum, pamätná tabuľa a pamätná izba  Juraja  Jánošíka v  starej škole v Terchovej  

(narodil sa tu v roku 1688) 

- rodisko Juraja Jánošíka (1688 – 1713), ľudového hrdinu a Františka Adama Kollára (1718 – 

1783), pedagóga a historika 

- socha Juraja Jánošíka 

- symbolický cintorín obetiam hôr (v stredisku Vrátna) 

- pôsobisko Viliama Chmeľa (1917 – 1961),  maliara a  grafika,  pôsobil  tu v  rokoch  1951 – 

1957  

- ľudová architektúra: z 19. storočia sa na kopaniciach zachovali zrubové trojpriestorové 

domy, často podpivničené   so sedlovou strechou. Hospodárske stavba sú voľne 

rozostavené. Portály domov s vročením   a vruborezovou výzdobou.  

 

 Vyplňte v Záväznej osnove Integrovanej stratégie rozvoja územia, Prílohu č.1 Socio - 

ekonomická charakteristika. 

 

 Popíšte, zamestnanosť a nezamestnanosť – súčasná situácia a vývojové trendy 

v prepojení na vek a vzdelanie. 

 

 

 

Obyvateľstvo mikroregiónu a zamestnanosť. 

Podľa posledného sčítania obyvateľstva v roku 2001 bolo v mikroregióne Terchovská 

dolina 14 622 ekonomicky aktívnych obyvateľov, čo predstavovalo 49,6 % všetkého 

obyvateľstva mikroregiónu. (SR – 50,1% EAO). Z nich najviac pracovalo v treťom sektora 

hospodárstva – v sektore sluţieb (39,91%). Potom nasledoval druhý sektor – priemysel 

(37,35%) a najmenej obyvateľov bolo zamestnaných v poľnohospodárstve – prvom sektore 

(3,91%) (obrázok č. 13). Konkrétnejšie najviac obyvateľov pracovalo (skoro 21%) v oblasti 

priemyselnej výroby, 19,5% v iných, nezistených odvetviach a 14% v stavebníctve.   Zo 

všetkých ekonomicky aktívnych obyvateľov obcí mikroregiónu však vyše polovica (52,17%) 

odchádza za prácou mimo svoju obec. Najčastejšie je to do mesta Ţilina, prípadne do 
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susedných obcí. Týka sa to hlavne takých odvetví hospodárstva ako priemyselná výroba 

a stavebníctvo  

 

Zo všetkých ekonomicky aktívnych obyvateľov tvorili nezamestnaní 17,2%. 

Najväčšiu mieru nezamestnanosti dosahovali obce Zázrivá (aţ 35%), Nezbudská Lúčka (30%) 

a Mojš (21%), najmenšiu Dolná Tiţina, Gbeľany (12,%) a Stráţa (13%). (Tabuľka č. 21) 

Podľa novších údajov (september 2006) však v mikroregióne došlo k výraznému poklesu 

nezamestnanosti, a to zo spomínaných 17,2% na 6,3%. Okrem Nezbudskej Lúčky a Zázrivej, 

ktorých nezamestnanosť je aj tak pod celoslovenským priemerom (čo je cca 14%), je v kaţdej 

obci mikroregiónu miera nezamestnanosti pod úrovňou 10%. Najmenšia je v  Kotrčinej Lúčke 

(4%), Gbeľanoch, Krasňanoch a v Tepličke nad Váhom (okolo 5%) . Tento pozoruhodný stav 

súvisí hlavne s prítomnosťou novovybudovaného automobilového závodu Kia Motors 

Slovakia so sídlom v Tepličke nad Váhom, ktorej príchod do tohto regiónu vyvolal 

multiplikačný efekt v zamestnanosti okolitého územia. (viď Tabuľka č. 26) 

 

Ako nasvedčuje vývoj posledných udalostí, mikroregión Terchovská dolina moţno, aj 

napriek  niektorým nepriaznivým, zväčša demografickým ukazovateľom,  označiť 

mikroregión za  ekonomicky perspektívne územie s dostatočným ľudským potenciálom. 

Obyvateľstvo mikroregiónu podľa stupňa ekonomickej aktivity 

Obec 
EAO 

spolu 
 % 

z toho 

na 

materskej 

dovolenke 

pracujúci 

dôchodcovia 

vypomáhajúci 

v rod. podniku 
nezamestnaní 

nezamestnaní 

% 

Belá                                         1 606 48,6 148 6 4 219 13,64 

Dolná Tiţina                                 628 52,6 56 6 1 76 12,10 

Gbeľany                                      613 49,7 48 2 0 75 12,23 

Kotrčiná Lúčka                               190 46,9 13 0 1 33 17,37 

Krasňany                                     622 51,7 54 4 0 95 15,27 

Lutiše                                       396 46,7 35 8 0 68 17,17 

Lysica                                       419 47,9 31 3 1 81 19,33 

Mojš                                         216 45,6 19 0 0 45 20,83 

Nededza                                      478 52,8 41 3 0 66 13,81 

Nezbudská Lúčka                              182 48,5 9 0 2 55 30,22 

Stráňavy                                     983 53,5 64 7 1 126 12,82 

Stráţa                                       331 49,9 28 1 0 54 16,31 

Strečno                                      1 359 52,1 92 12 0 212 15,60 

Teplička n. Váhom                           1 632 48,4 101 14 0 224 13,73 

Terchová                                     1 945 47,5 156 13 2 372 19,13 

Varín                                        1 704 50,3 125 19 2 249 14,61 

Zázrivá                                      1 318 46,7 98 10 0 465 35,28 

Terchovská dolina 14 622 49,6 1 118 108 14 2 515 17,20 

        

 

 

 Vyplňte v Záväznej osnove Integrovanej stratégie rozvoja územia, Prílohu č.1 Socio - 

ekonomická charakteristika 
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KAPITOLA 3: ANALÝZY 

 

3.1 SWOT analýza 

 Vypracujte tabuľku SWOT analýzy. 

 Uveďte pouţité postupy pri príprave SWOT analýzy, metódy stanovenia jednotlivých 

zdrojov SWOT analýzy, informačné zdroje a celkový dopad SWOT analýzy pre 

územie verejno-súkromného partnerstva (MAS) – prepojenie SWOT analýzy na os 4 

PRV. 

 Popíšte ako bola verejnosť (občania, profesné a záujmové zdruţenia a zástupcovia 

jednotlivých sektorov) zapojení do procesu tvorby SWOT analýzy (ankety, dotazníky, 

informačné kampane, iné spoločenské aktivity), vrátane popisu účasti občanov 

v procese.  

 Popíšte 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). 

 Vyplňte v Záväznej osnove Integrovanej stratégie rozvoja územia, Prílohu č.7 

Prehľad o uskutočnených podujatiach a stretnutiach. 

 

 
 
 
 

SWOT analýza územia Terchovská dolina 
pre prístup LEADER 

 
 
Silné stránky 
 

 
Slabé stránky 

 Mikroregión má účinnú marketingovú 
stratégiu rozoznateľnú na celom 
Slovensku aj v zahraničí 

 Veľmi silné, typické a ľahko 
identifikovateľné folklórne, ľudové 
tradície v celom území 

 Bohaté pozostatky ľudovej 
architektúry v území 

 Mnoho obcí v mikroregióne má zo 
zákona chránené kultúrno-historické 
hodnoty 

 Silný charakter obyvateľstva 
poznačený náročným horským 
prostredím 

 V obciach sa naďalej vo vysokej 
frekvencii uskutočňujú kultúrne 
a folklórne podujatia 

 Nedostatočná ponuka doplnkových 
služieb pre letnú turistiku 

 Nedostatočná ponuka doplnkových 
služieb pre zimnú turistiku 

 Málo sprievodných akcií pre 
prilákanie domácich a zahraničných 
turistov hlavne počas zimnej 
turistickej sezóny 

 Nevyužité možnosti prírodného 
územia v kombinácii s jeho 
vybavením na špeciálne ponuky pre 
mladých ľudí  

 Slabšia ponuka stravovacích služieb 
formou rýchleho občerstvenia 

 nedostatok kapitálu a zručností na 
rozvoj agroturistiky a vidieckej 
turistiky a neexistujúca koncepcia 
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 V mikroregióne sú lokality s vysokým 
indexom rozvoja CR 

 Možnosti pre aktívne trávenie letnej 
turisitckej sezóny 

 Značené udržiavané chodníky 
vysokohorskej turistiky 

 Atrakcie pre letnú turistiku ojedinelé 
v rámci celého Slovenska (Jánošíkove 
diery, rafting, plte pri Strečne)  

 Rozvinuté centrá pre zimnú turistiku 

 Efektívne vybavené veľké lyžiarske 
centrá  

 Menšie lyžiarske centrá, ktoré môžu 
slúžiť ako oddychová rekreačná 
oblasť Žiliny a pre domácich 
obyvateľov 

 Ubytovacia infraštruktúra 
diverzifikovaná na veľké hotely, 
väčšie a menšie chaty a penzióny až 
po ubytovateľov v súkromí 

 Silné podnikateľské subjekty v území 

 Relatívne dobrá komunikácia medzi 
podnikateľmi a samosprávou 

 Existencia siete podnikateľov 
v cestovnom ruchu 

 Na území pôsobí niekoľko organizácií 
vlastníkov lesov a firiem pôsobiacich 
v lese 

 Technická infraštruktúra obcí na 
primeranej úrovni ( obce v hlavnom 
ťahu kanalizované, plynofikované) 

 Vysoké pokrytie územia signálom 
mobilných operátorov 

 Technická infraštruktúra- 
elektrifikácia, dostupnosť pitnej vody 
v každej obci 

 Výdatné zdroje pitnej vody 

 Zdroje termálnej vody (Stráňavy)  

 V území je dostupná zdravotná 
starostlivosť na štátnej a  súkromnej 
báze 

 Funkčná sieť školských a 
predškolských zariadení 

 Ľudský potenciál tvorí škála od 
odborníkov rôznych zameraní až po 
tradičné remeselné a robotnícke 
profesie 

 Existencia záujmových združení a 
zoskupení podporujúcich rozvoj 
územia v rôznych oblastiach   

podpory podnikateľských subjektov 
pri rozvoji CR vrátane úverových 
zdrojov  

   absencia napojenia hotelov na 
rezervačný systém 

 Nízka profesionálna kvalita 
pracovníkov               v CR, 
nedostatočné jazykové znalosti v 
oblastiach, kde sa poskytujú služby 
zahraničným turistom  

 Neexistuje systém zavedenia lokálnej 
značky kvality ako nástroj 
marketingu a podpory podnikania 
a rozvoja remeselných služieb 
a služieb v CR 

 Zlý technický stav vozoviek 

 Slabé ekologické povedomie 
obyvateľstva 

 Neupravené toky riek a potokov 

 Čierne skládky odpadu v území 

 Nelegálne výruby stromov 

 Chýba finančne náročná technika na 
zabezpečovanie čistoty obcí 

 Neexistujú nájomné byty v obciach 
ani priestor na ich výstavbu 

 Nevysporiadané vlastnícke vzťahy 
pôdy a lesa 

 Pomerne vysoké percento 
neobrábanej pôdy a bývalých 
pasienkov v obciach 

 Slabá ponuka kultúrnych zariadení, 
končí činnosť väčšiny kín v obciach 
alebo majú vážne existenčné 
problémy 

 Stále je dosť obcí v území 
s nedostatočnou kapacitou 
kultúrnych a športových zariadení 
a služieb 

 Málo miest pre miestnych obyvateľov 
v domovoch sociálnych služieb 

 Slabo fungujúca sieť 
opatrovateľských služieb 

 Málo ponúk na integráciu seniorov 

 Stále nedostatočná kvalita 
vzdelávacieho procesu v miestnych 
vzdelávacích zariadeniach 

 Nedostatok kvalifikovaných 
odborníkov a pedagógov 

 Nedostatočné finančné ohodnotenie 
pracovníkov v kultúre, školstve. 
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 Službách 

 Absencia koncepcie celoživotného 
vzdelávania a využitia rôznych  
podporných nástrojov pre 
celoživotné vzdelávanie obyvateľov 

 Vysoký podiel obyvateľstva s nízkou 
kvalifikáciou 

 Nedostatočná motivácia obyvateľov 
všetkých vekových skupín na 
vzdelávanie 

 Málo flexibilná pracovná sila 

 Absencia pozitívnych príkladov 
krossektorovej spolupráce  

 
 
 

 
Príležitosti 
 

 
Ohrozenia 

 
 Podpora rozvoja celého územia 
vďaka nástrojom štátu 
 Rozvojové programy EÚ 
 Podpora rozvoju investícií, vidieka, 
CR vrátane finančných stimulov zo 
strany regionálnej samosprávy 
 Vôľa a záujem iných partnerských 
regiónov doma a v zahraničí 
spolupracovať na spoločných 
projektoch 
 Zvyšujúci sa záujem miestnych 
aktérov rozvoja na krossektorovej 
spolupráci 
 Dynamický rozvoj celého regiónu 
severného Slovenska súvisiaci 
s príchodom zahraničných investorov 
 podpora konkurencieschopnosti 

poľnohospodárstva a lesníctva ako aj 
diverzifikácia činností subjektov v 
prvovýrobe na základe PRV 

 zapojenie sa do európskych 
a svetových certifikačných systémov 
(značky kvality) v oblasti cest. ruchu 
ako aj ostatných odvetví 
hospodárstva  

 zvyšujúce sa požiadavky na 
správne hospodárenie v lesoch ako aj 
dohliadanie nad dodržiavaním správnej 
farmárskej praxe 
 v európskych ako aj národných 
strategických dokumentoch je kladený 

 
 klimatické zmeny a globálne trendy 
zhoršovania stavu životného prostredie 
 neriešené pozemkové úpravy ich 
pomalý postup 
 nesúlad legislatívnych noriem hlavne 
v kontexte ochrany prírody a krajiny 
 zdĺhavý proces hľadania optimálneho 
manažmentu štátom chránených území 
vrátane primeraných náhrad či 
kompenzácií 
 Neschopnosť lesného hospodárstva 
plniť za týchto ekonomických a 
legislatívnych podmienok 
mimoprodukčné funkcie lesov 
 Napriek prezentovanému prístupu 
v Leadri zdola nahor príliš silné 
presadzovanie záujmov štátu na úkor 
regiónu a lokálnych komunít 
 Zvyšujúca sa konkurencia 
v cestovnom ruchu 
 Zvyšujúce sa náklady na energie 
a zdravý životný štýl 
 neschopnosť lesného hospodárstva 
plniť mimoprodukčné funkcie lesov 
 nedostatok finančných prostriedkov 
v území na spolufinancovanie projektov 
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dôraz na trvalo-udržateľné 
hospodárenie a mimoprodukčné 
funkcie lesov 
 podpora konkurencieschopnosti 

poľnohospodárstva a lesníctva ako aj 
diverzifikácia činností subjektov v 
prvovýrobe na základe PRV 

 rozširovanie vysokorýchlostného 
internetu s napojením úradov, firiem 
a domácností 
 spracovanie dostatočne atraktívnej 
ponuky celoživotného vzdelávania 
pracovnej sily 
 ponuka školiacich aktivít pre 
zapojenie aktérov do prípravy 
spoločných malých aj veľkých 
projektov 
 

 

Pri vypracovaní SWOT analýzy územia pre prístup Leader sme postupovali s aktívnym 

partnerov v území. Kľúčovým zdrojom informácií základného štatistického charakteru boli 

informácie od samotných predstaviteľov obcí. Stretali sme sa s nimi podľa potreby priamo 

v teréne, mnoho procesov  a zber údajov sme koordinovali prostredníctvom mailovej 

komunikácie a po telefóne. Štatistické ukazovatele dopĺňali oficiálne údaje štátnych 

organizácií, ktoré pôsobia v regióne a majú v kompetencii zber a sledovanie údajov( napr. 

štatistický úrad, úrady práce, zdroje Ţilinského samosprávneho kraja, webové stránky obcí, 

webové stránky  a štúdie  štátnych organizácií v kraji, napr. NP Malá Fatra a pod.)  

Pri popise reálnej situácie v území, ktorý sa zakladá na vyjadreniach samotných   obyvateľov, 

sme vychádzali z poznatkov z jednotlivých stretnutí. Stretali sme sa opakovane s rôznymi 

skupinami obyvateľov, záujmovými zoskupeniami, predstaviteľmi MVO. U všetkých sme 

mapovali ich vnímanie silných a slabých stránok regiónu, príleţitostí  ohrození, ktoré v jeho 

rozvoji vidia. 

Pri práci s názormi a postojmi verejnosti v území sme pracovali aj s výsledkami dotazníkov 

jednotlivých obcí, ktoré si spracúvali samostatné strategické dokumenty.  

Koordináciu zberu údajov preberala Slovenská akademická informačná agentúra. Pracovala 

v procese mapovania situácie v tesnej súčinnosti s kľúčovým partnerom Mikroregiónom 

Terchovská dolina, hlavne jeho vedením. Veľmi silnými a aktívnymi partnermi pri 

vypracovaní SWOT analýzy boli taktieţ predstavitelia  silných občianskych  skupín vo 

väčších obciach. 

 

 

3.2 Problémová analýza a stanovenie rozvojových priorít 

 Uveďte analýzu problémov územia verejno-súkromného partnerstva (MAS). 

 Uveďte pouţité postupy pri príprave problémovej analýzy.  

 Popíšte ako bola verejnosť (občania, profesné a záujmové zdruţenia a zástupcovia 

jednotlivých sektorov) zapojení do procesu tvorby problémovej analýzy (ankety, 
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dotazníky, informačné kampane, iné spoločenské aktivity), vrátane popisu účasti 

občanov v procese.  

 Popíšte 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). 

 Vyplňte v Záväznej osnove Integrovanej stratégie rozvoja územia, Prílohu č.7 

Prehľad o uskutočnených podujatiach a stretnutiach.  

 

Analýza problémov má za cieľ identifikovať kľúčové problémy územia, ktoré sú základom 

pre rozvojové priority. Pri ich definovaní vychádzame z auditu zdrojov a zo SWOT analýzy 

a ich výber je najdôleţitejším krokom v strategickom plánovaní a zostavenia stratégie.  

Rozvojové – strategické priority reflektujú kľúčové problémy a predstavujú oblasti 

intervencie, v ktorých sa budú koncentrovať plánované financie, personálne a materiálne 

zdroje.  

 

Problémovú analýzu sme spracovali metodikou stanovenia stromu problémov. Na spoločných 

stretnutiach s predstaviteľmi obcí a občanmi obcí  sme po vytvorení SWOT analýzy začali 

pracovať na identifikácii základných problémov  mapovaného územia. Snaţili sme sa zapojiť 

do mapovania všetkých kľúčových aktérov ( obce, podnikateľské subjekty, MVO, záujmové 

skupiny ) tak, aby sme získali čo najvernejší a najplastickejší obraz o situácii v regióne. Bolo 

pre nás všetkých veľmi dôleţité, aby kaţdý partner cítil, ţe potrebujeme vedieť jeho názor 

a ţe jeho vyjadrenia budú mať miesto v celkovom obraze o stave v regióne. 

Facilitované stretnutia s kľúčovými aktérmi koordinovala SAIA Ţilina v tesnej spolupráci 

s vedením mikroregiónu. Postupne sa zabezpečoval zber údajov z jednotlivých stretnutí a ich 

spracovanie do stromu problémov. Výsledok práce bol prezentovaný predstaviteľom 

partnerstva a bol opäť vytvorený priestor na pripomienkovanie a zapracovanie pripomienok. 

Na základnej úrovni štartujúcich, koreňových problémov sa objavili v problémovej analýze 

problémy, ktoré súvisia so stavom vybavenosti obcí ( neupravené toky a potoky, čierne 

skládky, nedostatok čistiacej techniky, zlý technický stav vozoviek), situáciou v rozvoji 

cestovného ruchu ( neprepojený rezervačný systém, slabá ponuka rýchleho občerstvenia, 

nízke jazykové zručnosti pracovníkov), sociálnou vybavenosťou a starostlivosťou ( 

nevyhovujúca kvalita a kvantita sociálnych sluţieb), cez malú ponuku kultúrnych zariadení 

a nízke vyuţitie internetu a IKT. 

O úroveň vyššie v strome problémov sa objavili konštatovania problémov: nízka úroveň 

čistoty v obciach, slabá podpora súkromne hospodáriacich  roľníkov , stagnujúce 

poľnohospodárske podniky a farmy, slabá profesionálna úroveň pracovníkov CR, niţšia 

odborná pripravenosť pedagógov, niţšia technická vybavenosť škôl, neexistujúce integračné 

programy pre seniorov.   

To spolu so slabou ponukou kultúrnych zariadení a slabým vyuţitím IKT vedie celkovo ku: 

slabému ekologickému povedomiu obyvateľstva, nedostatočnej ponuke rôznych sluţieb CR 

a jeho celkovej atraktívnosti, absencii lokálnej značky kvality, vysokému podielu 

obyvateľstva s nízkou kvalifikáciou, absencii koncepcie celoţivotného vzdelávania.  

Tvorba a prepojenie kľúčových problémov vedú ku štyrom základným problémovým 

oblastiam rozvoja regiónu v nadväznosti na prístup Leader: nedostatočné vyuţitie  prírodných 
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daností a lokálnych zdrojov, málo atraktívnych akcií pre turistov všetkých vekových skupín, 

slabo rozvinuté ľudské zdroje a nízke uplatnenie pracovnej sily na trhu práce aţ po nízke 

vyuţívanie inovatívnych postupov.  

Celý strom problémov vedie ku celkovým problémom, ktoré sú spojené s celkovou 

nedostatočnou konkurencieschopnosťou mikroregiónu a jeho nedostatočnej schopnosti 

rozvíjať sa podľa princípov trvalej udţateľnosti.        

 

 

 

 

NÁVRHOVÁ ČASŤ 
 

KAPITOLA 4: ZOSTAVENIE STRATEGICKÉHO RÁMCA 

 

4.1 Integrovaná stratégia rozvoja územia (strategické plánovanie) 

 Uveďte postupy a harmonogram spracovania Integrovanej stratégie rozvoja územia. 

Pri strategickom plánovaní ide o rámcový pohľad na rozvoj územia verejno-súkromného 

partnerstva (MAS), ktorý zahŕňa aj širšie väzby v regióne (napr. prítomnosť a zámery 

väčšieho mesta, ktoré nie je súčasťou verejno-súkromného partnerstva (MAS) a prepojenie s 

vyššou regionálnou stratégiou) a venuje sa aj témam, ktoré nie je moţné riešiť 

prostredníctvom osi 4 PRV (určuje demarkačné línie). Zdôvodnením integrovaného prístupu 

je vyššia efektívnosť a cielenosť pouţitia finančných prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu, 

a zabezpečenie vzájomnej súčinnosti finančných tokov do územia pre naštartovanie jeho 

endogénneho rozvoja.  

 

Integrovaná stratégia bola cieľom, ku ktorému smerovali všetky doterajšie aktivity pri tvorbe, 

naštartovaní a zadefinovaní OZ Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina. Na jej tvorbe sa 

podieľali kľúčoví aktéri a partneri: 

 starostovia všetkých obcí 

 predstavitelia mikroregiónu 

 zástupcovia podnikateľských subjektov v OZ 

 aktivisti MVO 

 zástupcovia partnerských organizácií štátneho charakteru 

 médiá 

 občania 

 koordinujúca organizácia SAIA Ţilina. 

 

Tvorba komplexného a zásadného dokumentu, akým integrovaná stratégia bez pochýb je, 

znamenala pre celý mikroregión silnú výzvu. Od prvých momentov animácie územia, keď 

sme len začali hovoriť o prednostiach prístupu Leader a jeho etapách, bolo kľúčovým 

partnerom jasné, koľko ťaţkej práce na príprave plánov j pred nami. 

Od prvých krokov pri mapovaní územia  a tvorbe analytických  podkladov sme smerovali 

všetku prácu tak, aby údaje bolo moţné efektívne pouţiť pri tvorbe vízie a stratégie. 
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V území sa pracovalo buď v jednotlivých obciach alebo aj v celom mikroregióne na tvorbe 

PHSR. Metodiku SWOT v území poznali aj pred tým. V našom prístupe sme partnerov 

poţiadali ísť ešte ďalej a hlbšie v analýzach. 

Problémová analýza a vypracovanie stromu problémov bol inovatívny proces, ktorý 

vďaka moţnostiam spolupráce na ňom a jeho vizualizácie oslovil zúčastnených. Na 

spoločných pracovných stretnutiach sme generovali všetky úrovne problémov, ktoré rôzne 

cieľové skupiny v regióne pomenúvajú. Ich logické usporiadanie do stromu problémov viedlo 

k vizualizácii a uvedomeniu si logických súvislostí. Večná otázka facilitátorov procesu, čo je 

príčina a čo dôsledok v popise problémovej situácie, bola výzvou pre účastníkov zamyslieť sa 

nad  hľadaním základný problémových situácií. 

Práca na stanovení stromu cieľov bola zdanlivo menej náročná a viac radostná, pretoţe sme 

sa mohli pustiť do plánovania a pomenovania vlastných predstáv a plánov. Ako koordinátori 

procesu sme sa snaţili zúčastnených smerovať v stanovovaní a pomenovaní cieľov ku 

reálnym plánom, reálnym cieľom. Aj keď sme tvorili integrovanú stratégiu  a chceli sme mať 

načrtnutý rozvoj regiónu  v komplexnosti, nemohli sme zabudnúť na reálne hrozby tejto etapy 

práce. Všetci zúčastnení sa musia snaţiť zadefinovať svoje predstavy  o rozvoji reálne, nie 

idealisticky. našimi limitmi boli zdroje v regióne: ľudské, materiálne, technické, finančné, 

prírodné a pod., ďalej moţnosti podpory aj vzhľadom na zadefinovanie nadriadených 

strategických dokumentov. 

V tejto súvislosti sme starostlivo študovali brali do úvahy Plán hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja ţilinského samosprávneho kraja, Plán rozvoja vidieka a Národný strategický 

referenčný rámec SR pre roky 2007 -2013, ako aj moţnosti štátneho rozpočtu SR. 

 

Po analýze všetkých cieľov, analýze moţností a zdrojov financovania na miestne, regionálnej, 

národnej a európskej úrovni sme začali tvoriť logickú plánovaciu matricu rozvoja územia. 

Logický rámec mal pomerne jasné kontúry uţ po stanovení  stromu cieľov. Vo fáze tvorby 

logického rámce bolo kľúčové správne sa rozhodnúť pre jednotlivé úrovne rámca tak, aby 

splnil svoj cieľ a bol dokumentom pre generovanie všetkých potrebných projektov, či 

programov podpory v regióne. 

 

Logický rámec bol vytvorený a stal sa základom pre tvorbu Integrovanej stratégie rozvoja 

územia a Vízie rozvoja územia. Oba kroky boli vlastne logickým vyústením doterajších 

procesov v území. Finalizáciu dokumentov realizovala koordinujúca organizácia SAIA. 

V ďalšom kroku boli dokumenty predloţené na pripomienkovanie samospráve a iným 

partnerom v OZ. Pripomienkovanie verejnosti bolo realizované prostredníctvom lokálnych 

médií. Všetky pripomienky boli vyhodnotené   a moţné poţiadavky zapracované. 

  

4.1.1 Vízia, strategický cieľ, strategické priority a špecifické ciele 

 Popíšte zmeny oproti doterajšej praxi riešenia miestnych problémov, vymenujte 

inovačné aktivity a popíše spôsob vyuţitia miestneho potenciálu pre inovácie.  

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

jeho dôsledky. Zabezpečiť komunikáciu medzi partnermi v území, a tak operatívne 

odstraňovať prekáţky brániace endogénnemu rozvoju. 
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Občania svojou prítomnosťou napomáhajú pri tvorbe integrovanej stratégii rozvoja územia, 

svojimi pripomienkami a názormi sa podieľajú na tvorbe cieľa a vízie integrovanej stratégii 

rozvoja územia. Tým pádom sú čoraz viac zainteresovaní do riešenia problémov územie. 

Organizovaním pracovných stretnutí, propagáciou a informovaním sa občania stále viac 

zaujímajú o problematiku v danom území.  

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

zapájanie širokej verejnosti do rozvojového procesu. Táto metóda bola v území OZ 

Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina prvý krát ako inovatívna metóda pouţitá 

nasledovným spôsobom: 

 

 Organizovanie individuálnych stretnutí s občianskymi zdruţeniami, podnikateľmi 

a predstaviteľmi samospráv, s občanmi a aktívnymi lídrami 

 Spoluorganizovanie kultúrnospoločenských podujatí  

 Organizovanie prieskumov verejnej mienky – dotazníkový prieskum 

 Propagácia projektu  - infolisty na obecných tabuliach, vysielanie v obecných 

rozhlasoch, správy na webových stránkach obcí. 

 

 

Okrem týchto spomínaných podporných aktivít mobilizácie ľudského potenciálu  sa 

v procese zostavenia ISRU postupovalo podľa osvedčených nástrojov pre strategické 

plánovanie. 

 

Integrovaná stratégia rozvoja územia OZ Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina v sebe 

zahŕňa viacero inovačných aktivít: 

 odstránenie izolovanosti v riešení potrieb v území z úrovne lokálnej - obecnej na 

úroveň spolupráce územnú – mikroregionálnu 

 vznik nových medzisektorových partnerstiev 

 nové princípy spolupráce medzi subjektmi v mikroregióne  (verejnými, 

podnikateľskými  a neziskovými) 

 zapájanie verejnosti do riešení problémov pomocou moderných metód 

komunitného rozvoja 

 zvýšenie vzdelanosti a zručností obyvateľom a ich vyuţitie pre potreby rozvoja 

územia 

 

Spôsob vyuţitia miestneho potenciálu pre inovácie 

 

Spôsob a reálne vyuţitie miestneho potenciálu pre inovácie bude uplatnený v rámci 

konkrétnych projektov, ktoré budú implementované prostredníctvom Integrovanej stratégie 

rozvoja územia OZ Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina.  Spôsob vyuţitia miestneho 

potenciálu pre inovácie bude definovaný v rámci  konkrétnych predloţených projektov. 

 

 

 Uveďte akým spôsobom prispievajú inovácie k naplneniu cieľov stratégie. 



Záväzná osnova Integrovanej stratégie rozvoja územia 

z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013                                                                                                                                                                      

 

 

 

48 

Inovatívnosť  celého rozvojového procesu v porovnaní s doterajším riešením problémov 

v území spočíva v ochote zástupcov jednotlivých obcí riešiť situáciu v OZ Partnerstvo pre 

MAS Terchovská dolina 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  ţe ďalšie spravovanie a plánovanie rozvojových 

aktivít bude mať v regióne integrovaný charakter. 

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 ŢP tvorí  nástroj pre zabezpečenie ekonomickej a sociálnej 

stability. 

 

 Uveďte logický rámec Integrovanej stratégie rozvoja územia a navrhovaných 

intervencií, opatrenia (vrátane opatrení súvisiacich s osou 3 PRV), názov opatrenia, 

operačný program, konečný prijímateľ (ţiadateľ) a odôvodnenie výberu opatrenia – 

max. 10 riadkov.  

 Vyplňte v Záväznej osnove Integrovanej stratégie rozvoja územia, Prílohu č.3 

Súhrnný prehľad Integrovanej stratégie rozvoja územia.  

 

Vízia vyjadruje predstavu obyvateľov o budúcich okolnostiach ţivota v území. Je úzko 

prepojená na vnímanie aspektov kvality ţivota v oblastiach ako – pracovné príleţitosti, 

bývanie, ţivotné prostredie, moţnosti spoločenského ţivota a oddychu. Je dôleţité, aby sa 

vízia naformulovala spoločne, aby sa s ňou kaţdý stotoţnil. Takto sa vízia stáva prostriedkom 

na začatie spoločnej tvorby rozhodnutí a komunikačného procesu v rámci partnerstva. Je 

uţitočné ak sa vízia najskôr zostaví na úrovni kaţdej jednotlivej obce a potom spoločne za 

celé územie. To umoţní široké zjednotenie uvedenej predstavy. 

 

Strategický cieľ je vyjadrením zmeny, ktorá sa v dlhodobom časovom horizonte udeje 

v území, ak sa zrealizuje plánovaná intervencia (opatrenia, aktivity a  finančný plán) 

v rozvojových – strategických prioritách. Naformulovaná zmena musí reflektovať situáciu 

v území – audit zdrojov, analýzy a vybrané rozvojové priority a musí byť realistická 

(dosiahnuteľná v danom čase, s danými finančnými prostriedkami, v danom prostredí a s 

danými kapacitami). Musí byť merateľný prostredníctvom indikátorov dopadu. 

 

Strategické priority sú vlastne rozvojovými prioritami, ktoré vzišli z problémovej analýzy. 

Tieto musia byť takými oblasťami, ktoré ak sa do nich koncentruje investičné úsilie posunú 

územie maximálne efektívne, účinne a trvaloudrţateľne k dosiahnutiu strategického cieľa. 

Špecifické ciele sú zámery, ktoré je potrebné dosiahnuť v rámci jednotlivých rozvojových 

priorít tak, aby intervencia viedla k dosiahnutiu strategického cieľa.  

 

 

 

 

Strategické priority a ciele prístupu LEADER v Terchovskej doline 
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Proces identifikácie strategických cieľov pre implementáciu prístupu Leader v území 

mikroregiónu Terchovskej doliny  vychádzal z niekoľkoúrovňovej analýzy územia.  

 

Postupovali sme základným mapovaním a plánovaním mikroregiónu z aspektov: 

 

 Audit zdrojov mikroregiónu 

 S.W.O.T analýza 

 Problémová analýza – strom problémov 

 Cieľová analýza – strom cieľov 

 Analýza stratégií – klastre intervencie 

 Logická plánovacia matica mikroregiónu pre prístup LEADER 

 Stanovenie strategických priorít a cieľov pre prístup Leader v mikroregióne  

 

 
Globálna  strategická  priorita: 

 

Zvýšiť konkurencieschopnosť mikroregiónu a kvalitu života v ňom pri zachovaní zásad 

trvalo udržateľného rozvoja. 

 

 

 

Špecifický cieľ 1.1 

Dobudovať a rozšíriť infraštruktúru voľného času a občiansku vybavenosť 

 

 

Špecifický cieľ 1.2 

Zlepšiť a skvalitniť stav verejnej infraštruktúry    

 

 

Špecifický cieľ 2.1 

Rozvíjať a podporovať vzájomnú spoluprácu a partnerstvo 

 

 

Špecifický cieľ 3.1 

Vytvoriť podmienky pre celoţivotné vzdelávanie 

 

 

 

Aktivity pre  špecifický cieľ 1 Dobudovať a rozšíriť infraštruktúru voľného času 

a občiansku vybavenosť 

 

 Úprava a údrţba miestnych komunikácií 

 Úpravy tokov riek a potokov 

 Udrţiavanie čistoty v obciach 

 Nákup čistiacich mechanizmov 

 Rozširovanie ponuky kult. Zariadení 
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Aktivity pre  špecifický cieľ 2 Zlepšiť a skvalitniť stav verejnej infraštruktúry 

 

 Úprava a inovácia verejných priestranstiev a parkov 

 Zlepšenie stavu miestnej infraštruktúry 

 Dobudovanie kanalizačnej siete 

 

 

 

Aktivity pre  špecifický cieľ 3 Vytvoriť podmienky pre celoţivotné vzdelávanie 

 

 Zvyšovanie úrovne pedagogických procesov v školských zariadeniach 

 Školenia a ďalšie vzdelávanie pracovníkov v školstve 

 Rozširovanie športových moţností pre obyvateľov a turistov 

 Zvyšovanie kvality soc. sluţieb 

 Rozšírenie kapacity soc. sluţieb 

 Programy pre seniorov 

 Koncepcia celoţivotného vzdelávania 

 Tréningové cykly pre projektových manaţérov 
 

 

Nevyhnutné vonkajšie predpoklady pre úspešné uplatnenie prístupu Leader 

v Terchovskej doline identifikovalo partnerstvo pre MAS v spolupráci so SAIA Ţilina 

takto: 

 

 
 Zavádzanie širokopásmového internetu do obcí ( úrady, domácnosti, podnikatelia,,firmy) 

 Spracovanie inovačnej politiky mikroregiónu 

 Tréningové programy pre inovačné prístupy  

 Eliminácia čiernych skládok 

 Udrţanie a rozšírenie ponuky atraktívnych folklórnych a kultúrnych aktivít 

 Zvyšovanie ekologického povedomia obyvateľstva 

 Silná motivácia poskytovateľov sluţieb v CR školiť sa 

 Zjednotenie vstupných údajov pre rezervačný systém 

 Podpora regionálnej samosprávy pre zavádzanie značiek kvality 

 Vytvorenie regionálnych motivácií pre domácich turistov 

 Zvýšenie technického vybavenia škôl a iných zar. 

 Lepšie ohodnotenie pedagogických pracovníkov 

 Motivačné programy pre športovanie celej rodiny 

 Podpora firiem, samosprávy, MVO pri vytippovaní vhodných proj.manaţérov  a zámerov 

projektov 
 

Počiatočná podmienka :  

 

Prijatie vzniknutého partnerstva za MAS Terchovská dolina 
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Vízia budúcnosti územia Terchovská dolina 

 

 
Tradične    aj           inovatívne 

 

 

        pre mladých    aj           starších 

 

 

          v lete     aj     v zime 

 

 

 

 

v Terchovskej doline 

 

 

 

 

 

 

4.2 Akčný plán vo väzbe na os 4 Leader 

 Uveďte väzbu vybraných opatrení osi 3 PRV, ktoré sa budú implementovať 

prostredníctvom osi 4 Leader na príslušné ciele Integrovanej stratégie rozvoja územia.  

 

Integrovaná stratégia rozvoja územia pre uplatnenie prístupu Leader má v prípade 

mikroregiónu Terchovská dolina celkovo 3 špecifické ciele . Kaţdý z týchto cieľov je 

kompatibilný  s príslušnou prioritou Plánu rozvoja vidieka pre roky 2007-2013:  

 

1. základné sluţby pre hospodárstvo a obyvateľov vidieka    

2. obnova a rozvoj obcí                                             

3. odborné vzdelávanie a informovanie 

 

 

Špecifický cieľ 1.1: Dobudovať a rozšíriť infraštruktúru voľného času a občiansku 

vybavenosť  

Opatrenie č.1.1.1., kód 321 - Základné sluţby pre hospodárstvo a obyvateľov vidieka            

Oprávnené sú všetky činnosti, ktoré sú v súlade s cieľmi opatrenia a príslušnými právnymi 

predpismi EÚ, napr.: 

   rekonštrukcia a modernizácia rekreačných zón;  

 výstavba, rekonštrukcia a modernizácia detských a športových ihrísk (vrátane krytých 

a zázemí týchto ihrísk), trţníc (vrátane krytých), autobusových zastávok a pod., (napr. 

obecných rozhlasov); 
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 rekonštrukcia a modernizácia obecných stavieb (napr. obecný úrad, kultúrny dom, dom 

smútku) a objektov spoločenského významu (napr. amfiteátre) vrátane ich okolia 

(okrem stavieb a budov evidovaných na Ministerstve kultúry SR v registri nehnuteľných 

kultúrnych pamiatok a lokalít UNESCO) vrátane zriadenia pripojenia na internet.  

 

 

Špecifický cieľ 1.2 : Zlepšiť a skvalitniť stav verejnej infraštruktúry                       

Opatrenie č.1.2.1., kód 322 - Obnova a rozvoj dedín 

Oprávnené sú všetky činnosti, ktoré sú v súlade s cieľmi opatrenia a príslušnými právnymi 

predpismi EÚ, napr.: 

 výstavba, rekonštrukcia a modernizácia vodovodov a kanalizácie (vrátane ČOV – 

zákon 442/2002 Z. z., § 2, ods. b); 

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

 výstavba, rekonštrukcia a modernizácia chodníkov, cyklotrás, verejného osvetlenia, 

verejných priestranstiev a parkov. 

 

 

Špecifický cieľ 2.1 – Rozvíjať a podporovať vzájomnú spoluprácu a partnerstvo 

Opatrenie, kód 421 - Vykonávanie  projektov spolupráce 

Oprávnené sú všetky činnosti, ktoré sú v súlade s cieľmi opatrenia a príslušnými právnymi 

predpismi EÚ, napr.: 

 uplatňovania princípu zdola - nahor: prístup Leader; 

 maximalizovania spoločenských a kultúrnych prínosov; 

 vytvárania predpokladov pre efektívnu implementáciu stratégií. 

 

 

Špecifický cieľ 3.1: Vytvoriť podmienky pre celoţivotné vzdelávanie 

Opatrenie č.3.1.1., kód 331 - Odborné vzdelávanie a informovanie 

Cieľom podpory sú vzdelávacie projekty zamerané na získavanie, prehlbovanie, inovácie 

vedomostí, zručností a šírenie informácií o jednotlivých opatreniach osi 3 podľa EPFRV. 

Oprávnené sú všetky vzdelávacie a informačné aktivity, ktoré súvisia s cieľmi opatrenia 

príslušnými právnymi predpismi EÚ tematicky zamerané najmä na: 

 ekonomiku podnikateľského subjektu (napr. legislatíva, riadenie ekonomicky 

ţivotaschopného podniku, podnikateľský plán, diverzifikácia činností, spolupráca 

a rozvoj podnikov); 

 zavádzanie nových metód a nástrojov práce a riadenia vo vidieckom priestore; 

 manaţment kvality; 

 inovácie vo vidieckych oblastiach, zavádzanie informačných technológií; 

 internetizácia; 

 ochranu ţivotného prostredia (enviromentálne vhodné technológie, alternatívne zdroje 

energie, separovaný zber, vyuţívanie biomasy, ochrana, tvorba a manaţment krajiny, 

cieľová kvalita vidieckej krajiny a pod.); 
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 obnovu a rozvoj vidieka; 

 prístup Leader. 

Ďalej nasledovné formy informačných aktivít alebo ich kombinácie: 

 tvorba nových vzdelávacích programov; 

 tvorba analýz vzdelávacích potrieb; 

 krátkodobé kurzy, školenia, tréningy na získanie potrebných vedomostí a zručností; 

 konferencie a semináre; 

 televízne a rozhlasové kampane (ako sú propagačné aktivity, besedy, talk shows); 

 výmenné informačné stáţe a návštevy; 

 putovné aktivity k cieľovým skupinám; 

 ďalšie formy, ako napríklad tlačené publikácie a webové portály, trvalý informačný 

a poradenský servis zameraný na celoţivotné vzdelávanie. 

 

 

Opatrenie, kód 431 – Chod miestnej akčnej skupiny, v ktorom oprávnené sú všetky 

činnosti, ktoré sú v súlade s cieľmi opatrenia a príslušnými právnymi predpismi EÚ, napr.: 

 školenia manaţmentu a zamestnancov MAS zodpovedných za realizáciu stratégie; 

 štúdie a analýzy dotknutého územia zamerané na aktualizáciu stratégie; 

 publicita a informovanie o dotknutej oblasti a stratégii; 

 prevádzková činnosť; 

 administratívna činnosť MAS: vyhlásenie výzvy, príjem ţiadostí, administratívna 

kontrola ţiadostí a príloh, hodnotenie projektov podľa kritérií, výber projektov a ich 

schválenie, kontrola realizácie projektov; 

 zber informácií pre monitoring a hodnotenie; 

 vedenie zloţiek projektov a uchovávanie dokladov; 

 semináre, školenia pre členov MAS zamerané na rozširovanie vedomostí a zručností 

pri vykonávaní stratégie. 

 

Všetky tri opatrenia Integrovanej stratégie rozvoja územia OZ Partnerstvo pre MAS 

Terchovská Dolina, ktorých opodstatnenosť a potrebu pre ďalší rozvoj územia uvádzame 

v predchádzajúcich kapitolách, medzi sebou navzájom súvisia a zároveň na seba logicky 

nadväzujú, čím prispievajú k hodnotovému naplneniu strategického cieľa. 

 

 

 Uveďte ako súbor vybraných opatrení osi 3 PRV reflektuje na situáciu v území (audit 

zdrojov), analýzy a strategický rámec Integrovanej stratégie rozvoja územia. 

 

Členovia pracovných skupín, ktoré tvorili akčný plán, zvaţovali v niekoľkých etapách, ako 

vytýčia strategické priority a ciele. Prvotným predpokladom bola dôkladná spätná väzba na 

zistenia v analytickej časti procesu mapovania územia  a na  výsledky procesu stanovenia 

integrovanej stratégie. Integrovaná   stratégia rozvoja územia pomenovala všetky “ţelania“ 

a snahy o rozvoj územia komplexne. Členovia pracovných skupín vytvorili súbor cieľov a 

opatrení na ich naplnenie, ktorý pokrýva tematicky všestranný rozvoj mikroregiónu a časovo 

aktuálne plánovacie obdobie 2007 – 2013 s presahom aj do ďalších období. 
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 Uveďte ako súbor vybraných opatrení osi 3 PRV rieši problémy daného územia 

a podporuje jeho rozvoj podľa skutočných potrieb. 

 

Akčný plán a jeho základné kontúry sa začali napĺňať uţ pri podrobnom audite zdrojov 

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

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

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

programov Národného strategického referenčného rámca, Plánu rozvoja vidieka a  so 

zámermi podnikateľov a súkromných investorov v mikroregióne. Výsledky stretnutí 

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

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

inovácií do kaţdodenného ţivota v mikroregióne tak, ako si to ţiada aktuálna doba a spôsob 

ţivota.  Viaceré problematické oblasti, ktoré sme identifikovali v problémovej analýze sa po 

preklopení do stromu cieľov, vytvorení logického rámca a Stratégie, viac – menej zhodovali 

s vytýčenou stratégiou.  

 

 Vyplňte v Záväznej osnove Integrovanej stratégie rozvoja územia, Prílohu č. 4 

Opatrenia osi 3 Programu rozvoja vidieka 2007 – 2013, implementované 

prostredníctvom osi 4 Leader. Formulár Opatrenia osi 3 Programu rozvoja vidieka 

samostatne pre kaţdé vybrané opatrenie z osi 3 PRV, ktoré sa bude implementovať 

prostredníctvom osi 4 Leader. V prípade, ak verejno-súkromné partnerstvo (MAS) 

predpokladá realizáciu projektov spolupráce, jedno z opatrení bude venované 

vykonávaniu projektov spolupráce.  

 

Akčný plán a jeho základné kontúry sa začali napĺňať uţ pri podrobnom audite zdrojov 

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

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

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

programov Národného strategického referenčného rámca, Plánu rozvoja vidieka a  so 

zámermi podnikateľov a súkromných investorov v mikroregióne.  

Členovia pracovných skupín, ktoré tvorili akčný plán, zvaţovali v niekoľkých etapách, ako 

vytýčia strategické priority a ciele. Prvotným predpokladom bola dôkladná spätná väzba na 

zistenia v analytickej časti procesu mapovania územia  a na  výsledky procesu stanovenia 

integrovanej stratégie. Integrovaná   stratégia rozvoja územia pomenovala všetky “ţelania“ 

a snahy o rozvoj územia komplexne. Členovia pracovných skupín vytvorili súbor cieľov a 

opatrení na ich naplnenie, ktorý pokrýva tematicky všestranný rozvoj mikroregiónu a časovo 

aktuálne plánovacie obdobie 2007 – 2013 s presahom aj do ďalších období. 

 

Akčný plán predstavuje následnú činnosť strategického plánovania a rozpracováva opatrenia 

osi 3 PRV a konkrétne podporované aktivity, ktoré sa budú implementovať prostredníctvom 

osi 4 Leader.  
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4.3 Finančný plán 

 Uveďte financovanie jednotlivých opatrení a činností v rámci osi 3 PRV, ktoré sa 

budú implementovať prostredníctvom osi 4 Leader. 

 

Jednotlivé opatrenia našej stratégie, ktorú sme  pripravili v mikroregióne,  sú previazané 

s konkrétnymi vybranými opatreniami Plánu rozvoja vidieka. Ku finančným alokáciam 

v rámci opatrení osi 3PRV  plánujeme získať ďalšie finančné zdroje. Finančné zdroje pre 

pokrytie všetkých identifikovaných potrieb a na nich zaloţených cieľov a opatrení na ich 

splnenie budeme získavať z iných verejných zdrojov ako sú štátny rozpočet, zdroje VÚC 

a súkromné zdroje. 

 

Delenie jednotlivých finančných krytí z osi 3 PRV je takéto: 

 

Finančný plán opatrenia 4.1 Implementácia integrovanej stratégie rozvoja územia: 

 celkový rozpočet opatrenia 4.1 Implementácia integrovanej stratégie rozvoja 

územia: 2 086 600 eur 

 opatrenie 1: Základné sluţby pre vidiecke obyvateľstvo: 1 310 000 EUR            

 opatrenie 2: Obnova a rozvoj obcí:  721 600 EUR 

 opatrenie 3 : Odborné vzdelávanie a informovanie: 55 000 EUR 

 

Finančný plán pre opatrenie 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce: 

 celkový rozpočet plánovaný pre opatrenie 4.2 Vykonávanie projektov 

spolupráce: 150 000 EUR 

 národný projekt spolupráce:  75 000 EUR 

 nadnárodný projekt spolupráce:  75 000 EUR 

 

Finančný plán pre opatrenie 4.3 Chod miestnej akčnej skupiny: 

 pre chod MAS sú určené Usmernením pre administráciu osi 4 maximálne 

prostriedky pre pokrytie oprávnených výdajov 417 320 EUR počas celého 

programového obdobia. Partnerstvo si naplánovalo vyuţiť pre svoj chod 417 320 

EUR. 

 

 

 Vyplňte v Záväznej osnove Integrovanej stratégie rozvoja územia, Prílohu č. 5 

Finančný plán implementácie opatrení financovaných z PRV 2007-2013. V prípade 

ak, VÚC alebo obec sa budú podieľať na spolufinancovaní stratégie je potrebné 

doloţiť zmluvu alebo záväzné vyhlásenie s uvedeným výšky spolufinancovania. 

 

Finančný plán (A) Integrovanej stratégie rozvoja územia vychádza z maximálnej výšky 

podpory na opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia a určuje 

finančné prostriedky, ktoré budú pouţité na realizáciu projektov v rámci Integrovanej 
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stratégie rozvoja územia (finančné prostriedky z iných štrukturálnych fondov, operačných 

programov, grantov sa vo finančnom pláne neuvádzajú). 

Pri finančnom pláne (B) na opatrenie 4.2. Vykonávanie projektov spolupráce sa vychádza 

z maximálnej výšky podpory pre toto opatrenie.  

Pri finančnom pláne (C) na opatrenie 4.3. Chod Miestnej akčnej skupiny sa vychádza 

z maximálnej výšky podpory pre toto opatrenie pričom musí byť dodrţaná podmienka 

nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 a nariadenia Komisie (ES) č. 1974/2006. 

 

4.4 Monitorovací a hodnotiaci rámec 

 Uveďte hodnotiaci rámec na úrovni strategických cieľov súvisiacich s implementáciou 

osi 4 PRV (hodnotenie dopadu stratégie) a špecifických cieľov súvisiacich 

s implementáciou osi 4 PRV (hodnotenie výsledkov stratégie). 

 Zostavte plán monitoringu - monitorovacie indikátory, ktoré budú slúţiť pre 

monitorovanie priebehu a výsledku realizácie projektov v rámci implementácie 

stratégie a činnosti verejno-súkromného partnerstva (MAS) vzhľadom k stanoveným 

cieľom.  

 Popíšte spôsob monitorovania realizácie projektov. 

 Popíšte spôsoby overovania monitorovacích kritérií. 

 Popíšte postupy sebahodnotenia (max. 20 riadkov).  

Hodnotenie bude pozostávať z analýzy výsledkov a dopadov projektu počas 

implementácie a po jeho ukončení s náčrtom moţných opravných akcií/prostriedkov, 

sumarizácie odporúčaní pre riadenie podobných projektov v budúcnosti. Začiatok 

nasledujúcej implementačnej etapy závisí od výsledkov a záverov hodnotenia predchádzajúcej 

etapy.                                                              

Systematické a cielené zhodnotenie pokračujúcich programov a projektov, ich zámerov, 

implementácie a výsledkov. Úlohou hodnotenia je určiť relevanciu a naplnenie cieľov, vývoj 

účinnosti, uţitočnosti, dopadu a udrţateľnosti.  

Hodnotenie sa bude uskutočňovať:  

 keď projekt stále prebieha: takéto priebeţné hodnotenie sa môţe uskutočniť v polovici 

projektu, alebo v závere určitej fázy projektu (priebeţné hodnotenie), 

 po ukončení projektu (záverečné hodnotenie), 

 niekoľko rokov po ukončení projektu (ex-post hodnotenie). 

 

Tabuľka: Dodatočné monitorovacie ukazovatele 

Úroveň Ukazovateľ 

(názov a merná 

jednotka) 

Východiskový 

stav 

Cieľová 

hodnota 

ukazovate

ľa do 

r.2013 

Spôsob overenia 

a získavanie údajov, 

frekvencia zberu 

Strategický cieľ: 
Zvýšiť konkurencieschopnosť 

mikroregiónu a kvalitu ţivota 

v ňom pri zachovaní zásad 

trvalo udrţateľného rozvoja 

 

Počet UoZ 

 

 

Počet obyvateľov 

 

880 

 

 

30 144 

 

821 

 

 

30 220 

ÚPSVaR 

1 x ročne 

 

 

ŠÚ SR 

1 x ročne 

Špecifický cieľ 1.1: Počet obyvateľov 0 60 % Evidencia MAS 1 x 
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Dobudovať a rozšíriť 

infraštruktúru voľného času 

a občiansku vybavenosť 

vyuţívajúcich 

nové, resp. 

zmodernizované a 

zrekonštruované 

zariadenie 

infraštruktúry 

voľného času 

ročne 

Špecifický cieľ 1.2: 
Zlepšiť a skvalitniť stav 

verejnej infraštruktúry 

 

Počet obyvateľov 

vyuţívajúcich 

nové, resp. 

zmodernizované a 

zrekonštruované 

zariadenia verejnej 

infraštruktúry  

0 50 % Evidencia MAS 1 x 

ročne 

 

Špecifický cieľ 3.1: 
Vytvoriť podmienky pre 

celoţivotné vzdelávanie 

Počet účastníkov 

vzdelávania, ktorí 

si našli 

zamestnanie 

0 15 Evidencia MAS 1 x 

ročne 

Opatrenie č.1.1.1 
321 Základné sluţby pre 

hospodárstvo a vidiecke 

obyvateľstvo 

Počet 

vybudovaných 

zariadení 

 

Počet 

zrekonštruovaných 

zariadení 

6 

 

 

 

8 

21 

 

 

 

35 

Evidencia MAS 1 x 

ročne 

 

Monitoring 

zrealizovaných aktivít raz 

ročne 

Opatrenie č.1.2.1 
322 Obnova a rozvoj obcí 

Počet 

vybudovaných 

zariadení 

 

Počet 

zrekonštruovaných 

zariadení 

4 

 

 

 

 

6 

18 

 

 

 

 

29 

Evidencia MAS 1 x 

ročne 

 

Monitoring 

zrealizovaných aktivít raz 

ročne 

Opatrenie č.3.1.1 
331 Odborné vzdelávanie a 

informovanie 

 

Počet účastníkov 

vzdelávacej/inform

ačnej aktivity 

 

Počet vzdelávacích 

dní 

 

Počet účastníkov, 

ktorí úspešne 

absolvovali 

a ukončili 

vzdelávaciu 

aktivitu 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

120 

 

 

 

30 

 

 

 

100 

Evidencia MAS 1 x 

ročne 

 

Monitoring 

zrealizovaných aktivít raz 

ročne 

 

Spôsoby overovania, frekvencie a získavania navrhovaných monitorovacích 

ukazovateľov. (vzor podľa tabuľky: Dodatočné monitorovacie ukazovatele) 

Dosiahnuté hodnoty stanovených sledovaných ukazovateľov bude MAS čerpať 

z monitorovacích správ projektov od jednotlivých konečných prijímateľov. Kumulatívne 

dosiahnuté hodnoty MAS uvedie v Správe o činnosti MAS. 

MAS má povinnosť vypracovávať ročne Správu o činnosti MAS. Posledná Správa o činnosti 

MAS bude predloţená za rok 2015 (najneskôr do 31.3.2016). Správy budú predkladané 

PPA/Odboru monitoringu kaţdoročne do 31. marca s údajmi za predchádzajúci kalendárny 
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rok v písomnej forme a elektronicky (na CD). Správu je potrebné poslať poštou na adresu: 

PPA/Odbor monitoringu, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava alebo doručiť do podateľne 

Ústredia PPA v Bratislave. Záväzná osnova Správy o činnosti MAS bude zverejnená na 

internetovej stránke www.land.gov.sk, resp. www.apa.sk. Súčasťou Správy o činnosti MAS 

bude aj vyhodnotenie stanovených indikátorov uvedených v stratégii MAS.  

 

V prípade, ţe MAS nepredloţí PPA Správu o činnosti MAS do stanoveného termínu alebo ju 

predloţí nekompletnú, bude jej zaslaná výzva na predloţenie alebo doplnenie správy 

s určeným termínom na odstránenie nedostatkov. Správy o činnosti MAS bude PPA/Odbor 

monitoringu postupovať v elektronickej forme RO. 

 

PPA si vyhradzuje právo poţiadať o dodatočné informácie o MAS, projekte a/alebo 

konečnom prijímateľovi – predkladateľovi projektu a to kedykoľvek, aţ do doby ukončenia 

platnosti uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí NFP. 

 

Spôsob monitorovania realizácie projektov. 

 

MAS si v rámci svojej stratégie uvedie plánované hodnoty monitorovacích ukazovateľov 

stanovených EK v Spoločnom rámci pre monitorovanie a hodnotenie. PPA bude za kaţdú 

MAS ročne prostredníctvom Správy o činnosti MAS sledovať tieto povinné ukazovatele: 
 

MAS je povinná sledovať aj ukazovatele za opatrenia osi 3, ktoré budú implementované 

prostredníctvom jej stratégie. V stratégii uvedie plánované hodnoty výstupových 

a výsledkových monitorovacích ukazovateľov, ktoré sa majú dosiahnuť do r. 2013. 

Dosiahnuté hodnoty týchto ukazovateľov bude MAS čerpať z monitorovacích správ projektov 

od jednotlivých konečných prijímateľov. Kumulatívne dosiahnuté hodnoty MAS uvedie 

v Správe o činnosti MAS. 
 

MAS si okrem povinných monitorovacích ukazovateľov stanoví vo svojej stratégii aj 

dodatočné monitorovacie ukazovatele a to v „Pláne monitoringu“, ktoré budú slúţiť pre 

monitorovanie priebehu a výsledku realizácie projektov v rámci implementácie stratégie a 

činnosti MAS vzhľadom k stanoveným cieľom. V pláne monitoringu MAS popíše spôsob a 

frekvenciu monitorovania. Stanovené dodatočné monitorovacie ukazovatele pre vyhodnotenie 

strategického cieľa, špecifických cieľov a jednotlivých opatrení  musia byť objektívne 

a merateľné. Pre kaţdý ukazovateľ musí byť v stratégii uvedená aj predpokladaná cieľová 

hodnota, ktorá sa má dosiahnuť do r. 2013, aby bolo moţné vyhodnotiť stanovené ciele 

stratégie. 

 

Povinné ukazovatele 

MAS si v rámci svojej stratégie uvedie plánované hodnoty monitorovacích ukazovateľov 

stanovených EK v Spoločnom rámci pre monitorovanie a hodnotenie. PPA bude za kaţdú 

MAS ročne prostredníctvom Správy o činnosti MAS sledovať tieto povinné ukazovatele: 
 

Okrem uvedených ukazovateľov MAS zberá v súčinnosti s PPA aj nasledovné ukazovatele, 

ktoré sú prepojené na implementáciu osi 3 PRV SR a jeho ciele a na vyššie uvedené opatrenia 

pouţité v ISRÚ: 
 

Tabuľka: Povinné monitorovacie ukazovatele pre MAS za os 4 Leader 

http://www.land.gov.sk/
http://www.apa.sk/


Záväzná osnova Integrovanej stratégie rozvoja územia 

z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013                                                                                                                                                                      

 

 

 

59 

 

 
Tabuľka: Povinné ukazovatele za opatrenia osi 3 Programu rozvoja vidieka 2007 – 2013, implementované 

prostredníctvom osi 4 Leader  

 

Úroveň 
Ukazovateľ  

(názov a merná jednotka) 

Typ 

ukazovateľa 

Cieľová hodnota 

ukazovateľa 

do r. 2013 

Opatrenie: 

Základné sluţby pre 

vidiecke obyvateľstvo (321) 

Počet podporených obcí (počet) 
Výstup 17 

Celkový objem investícií (v EUR) 
Výstup 1 310 000 

Počet osôb vo vidieckych oblastiach, 

ktorí majú prospech z realizovaného 

projektu 

 

Rast pouţívania internetu na vidieku 

Výsledok 

 

29 120 

 

70 % 

Opatrenie: 

Obnova a rozvoj obcí (322) 

Počet podporených obcí (počet) Výstup 17 

Celkový objem investícií (v EUR) Výstup 721 600 

Počet osôb vo vidieckych oblastiach, 

ktorí majú prospech z realizovaného 

projektu  

Výsledok 

 

 

29 881 

 

 

 

Opatrenie: 

Vzdelávanie a informovanie 

(331) 

Počet účastníkov vzdelávacej/ 

informačnej aktivít (počet) 
Výstup 120 

Počet vzdelávacích dní (počet) Výstup 30 

Počet účastníkov, ktorí úspešne 

absolvovali a ukončili vzdelávaciu 

aktivitu 

Výsledok 100 

 

 

 

Kód opatrenia: 41 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia 

 

 

 

veľkosť MAS v km
2
 

počet obyvateľov v podporenej MAS 

počet projektov financovaných MAS 

počet podporených beneficientov 

počet obcí podporeného územia 

Kód opatrenia: 421 Vykonávanie projektov spolupráce 

 

počet podporených projektov spolupráce 

počet spolupracujúcich MAS 

hrubý počet vytvorených pracovných miest 

Kód opatrenia: 431 Chod miestnej akčnej skupiny 

 

 

počet podporených aktivít 

počet účastníkov, ktorí úspešne dokončili tréningovú aktivitu 
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Hodnotiaci rámec – plán, druhy a postupy hodnotenia stratégie, spôsob zapracovania 

výsledkov hodnotenia do stratégie.  

 

Základom hodnotenia implementácie stratégie  je neustále (minimálne raz za pol roka) číselné 

vyhodnocovanie vyššie uvedených indikátorov monitorovania (výstup) a minimálne raz za 

rok indikátorov hodnotenia (výsledok a dopad) za súčasného sledovania celkového vývoja 

územia  v kontexte.  

 

Výkonný výbor na kaţdom svojom zasadnutí má k dispozícii údaje v podobe 

kvantifikovaných indikátorov a diskutuje o aktuálnom stave. Správy o monitorovaní  

pripravuje kancelária MAS na základe pravidelných zberov údajov u uţívateľov v súčinnosti 

s PPA. Monitorovacie správy sú ďalej podkladom pre zostavenie priebeţných hodnotiacich 

správ a tie slúţia následne ako vstup pre nezávislé hodnotenie implementácie IRSÚ i ako 

podklad pre RO pre hodnotenie implementácie všetkých vybraných stratégií vrátane 

posúdenia  ako tieto prispievajú k realizácii cieľov PRV SR. 

 

Postupy sebahodnotenia jednotlivých orgánov MAS a činnosti MAS.  

 

Je veľmi dôleţité aby MAS sama vyhodnocovala implementáciu stratégie ako aj svoju vlastnú 

činnosť a vlastné inštitucionálne zázemie.  

 

Okrem implementácie stratégie MAS pravidelne vyhodnocuje svoje inštitucionálne 

zabezpečenie implementácie stratégie, a to konkrétne: 

- Funkčnosť existujúcej organizačnej štruktúry MAS 

- Funkčnosť manaţmentu 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 MAS si Výkonný orgán zostaví tabuľky sebahodnotenia, ktoré zohľadnia 

vyššie uvedené kritériá a bodovací systém v prvom roku prevádzky MAS, konkrétne do 6 

mesiacov od uskutočnenia prvej výzvy. 

 

Kaţdá hodnotiaca správa by sa mala pozerať na dopady projektu (cielené alebo náhodné), 

jeho príspevok k celkovým cieľom a jeho efekty po stránke účelu a výsledkov projektu. 

Potom sa urobia odporúčania týkajúce sa buď projektu alebo budúcich podobných projektov. 

Hodnotiaca správa odzrkadľuje základnú formu, pričom berie do úvahy charakteristiky 

projektu a fázu, v ktorej sa hodnotenie robí. Mala by sa zamerať na správnosť zvolených 

alternatív vo vzťahu ku kontextu, cieľom, prostriedkom, pravdepodobnosti trvácnosti atď., a 

mala by zahŕňať stručné poznámky ku všetkým úpravám, ktoré sa previedli ako odpoveď na 

zmeny do doby hodnotenia. 
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IMPLEMENTAČNÁ ČASŤ 
 

KAPITOLA 5: IMPLEMENTAČNÝ RÁMEC PRI IMPLEMNTÁCIÍ INTEGROVANEJ STRATÉGIÍ 

ROZVOJA ÚZEMIA 

5.1 Organizačná štruktúra a zdroje  

5.1.1 Organizačná štruktúra a zabezpečenie činnosti verejno-súkromného partnerstva 

(MAS) 

 Uveďte štruktúru a organizáciu verejno-súkromného partnerstva (MAS)3 

Podrobná  organizačná štruktúra partnerstva MAS, úlohy a zodpovednosti jednotlivých 

organizačných zloţiek ako aj spôsob delegovania zástupcov členov MAS do orgánov, komisií 

príp. pracovných skupín je popísaná v prílohe č. 12  - Organizačný poriadok.  

Konzultácie s konečnými prijímateľmi v oblasti projektového poradenstva MAS zabezpečí 

formou odporučenia externých poradenských firiem na základe referencií a kvality 

odovzdaných projektov.  

 

Orgány Zdruţenia 

 

1. Valné zhromaţdenie členov Zdruţenia 

2. Rada Zdruţenia 

3. Predseda 

4. Podpredseda 

5. Manaţér OZ  

6. Revízna komisia 

 

Kompetencie Orgánov Zdruţenia 

 

Valné zhromaţdenie členov OZ Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina: 

 

(1) Valné zhromaţdenie je najvyšším orgánom MAS tvorený zo všetkých členov  zdruţenia 

a vykonáva nasledovné činnosti. 

a)  schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky, 

b) schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení; 

c)   volí a odvoláva členov výkonného orgánu, predsedu zdruţenia( pokiaľ si ho spomedzi  

      členov nevolí výkonný orgán ) a kontrolný  orgán, 

d)   schvaľuje prijatie nových členov, pokiaľ ich neschvaľuje iný orgán zdruţenia, 

e)    rozhoduje o zániku zdruţenia zlúčením s iným občianskym zdruţením alebo  

      dobrovoľným rozpustením., 

 f)   v prípade, ak dôjde k zániku občianskeho zdruţenia   rozpustením alebo zlúčením s iným  

      občianskym zdruţením, občianske zdruţenie je   povinné vrátiť čerpané finančné  

      prostriedky na opatrenia osi 4 Leader, 

g)   podmienky a    spôsob vrátenia finančných prostriedkov sú špecifikované v Systéme  

      finančného riadenia  EPFRV, 

h)  schvaľuje program a činnosť orgánov, 

i)   schvaľuje správu o činnosti Rady zdruţenia a hospodárenie  zdruţenia, 

j)   schvaľuje správu revíznej komisie, 

k)   rozhodovanie o výške členských príspevkov a príspevkov na spolufinancovanie   
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        projektov, 

m)    rozhodovanie  o zániku OZ Partnerstvo pre MAS TD, 

n)     rozhodovanie o členstve v zdruţení OZ Partnerstvo pre MAS TD. 

Rada zdruţenia 

    

 (1) Výkonným  orgánom  zdruţenia  je  Rada zdruţenia, má 11 členov a je volený na obdobie 

1 roka. Je tvorený predsedom, podpredsedom a ďalšími volenými členmi tak, aby zloţenie  

zodpovedalo poţadovanej i faktickej členskej štruktúre. Schádza sa podľa potreby, najmenej 

však 1x za dva  mesiace. 

(2) Do pôsobnosti Rady zdruţenia patrí jednať a rozhodovať vo všetkých veciach OZ 

Partnerstvo pre MAS TD, ktoré nepatria do  pôsobnosti Valného zhromaţdenia – najmä: 

      -   zvolávať Valné zhromaţdenie 

      -   tvoriť odborné komisie
1
, ktoré sú jeho poradným a v prípade poverenia aj výkonným       

orgánom 

      -   menovať a odvolávať hospodára a manaţéra OZ Partnerstvo pre MAS TD. 

      -   podávať návrh Valnému zhromaţdeniu na prijatie alebo vylúčenie člena. 

(3) Rada zdruţenia vytvorí ďalšie pracovné orgány OZ Partnerstvo pre MAS TD, ktoré sú 

potrebné na  jej chod. Pritom dbá na to, aby zloţenie týchto orgánov zodpovedalo 

poţadovanej i faktickej členskej štruktúre OZ Partnerstvo pre MAS TD. 

(4) Rada zdruţenia je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov.  

(5) Rada zdruţenia rozhoduje nadpolovičnou väčšinou členov. 

(6) Rada zdruţenia
2
: 

 Riadi činnosť zdruţenia v období medzi zasadnutiami najvyššieho orgánu 

 Volí spomedzi seba a odvoláva predsedu ( pokiaľ ho nevolí najvyšší orgán ) 

 Zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie najvyššieho orgánu a pripravuje základne 

materiály na tieto rokovania 

 Volí a odvoláva manaţéra  MAS 

 Vymenúva členov monitorovacieho výboru 

 Volí  a odvoláva členov výberovej komisie MAS a schvaľuje štatút  

(7)  Rada zdruţenia  je v zastúpení 50% súkromného sektora vrátane občianskeho 

a neziskového sektora a 50% zástupcovia verejného sektora. 

Monitorovací výbor 
(1) Monitorovací výbor je kontrolným orgánom. Členov monitorovacieho výboru ustanovuje 

Rada zdruţenia, má 5 členov, MV si predsedu volí zo svojho stredu, ktorý je povinný 

zúčastňovať  sa na zasadnutí výkonného výboru s hlasom poradným, 

Monitorovací výbor ykonáva najmä: 

 hodnotenie a kontrolu realizácie projektov v rámci stratégie 

(2) Pripravuje a vypracúva správy o implementácii stratégie, správy o monitoringu za ročné 

obdobie, ktoré sa predkladajú na RO a PPA. 

(3) Vykonáva monitoring priebehu vecného a finančného plnenia projektov za ročné obdobie 

a vyhodnotenie výziev. 

                                                 
1
  

2
 v prípade schválenia stratégie v rámci výzvy na predkladanie ISRÚ bude Rada zdruţenia vykonávať aj tieto 

činnosti: - zodpovedá za vypracovanie a implementáciu stratégie, 

- schvaľuje / odporúča, resp. neschvaľuje / neodporúča návrh ŢoNFP ( projekty) na financovanie z PRV 

- zriadi výberovú komisiu MAS a monitorovací výbor, 
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 spracováva súhrnné hlásenia, ktoré predkladá Valnému zhromaţdeniu 

 v súčinnosti s príslušnými orgánmi spracováva súhrnné správy a hlásenia 

(4) Členovia Monitorovacieho výboru musia pôsobiť v území MAS, ale nemusia byť členmi 

MAS. 

Predseda OZ Partnerstvo pre MAS TD 

 

(1). Predseda je štatutárnym organom zdruţenia, ktorý vystupuje v mene MAS navonok, 

podpisuje zmluvy, predkladá  PPA Protokol o výbere ŢoNFP z Programu rozvoja vidieka 

SR 2007-2013 MAS, Protokol o výbere ŢoNFP ( projektov)  a ďalšie dokumenty, ktoré sú 

určené pre RO a PPA, riadi prácu Rady zdruţenia a zvoláva jeho zasadanie. Za svoju 

činnosť je predseda zodpovedný Valnému zhromaţdeniu. 

(2). Predsedu  zastupuje v prípade jeho neprítomnosti podpredseda v rozsahu,  v akom  ho   

      splnomocní  predseda.. 

(3). Predseda môţe delegovať svoju právomoc v konkrétnych jednaniach na ktoréhokoľvek 

člena Rady zdruţenia, alebo komisie.  

Revízna komisia 

 

(1). Revízna komisia  je 5- členná a predsedu si volí zo svojho stredu. Je volená na dobu 1 

roka. Vykonáva kontrolnú činnosť  OZ Partnerstvo pre MAS TD a revíznu správu 

predkladá Valnému zhromaţdeniu. 

(2) Revízna  komisia  kontroluje: 

 činnosť  riadiaceho  výboru, 

 dodrţiavanie  stanov  a vnútorných  predpisov, 

 hospodárenie  zdruţenia. 

(3) Zasadnutie revíznej komisie zvoláva a vedie predseda, najmenej 2x za rok. 

(4) Revízna komisia rozhoduje nadpolovičnou väčšinou. Volí  ju  valné  zhromaţdenie,  

ktorému zodpovedá  za  svoju  činnosť. 

Pracovné skupiny 

 

(1). Pracovné skupiny sú tvorené z členov MAS: 

(2). Pracovné skupiny vznikajú za účelom riešenia (relizácie) jednotlivých aktivít MAS.  

(3). Pracovné skupiny sú ustavonené podľa úrovne riešeného problému Radou zdruţenia, 

      alebo Valným zhromaţdením. 

(4). Členovia pracovných skupín uţ sami koordinujú svoju činnosť pri plnení úloh 

a informujú o výsledkoch. 

(5). Členovia pracovných skupín sú vybraní s ohľadom na ich kvalifikáciu pre riešenie danej 

úlohy a na zainteresovanosť k jeho riešeniu. 

(6). Pri realizácií úloh spolupracujú s manaţérom MAS. 

Manaţér  MAS 

 

(1). Manaţér MAS je zvolený alebo odvolávaný Radou zdruţenia je vedúcim Kancelárie 

MAS. Manaţér MAS vykonáva formálnu kontrolu prijatých ŢoNFP (projektov) od 

konečných prijímateľov( predkladateľov projektov) 

 registruje ŢoNFP(projekty). Poskytuje informácie konečným prijímateľom 

 zabezpečuje zber informácii pre monitoring a hodnotenie a ďalšie administratívne 

činnosti MAS 
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 spracováva ţiadosti MAS 

 pomáha pri spracovaní zámerov a výberu projektov 

 zostavuje pracovné skupiny a riadi realizáciu príslušných aktivít 

 (2). Manaţér sa zúčastňuje na zasadnutiach Rady zdruţenia s hlasom poradným. 

 (3). Manaţér zabezpečuje chod MAS. 

Administratívny pracovník MAS 

 

(1). Zabezpečuje kaţdodennú prevádzku a administratívnu činnosť MAS. 

(2). Vedie evidenciu a predpísanú archiváciu. 

(3). Pripravuje podkladové materiály na zasadnutia jednotlivých orgánov a pod. 
Účtovník MAS 

 

(1). Účtovník MAS je volený a odvolávaný Radou zdruţenia. 

(2). Zaisťuje vedenie účtovníctva MAS a spolupracuje s príslušnými kontrolnými orgánmi. 

(3). Zabezpečuje spracovanie mzdovej a personálnej agendy. 

 Uveďte úlohu a zodpovednosť jednotlivých subjektov a organizačných zloţiek 

verejno-súkromného partnerstva (MAS) pri realizácii Integrovanej stratégie rozvoja 

územia.
3
 

Manaţér  MAS je v zmysle plnenia Integrovanej stratégie rozvoja zodpovedný za sledovanie 

a koordináciu všetkých kľúčových procesov jej napĺňania. Manaţér je  podrobne oboznámený 

so všetkými časťami stratégie. Riadi a kontroluje plán výziev, prideľuje úlohy v MAS 

v súvislosti s realizáciou dohodnutého plánu. Manaţér MAS koordinuje proces konzultácie 

projektov pri vyhlásení výziev. Riadi proces hodnotenia projektov po organizačnej stránke. 

Zabezpečí komunikáciu výsledkov hodnotiaceho procesu smerom ku konečným 

prijímateľom. Koordinuje monitorovací proces implementácie projektov. Je zodpovedný za 

pravidelnú komunikáciu  a monitoring činnosti medzi MAS  a SORO. Spolupracuje s Radou 

Zdruţenia pri zvolávaní všetkých zasadnutí Rady a ostatných zhromaţdení MAS.  Podľa 

pokynov Rady manaţuje proces tvorby hodnotiacich komisií pre výber projektov.  

Podľa výsledkov monitoringu priebeţného plnenia Stratégie informuje Radu a dáva námety 

pre aktualizačný proces v Stratégii. Vyhodnocuje potreby jednotlivých zloţiek MAS a ich 

ľudských zdrojov na kontinuálne vzdelávanie  a zvyšovanie zručností a kompetencií. 

Manaţér MAS sleduje a spolu s Radou a ostatnými zloţkami zabezpečuje plán  propagácie 

činnosti MAS v území.   

                                                 
 13 v prípade schválenia stratégie v rámci výzvy na predkladanie ISRÚ, OZ Partnerstvo pre MAS TD vytvorí výberovú 

komisiu MAS v zloţení členov výberovej komisie bude v súlade s usmernením pre administráciu osi Leader, t.j. zástupcovia 

výberovej komisie budú  v zastúpení  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. Výberová 

komisia bude mať 11 členov , vykonáva : posudzuje oprávnenosť činností v súlade s činnosťami, ktoré si MAS 

stanovila pre príslušné opatrenia osi 3. Kontroluje, či činnosti nespadajú do kategórie neoprávnených projektov, 

stanovených pre príslušné opatrenia osi 3 v Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré 

implementované prostredníctvom osi 4;- posudzuje splnenie kritérií pre uznateľnosť výdavkov (oprávnené 

a neoprávnené výdavky, min. a max. výšku oprávnených výdavkov na 1 projekt), ktoré stanovila MAS pre 

príslušné opatrenia osi 3; - posudzuje oprávnenosť konečného prijímateľa – predkladateľa projektu pre príslušné 

opatrenie osi 3, v zmysle definícií, ktoré sú uvedené v Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení 

osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4; Zároveň v prípade schválenia stratégie v rámci výzvy na 

predkladanie ISRÚ, OZ Partnerstvo pre MAS TD podá návrh na zmenu stanov, kde  v rámci orgánov bude začlenená 

Výberová komisia 
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Rada OZ v pravidelných intervaloch priebeţne sleduje plnenie Integrovanej stratégie. Hodnotí 

naplnenie monitorovacích ukazovateľov, prijíma závery a opatrenia, ktoré vedú ku 

dosiahnutiu cieľov stanovených v Stratégií. Z hľadiska plnenia cieľov prostredníctvom  

projektov konečných uţívateľov je Rada zodpovedná za výber podporených projektov. Rada 

vymenúva členov hodnotiacich komisií, odsúhlasí sústavu výberových kritérií a mechanizmus 

hodnotenia a rozhoduje o konečných výsledkoch hlasovaním. Po kaţdom ukončení 

jednotlivých výziev Rada hodnotí spätnú väzbu a pripomienky ku hodnotiacemu procesu od 

členov komisií a konečných uţívateľov, ktoré spracúva kancelária MAS a predkladá ich 

manaţér. Na základe vyhodnotenia pripomienok Rada rozhodne o úpravách v hodnotiacom 

procese a jeho nastaveniu na vyššiu transparentnosť a efektivitu. Valné zhromaţdenie OZ na 

svojich pravidelných zasadnutiach berie na vedomie stav naplnenia Integrovanej stratégie. 

Vytvára priestor na diskusiu, pripomienkovanie procesov plnenia Stratégie a ukladá 

výkonným zloţkám Partnerstva povinnosť zapracovať ich do ďalšieho obdobia činnosti 

Partnerstva. 

 Popíšte spôsob delegovania zástupcov členov verejno-súkromného partnerstva (MAS) 

do orgánov, komisií, príp. pracovných skupín. 

Partnerstvo pre MAS je vytvorené zo zástupcov samosprávy, verejného sektora, súkromného 

sektora a neziskového sektora. Valné zhromaţdenie Partnerstva volí Radu Zdruţenia. Rada 

Zdruţenia má 11 členov . Jej zloţenie je vyváţené zastúpenie 50% predstavitelia verejného 

sektora (samospráva a iné verejné subjekty) a 50 percent súkromný sektor ( podnikateľský 

sektor a neziskový sektor) . Všetci členovia partnerstva môţu navrhnúť kandidátov do Rady.  

Volí sa počas spoločných volieb z dvoch častí kandidátov – nominantov verejného sektora 

a súkromného sektora – spolu 11 členov Rady. Kaţdý volič volí z oboch skupín. Členmi Rady 

sa stávajú kandidáti  s najvyšším počtom hlasov.  V prvom volebnom období je zloţenie Rady 

6 zástupcov verejného sektora a 5 zástupcov súkromného sektora, v ďalšom, volebnom 

období naopak. Pomer zástupcov podnikateľov a neziskových organizácií v časti Rady, ktorá 

reprezentuje súkromný sektor musí byť taktieţ vyváţený. Členovia hodnotiacich komisií pre 

výber projektov sú navrhovaní v rovnakom pomere. V hodnotiacej komisii pre výber 

projektov musia mať  50% zastúpenie verejný sektor a 25% podnikateľský sektor a 25 % 

neziskový, čiţe občiansky sektor. Členov do hodnotiacich komisií navrhujú sektory a ich 

členstvo v komisii odsúhlasuje Rada zdruţenia.   

         

 Popíšte spôsob propagácie činnosti verejno-súkromného partnerstva (MAS). 

Na propagáciu činnosti verejno – súkromného partnerstva vyuţijeme predovšetkým všetky 

informačné kanály obcí. Tam, kde sú obecné noviny, občasníky, akékoľvek iné podobné 

moţnosti, budeme pravidelne zverejňovať všetky aktuálne informácie o ţivote partnerstva.  

Partnerstvo budeme propagovať aj na stránkach regionálnej tlače a tlačovín s celoslovenskou 

pôsobnosťou. Nakoniec, s procesom propagácie partnerstva v týchto médiách sme začali uţ 

od prvých momentov vytvárania    Partnerstva, ako o tom informujeme vyššie. Partnerstvo 

budeme prezentovať tieţ v ostatných regionálnych médiách. Televíziu Patriot budeme 

pravidelne pozývať na významné aktivity partnerstva. Pri väčších akciách pozveme 

regionálnych redaktorov celoslovenských televízií, predovšetkým STV, ktoré má v regióne 

stáleho redaktora, ale aj zvyšných komerčných televízií.  

V pravidelných časových intervaloch budeme vstupovať s informáciami o partnerstve 

v lokálnych, regionálnych a celoslovenských rozhlasových staniciach. Predpokladáme, ţe  
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počet vstupov v rozhlase bude vyšší hlavne v lokálnych a regionálnych rozhlasových 

staniciach. 

Partnerstvo bude svoju činnosť prezentovať efektívnym spôsobom aj prostredníctvom vlastnej 

webovej stránky. Webová stránka bude linkami spojená s webovými stránkami obecných 

úradov a webovou stránkou mikroregiónu Terchovská dolina. 

Obsahom prezentácií v médiách budú hlavne podmienky jednotlivých výziev. Cez médiá 

budeme komunikovať základné informácie o novinkách v partnerstve a budeme tieto 

informácie vyuţívať na to, aby sme konečných uţívateľov pritiahli na konzultácie   do 

Partnerstva. Ďalším dôleţitým obdobím pre prezentáciu Partnerstva v médiách bude po prijatí 

rozhodnutia o podporených projektoch. Budeme predstavovať jednotlivé projekty na 

stránkach tlače,na webovej stránke, v ostatných médiách. Chceme ,aby podporené projekty 

slúţili ako príklady dobrej praxe a pomáhali nám inšpirovať a aktivizovať široké vidiecke 

komunity. 

Z jednotlivých vybraných a úspešne realizovaných projektov budeme postupne vydávať 

letáky, broţúry  a neskôr aj manuály, ktoré  budú mapovať case studies uţ nielen zahraničnej, 

ale aj domácej praxe.      

 

 Uveďte, spôsob konzultácie s konečnými prijímateľmi – predkladateľmi projektov 

(poradenstvo a expertná pomoc).  

 

Konzultačný proces povaţujeme v Partnerstve za veľmi dôleţitý. Hlavne v začiatkoch 

Partnerstva a pri prvých výzvach musí byť dostatočne kvalitný a intenzívny tak, aby koneční 

uţívatelia-predkladatelia projektov a ich organizácie mali dostatočnú oporu a podporu 

v MAS. Pred prvou výzvou musí byť realizované kvalitné školenie všetkých zúčastnených 

v procese, teda pracovníkov kancelárie MAS, hodnotiteľov a predkladateľov projektov. Zatiaľ 

nemáme konkrétne mená pracovníkov a členov hodnotiacich komisií. Ale vieme, ţe výber 

týchto odborníkov sa uskutoční v území s prizvaním ďalších expertov. Preto sme uţ priebehu 

týchto dní 16.-17.10. 2008 prijali ponuku Iuventa Bratislava a SAIA Ţilina a zorganizovali 

sme v Strečne školenie Na spoluprácu sme odkázaní. Jeho cieľom bolo umoţniť budúcim 

predkladateľom projektov, členom hodnotiacich komisií a ostatným členom Partnerstva 

získať zručnosti vo vytváraní partnerstiev  pre rozvoj spolupráce a konkrétnych projektov. 

Účasť na školení bola otvorená pre všetkých členov Partnerstva. 

Samotný konzultačný proces  bude riadiť kancelária Partnerstva a zodpovedá zaň manaţér 

Zdruţenia. Konzultácie ku jednotlivým Výzvam sa budú realizovať v Partnerstve počas celej 

doby výzvy aţ do uzávierky predkladania projektov. Konzultovať bude odborný tím 

kancelárie. Konzultácie prebiehajú osobným stretnutím v kancelárii, návštevou v organizácii 

predkladateľa po dohode, telefonicky a odpoveďami a komunikáciou emailovou poštou.  

Priebeh konzultačného procesu sa bude vyhodnocovať, zapracujú sa oprávnené pripomienky 

jeho aktérov, hlavne predkladateľov a pri ďalšej výzve sa  uţ bude priebeh konzultácií 

modifikovať. 

 Vyplňte v Záväznej osnove Integrovanej stratégie rozvoja územia, Prílohu č. 8 

Personálna matica. 

 

5.2 Zdroje verejno-súkromného partnerstva (MAS) 
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5.2.1 Ľudské zdroje 

 Uveďte úlohy a schopnosti zamestnancov a pracovných skupín verejno-súkromného 

partnerstva (MAS). 

Kancelária partnerstva 

 

V kancelárii Partnerstva musí  pôsobiť veľmi efektívny tím manaţérov a skúsených 

účtovníkov a administrátorov, ktorí navyše poznajú prostredie mikroregiónu a sú schopní 

orientovať sa v aktuálnych zdrojoch lokálneho, regionálneho, národného a európskeho 

významu.  

 

 Úlohy manaţéra: 

Manaţér  MAS je v zmysle plnenia Integrovanej stratégie rozvoja zodpovedný za sledovanie 

a koordináciu všetkých kľúčových procesov jej napĺňania. Manaţér je  podrobne oboznámený 

so všetkými časťami stratégie. Riadi a kontroluje plán výziev, prideľuje úlohy v MAS 

v súvislosti s realizáciou dohodnutého plánu. Manaţér MAS koordinuje proces konzultácie 

projektov pri vyhlásení výziev. Riadi proces hodnotenia projektov po organizačnej stránke. 

Zabezpečí komunikáciu výsledkov hodnotiaceho procesu smerom ku konečným 

prijímateľom. Koordinuje monitorovací proces implementácie projektov. Je zodpovedný za 

pravidelnú komunikáciu  a monitoring činnosti medzi MAS  a SORO. Spolupracuje s Radou 

Zdruţenia pri zvolávaní všetkých zasadnutí Rady a ostatných zhromaţdení MAS.  Podľa 

pokynov Rady manaţuje proces tvorby hodnotiacich komisií pre výber projektov.  

Podľa výsledkov monitoringu priebeţného plnenia Stratégie informuje Radu a dáva námety 

pre aktualizačný proces v Stratégii. Vyhodnocuje potreby jednotlivých zloţiek MAS a ich 

ľudských zdrojov na kontinuálne vzdelávanie  a zvyšovanie zručností a kompetencií. 

Manaţér MAS riadi chod kancelárie Partnerstva po stránke personálnej, programovej, 

finančnej a organizačnej. Je zodpovedný za výber ostatných odborných pracovníkov. 

Stanovuje ich job description, prideľuje pracovné úlohy, monitoruje ich plnenie, prijíma 

opatrenia v prípade vzniku problémových situácií. 

Manaţér riadi jednotlivé programy Partnerstva. V prvom rade musí sledovať plnenie 

Stratégie. V súvislosti s tým kontroluje  a zabezpečuje jej plnenie  a navrhuje potrebné kroky 

a opatrenia tak, ako uvádzame vyššie. Riadi program poradenstva a konzultácií pre konečných 

prijímateľov.  Mapuje ďalšie  programové a projektové moţnosti, prichádza s novými 

iniciatívami a v prípade ich schválenia pripravuje nové projekty či programy. 

V oblasti finančnej dohliada na napĺňanie a  čerpanie rozpočtu  Partnerstva. Stará sa 

o základné procesy pre kaţdoročné zostavenie vyváţeného a udrţateľného  rozpočtu. Manaţér 

riadi fundraising Partnerstva. Vypracúva  stratégie na ďalšie získavanie finančných 

prostriedkov pre Partnerstvo. 

 

Zadefinovanie poţiadaviek na pozíciu manaţéra Partnerstva: 

Uchádzač o pozíciu manaţéra musí spĺňať tieto poţiadavky: 

 Vysokoškolské vzdelanie 

 Prax v oblasti riadenia stredne veľkého tímu 

 Detailná znalosť Programu rozvoja vidieka 
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 Prehľad v Národnom strategickom referenčnom rámci a jeho jednotlivých operačných 

programov 

 Znalosť ostatných programov a zdrojov EÚ 

 Schopnosť finančne riadiť organizáciu 

 Znalosť riadenia projektového cyklu a projektovej prípravy 

 Znalosť aspoň jedného svetového jazyka 

 Počítačové zručnosti  

 Komunikačné a prezentačné zručnosti 

 

Úlohy účtovníka: 

Účtovník účtuje všetky operácie partnerstva podľa platných zákonov o účtovníctve a ostatnej 

platnej legislatívy. Účtovník sleduje všetky zmeny v oblasti účtovníctva, sleduje zásady 

a podmienky účtovania projektov podľa pokynov jednotlivých SORO. Účtovník sa 

spolupodieľa na zúčtovaní projektov, ktoré bude aktuálne realizovať partnerstvo. Účtovník 

spracúva personálne podklady a zabezpečuje príslušnú personálnu agendu a odvodové 

povinnosti organizácie, realizuje úkony spojené so systémom sociálneho zabezpečenia 

zamestnancov.. 

Zadefinovanie poţiadaviek na pozíciu účtovníka  Partnerstva: 

Uchádzač o pozíciu účtovníka musí spĺňať tieto poţiadavky: 

 vysokoškolské vzdelanie ekonomického smeru  

 Prax v oblasti účtovníctva najmenej 3 roky 

 Znalosť zákonov domácej legislatívy spojenej s účtovným riadením organizácie, 

 orientácia v pravidlách a smerniciach potrebných pre implementáciu európskych 

projektov 

 skúsenosti s účtovnými programami 

 pokročilá znalosť a skúsenosť s počítačovými účtovnými programami 

 precíznosť a spoľahlivosť  

 znalosť cudzieho jazyka výhodou 

 

Úlohy administrátora: 

Administrátor vykonáva všetky činnosti spojené s administratívnym riadením Partnerstva. 

Organizuje  spisovú agendu Partnerstva podľa platných zásad a predpisov. Zabezpečuje 

komunikáciu s predkladateľmi projektov, organizuje proces konzultovania projektov, 

komunikuje všetky rozhodnutia podľa pokynov manaţéra Partnerstva. Vyhotovuje všetky 

príslušné zápisy  z rokovania Partnerstva. Spolupracuje s účtovníkom pri príprave príslušných 

účtovných dokladov. 

Zadefinovanie poţiadaviek na pozíciu administrátora  Partnerstva: 

 minimálne stredoškolské vzdelanie 

 orientácia v Programe rozvoja vidieka a prípadne ďalších OP 

 ovládanie slovenského jazyka a gramatiky 



Záväzná osnova Integrovanej stratégie rozvoja územia 

z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013                                                                                                                                                                      

 

 

 

69 

 znalosť cudzieho jazyka 

 počítačové zručnosti    

 

Úlohy hodnotiacej komisie: 

Hodnotiaca komisia vznikne pre kaţdé opatrenie Stratégie. Do hodnotiacej komisie nominujú 

členovia Partnerstva s asistenciou Kancelárie MAS  členov do hodnotiacej komisie. 

Potvrdzuje ich Rada Partnerstva. Hlavnou úlohou hodnotiacej komisie je oboznámiť sa 

s hodnotiacimi kritériami a systémom hodnotenia. Členovia komisie sa musia zúčastniť 

spoločného školenia pred účasťou v hodnotiacom procese. Od členov hodnotiacej komisie 

bude Partnerstvo poţadovať okrem ich odbornej zdatnosti tieţ základnú orientáciu 

v PRV, NSRR, podrobnú znalosť Integrovanej stratégie. 

 

Úlohy monitorovacej komisie: 

Monitorovacia komisia   spĺňa dôleţité úlohy v procese napĺňania stratégie. Zabezpečuje 

hodnotenie monitorovacích ukazovateľov a dáva podnety, návrhy, pripomienky, ako 

modifikovať proces implementácie Stratégie.    

 
5.2.2 Materiálne zdroje  

 Uveďte prevádzkové podmienky (budovy, kancelárie, dopravné prostriedky a pod), 

technické vybavenie (kancelárska a audiovizuálna technika), počítačové a programové 

vybavenie.  

 

Materiálne zabezpečenie 

činnosti 

Popis situácie Vlastnícky vzťah 

V-vlastné, P-prenajaté, 

zvýhodnené sluţby - ZS 

Budovy, kancelárie Kancelária MAS P 

Vybavenie budov, kancelárie Nábytok: stôl, stoličky, 

skrine, poličky  
P 

Technika (vrátane 

počítačovej techniky) 

Počítač, tlačiareň, telefón, 

fax, kopírovacie zariadenie 
P, ZS 

Pripojenie na Internet áno ZS 

Dopravné prostriedky automobil ZS 

Iné   

 

5.2.3 Finančné zdroje  

 Uveďte iné 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 verejno-súkromného partnerstva (MAS).  
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Verejno – súkromné partnerstvo má zatiaľ k dispozícii základné prostriedky pochádzajúce 

z členských príspevkov. V Partnerstve sa zvolil systém úvodného členského. Ročné členské 

príspevky sú v tejto fáze vývoja Partnerstva v diskusii. Členovia Partnerstva hľadajú 

najvhodnejší mechanizmus pre stanovenie výšky členského príspevku tak, aby bol prijateľný 

a nezaťaţoval podstatne hlavne neziskové organizácie a malé obce a zároveň významne 

prispel k udrţateľnosti a efektívnosti Partnerstva.   

V súčasnosti rokujeme so zástupcami Ţilinského samosprávneho kraja o moţnostiach 

podpory Partnerstva z verejných zdrojov. Partnerstvo podalo ďalšie projekty mimo výziev 

PRV a NSRR , ktoré  môţu znamenať zdroje pre Partnerstvo. Partnerstvo sa bude uchádzať 

postupne o podporu z  asignácie 2% daní fyzických a právnických osôb, tak ako mu vznikne 

oprávnenosť časová a obsahová. 

 

5.3 Príjem projektov 

 Popíšte postup a časový plán pri vyhlásení výziev na implementáciu stratégie.  

MAS informuje verejnosť o moţnostiach predkladania ŢoNFP (projektov) v rámci  

implementácie stratégie. Výzva na implementáciu stratégie musí byť zverejnená na 

viditeľnom a voľne prístupnom mieste a na internetovej stránke príslušnej MAS. MAS musí v 

rámci Výziev na implementáciu stratégie pre príslušné opatrenia osi 3, ktoré sa budú 

implementovať prostredníctvom osi 4, uverejniť nasledovné náleţitosti: 

 

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

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

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

d) ŢoNFP (projekt) pre príslušné opatrenie osi 3, Usmernenie pre administráciu osi 4 

Leader a Príručku a/alebo Dodatky platné ku dňu zverejnenia časovo ohraničenej 

Výzvy na implementáciu stratégie; 

e) oprávnenosť konečného prijímateľa – predkladateľa projektu; 

f) výšku oprávnených výdavkov na 1 projekt, 

g) rozpočet (sumu finančných prostriedkov alokovanú pre príslušné opatrenie osi 3 

v rámci príslušnej Výzvy na implementáciu stratégie); 

h) oprávnené činnosti a oprávnené výdavky; 

i) časová oprávnenosť realizácie projektu; 

j) oprávnenosť miesta realizácie projektu; 

k) kritériá spôsobilosti pre príslušné opatrenie osi 3 v súlade s Usmernením, Prílohou č.6 

Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované 

prostredníctvom osi 4 a spôsob ich preukázania; 

l) kritéria spôsobilosti v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií 

rozvoja územia a spôsob ich preukázania; 

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

n) kritéria na hodnotenie ŢoNFP (projektov); 

o) povinné a nepovinné prílohy stanovené MAS, monitorovacie indikátory pre 

príslušné opatrenie osi 3 stanovené MAS; 

p) ďalšie podmienky poskytnutia podpory (termín prijatia a miesto predkladania 

ŢoNFP (projektov), a pod.).  

Všetky uvedené náleţitosti vo Výzve na implementáciu stratégie musia byť v súlade so 

schválenou Integrovanou stratégiou rozvoja územia, príp. Dodatkami k stratégii. 
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1. MAS musí zverejniť prvú Výzvu na implementáciu stratégie do 20-tich pracovných 

dní odo dňa podpísania zmluvy s PPA a zabezpečiť príjem ŢoNFP (projektov) 

konečného prijímateľa – predkladateľa projektu do štyroch mesiacov od dňa 

vyhlásenia Výzvy na implementáciu stratégie. Výzvy v rámci implementácie stratégie 

musia byť zverejnené minimálne jeden krát do roka s tým, ţe posledná výzva bude 

zverejnená v roku 2012. 

2. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu predkladá ŢoNFP (projekt) v termíne 

uvedenom vo Výzve na implementáciu stratégie, ktorú vyhlasuje príslušná MAS. 

3. ŢoNFP (projekt) pre jednotlivé opatrenia osi 3, ktoré sa budú implementovať 

prostredníctvom osi 4 sa predkladajú na príslušnú MAS podľa realizácie projektu, a to 

osobne na predpísanom tlačive, ktoré bude zverejnené na internetovej stránke 

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

 

Náleţitosti ŢoNFP (projektu), ktoré je povinný predloţiť konečný prijímateľ – 

predkladateľ projektu: 

- Kompletne a čitateľne vyplnený formulár ŢoNFP (projekt) pre príslušné opatrenie osi 3 

implementované prostredníctvom osi 4 v tlačenej forme, podpísaný konečným prijímateľom – 

predkladateľom projektu, resp. jeho štatutárnym zástupcom a potvrdený pečiatkou (v prípade, 

ak je konečný prijímateľ – predkladateľ projektu povinný pouţívať pečiatku). 

- Povinné prílohy k ŢoNFP (projektu) pre príslušné opatrenie osi 3 implementované 

prostredníctvom osi 4. Všetky rozhodnutia predkladané konečným prijímateľom – 

predkladateľom projektu v rámci príloh k ŢoNFP (projektu), vydávané v správnom konaní 

musia byť opatrené pečiatkou právoplatnosti. 

- Čestné vyhlásenie konečného prijímateľa – predkladateľa projektu, resp. jeho štatutárneho 

zástupcu s úradne osvedčeným podpisom. Čestné vyhlásenie tvorí súčasť formuláru ŢoNFP 

(projektu). 

- Tabuľková časť ŢoNFP (projektu) pre príslušné opatrenie osi 3 v tlačenej a zároveň v 

elektronickej forme (vo formáte „Excel“). V Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a 

opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4 sú uvedené pokyny na 

vypracovanie Tabuľkovej časti projektu vo formáte Excel. 

 

Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný k ŢoNFP (projektu) taktieţ 

predloţiť: 

a) v prípade stavebných investícií 

1) právoplatné stavebné povolenie v zmysle § 66 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších 

predpisov v prípade investícií, pri ktorých sa vyţaduje stavebné povolenie (originál alebo 

úradne osvedčená fotokópia) alebo kópiu ţiadosti o vydanie stavebného povolenia vrátane 

príloh, pričom právoplatné rozhodnutie o stavebnom povolení predloţí na vyzvanie PPA pri 

podpise zmluvy ( úradne osvedčená fotokópia), 

2) ohlásenie stavebnému úradu v zmysle § 57, zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších 

predpisov pri stavebných investíciách, prípadne určených technológiách (ak nie je potrebné 

stavebné povolenie), vrátane písomného oznámenia stavebného úradu, ţe nemá námietky 

voči predloţenému stavebnému ohláseniu, spolu s jednoduchým situačným výkresom 

osvedčeným stavebným úradom a rozpočtom. 

b) projektovú dokumentáciu v prípade, ak si to charakter realizovaného projektu vyţaduje 

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

Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu predkladá projektovú dokumentáciu vo formáte 
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PDF na CD. Vyjadrenie a stanoviská k projektovej dokumentácii sa netýkajú projektov, pri 

ktorých sú predloţené prílohy podľa písmena a) (stavebné povolenie alebo ohlásenie 

stavebnému úradu. 

Koneční prijímatelia – predkladatelia projektu (obce) sú povinní dokladať stavebné výkresy 

(napr. nákres stavebnej investície, pôdorys, zakreslenie stavby na pozemku a pod.), ktorých 

formát je väčší ako A3, okrem originálov nachádzajúcich sa v projektovej dokumentácii 

(povinná príloha) aj jednu fotokópiu naviac. 

c) dokumentáciu súvisiacu s verejným obstarávaním podľa Usmernenia, kapitoly 14. 

Usmernenie postupu konečných prijímateľov (oprávnených ţiadateľov pri obstarávaní 

tovarov, stavebných prác a sluţieb : 

- víťazná cenová ponuka a zápisnica z verejného obstarávania, potvrdenie odborne 

spôsobilej osoby pre verejné obstarávanie s úradne osvedčeným podpisom a preukaz o 

odbornej spôsobilosti odborne spôsobilej osoby pre verejné obstarávanie, ak konečný 

prijímateľ – predkladateľ projektu postupoval v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní“); 

- víťazná cenová ponuka a zápisnica z výberu dodávateľa (z minimálne 3 cenových 

ponúk), ak konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nie je povinný postupovať v zmysle 

zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a postupoval podľa Usmernenia, kapitoly 14. 

Usmernenie postupu konečných prijímateľov (oprávnených ţiadateľov pri obstarávaní 

tovarov, stavebných prác a sluţieb, pričom predmet dodania má väčšiu hodnotu ako 30 000 

EUR vrátane; 

- cenová ponuka od dodávateľa, ktorý bude predmet projektu realizovať, v prípade 

konečného prijímateľa – predkladateľa projektu, ktorý nie je povinný postupovať v zmysle 

zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a ak predmet dodania je menší ako 30 000 

EUR (postup podľa Usmernenia, kapitoly 14. Usmernenie postupu konečných prijímateľov 

(oprávnených ţiadateľov pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a sluţieb); 

d) riadnu účtovnú závierku konečného prijímateľa - predkladateľa projektu za posledné 

účtovné obdobie, za predposledné účtovné obdobie (ak poţaduje výpočet kritérií ekonomickej 

ţivotaschopnosti za predposledné účtovné obdobie) a daňové priznanie konečného 

prijímateľa – predkladateľa projektu k dani z príjmov potvrdené daňovým úradom za 

posledný kalendárny rok a za obdobie, v ktorom preukazuje splnenie kritérií ekonomickej 

ţivotaschopnosti (fotokópie) v prípade, ak sa jedná o povinnú prílohu pre príslušné opatrenie. 

Ak konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nemá ku dňu predloţenia ŢoNFP (projektu) na 

MAS 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). 

Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný bez vyzvania predloţiť riadnu účtovnú 

závierku za posledné účtovné obdobie spolu s daňovým priznaním k dani z príjmov 

potvrdeným daňovým úradom na príslušnú MAS a to najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa 

potvrdenia daňovým úradom. Koneční prijímatelia – predkladatelia projektu, ktorí začali 

podnikať v účtovnom období bezprostredne predchádzajúcom pred podaním ŢoNFP 

(projektu) na MAS sú povinní predloţiť riadnu účtovnú závierku ku dňu predloţenia ŢoNFP 

(projektu) na MAS spolu s daňovým priznaním k dani z príjmov potvrdeným daňovým 

úradom. Riadna účtovná závierka je povinnou prílohou len v prípade, ak sa preukazuje 

splnenie viac ako 30 % podielu trţieb z poľnohospodárskej činnosti. 
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Upozornenie 

- Suma finančných prostriedkov z verejných zdrojov poţadovaná konečným prijímateľom – 

predkladateľom projektu vo formulári ŢoNFP (projekte) v deň jej predloţenia na MAS je 

konečná a nie je moţné ju v rámci procesu spracovávania dodatočne zvyšovať. Neoprávnené 

výdavky NFP je konečný prijímateľ – predkladateľ projektu povinný z poţadovanej sumy 

odčleniť. 

- Čestné vyhlásenie uvedené v ŢoNFP (projekte) musí byť osvedčené notárom alebo 

Matričným úradom. Kompletná dokumentácia pre všetky opatrenia osi 3 implementované 

prostredníctvom osi 4 bude predloţená v šnurovacích spisových doskách P A4. 

Koneční prijímatelia – predkladatelia projektu môţu realizovať projekt aj pred uzatvorením 

Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Oprávnené výdavky v rámci 

jednotlivých opatrení osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 môţu vzniknúť od 

udelenia Štatútu Miestnej akčnej skupiny s výnimkou opatrenia 3.1 

 

Výzvy budú zverejňované na webovej stránke MAS aj na stránkach jednotlivých obcí, vo 

výveskách jednotlivých obecných úradov a tieţ v regionálnej tlači. Prvá výzva bude 

zverejnená do 20 dní od podpisu zmluvy s PPA, posledná v roku 2012, pričom kaţdý rok 

bude zverejnená minimálne 1 výzva. MAS zabezpečí zber ŢoNF (projektov) do 4 mesiacov 

od zverejnenia výzvy.  

Výzva na implementáciu stratégie pre príslušné opatrenia osi 3, ktoré sa budú implementovať 

prostredníctvom osi 4, bude obsahovať nasledovné náleţitosti: 

 

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

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

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

d) ŢoNFP (projekt) pre príslušné opatrenie osi 3, Usmernenie pre administráciu osi 4 

Leader a Príručku a/alebo Dodatky platné ku dňu zverejnenia časovo ohraničenej 

Výzvy na implementáciu stratégie; 

e) oprávnenosť konečného prijímateľa – predkladateľa projektu; 

f) výšku oprávnených výdavkov na 1 projekt, 

g) rozpočet (sumu finančných prostriedkov alokovanú pre príslušné opatrenie osi 3 

v rámci príslušnej Výzvy na implementáciu stratégie); 

h) oprávnené činnosti a oprávnené výdavky; 

i) časová oprávnenosť realizácie projektu; 

j) oprávnenosť miesta realizácie projektu; 

k) kritéria spôsobilosti pre príslušné opatrenie osi 3 v súlade s Usmernením, Prílohou 

č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom 

osi 4 a spôsob ich preukázania; 

l) kritéria spôsobilosti v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií 

rozvoja územia a spôsob ich preukázania; 

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

n) kritéria na hodnotenie ŢoNFP (projektov); 

o) povinné a nepovinné prílohy stanovené MAS, monitorovacie indikátory pre 

príslušné opatrenie osi 3 stanovené MAS; 

p) ďalšie podmienky poskytnutia podpory (termín prijatia a miesto predkladania 

ŢoNFP (projektov), a pod.). 
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Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu predkladá ŢoNFP (projekt) v termíne uvedenom 

vo Výzve na implementáciu stratégie, ktorú vyhlasuje príslušná MAS. ŢoNFP (projekt) pre 

jednotlivé opatrenia osi 3, ktoré sa budú implementovať prostredníctvom osi 4 sa predkladajú 

na príslušnú MAS podľa realizácie projektu, a to osobne na predpísanom tlačive, ktoré bude 

zverejnené na internetovej stránke www.land.gov.sk alebo www.apa.sk spolu s prílohami v 

zmysle ŢoNFP. 

 

Náleţitosti ŢoNFP (projektu), ktoré je povinný predloţiť konečný prijímateľ – predkladateľ 

projektu: 

- Kompletne a čitateľne vyplnený formulár ŢoNFP (projekt) pre príslušné opatrenie osi 3 

implementované prostredníctvom osi 4 v tlačenej forme, podpísaný konečným prijímateľom – 

predkladateľom projektu, resp. jeho štatutárnym zástupcom a potvrdený pečiatkou (v prípade, 

ak je konečný prijímateľ – predkladateľ projektu povinný pouţívať pečiatku). 

- Povinné prílohy k ŢoNFP (projektu) pre príslušné opatrenie osi 3 implementované 

prostredníctvom osi 4. Všetky rozhodnutia predkladané konečným prijímateľom – 

predkladateľom projektu v rámci príloh k ŢoNFP (projektu), vydávané v správnom konaní 

musia byť opatrené pečiatkou právoplatnosti. 

- Čestné vyhlásenie konečného prijímateľa – predkladateľa projektu, resp. jeho štatutárneho 

zástupcu s úradne osvedčeným podpisom. Čestné vyhlásenie tvorí súčasť formuláru ŢoNFP 

(projektu). 

- Tabuľková časť ŢoNFP (projektu) pre príslušné opatrenie osi 3 v tlačenej a zároveň v 

elektronickej forme (vo formáte „Excel“). V Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a 

opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4 sú uvedené pokyny na 

vypracovanie Tabuľkovej časti projektu vo formáte Excel. 

Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný k ŢoNFP (projektu) taktieţ 

predloţiť: 

a) v prípade stavebných investícií: 

1. právoplatné stavebné povolenie v zmysle § 66 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších 

predpisov v prípade investícií, pri ktorých sa vyţaduje stavebné povolenie (originál alebo 

úradne osvedčená fotokópia) alebo kópiu ţiadosti o vydanie stavebného povolenia vrátane 

príloh, pričom právoplatné rozhodnutie o stavebnom povolení predloţí na vyzvanie PPA pri 

podpise zmluvy ( úradne osvedčená fotokópia), 

2. ohlásenie stavebnému úradu v zmysle § 57, zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších 

predpisov pri stavebných investíciách, prípadne určených technológiách (ak nie je potrebné 

stavebné povolenie), vrátane písomného oznámenia stavebného úradu, ţe nemá námietky voči 

predloţenému stavebnému ohláseniu, spolu s jednoduchým situačným výkresom osvedčeným 

stavebným úradom a rozpočtom. 

b) projektovú dokumentáciu v prípade, ak si to charakter realizovaného projektu vyţaduje 

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

Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu predkladá projektovú dokumentáciu vo formáte 

PDF na CD. Vyjadrenie a stanoviská k projektovej dokumentácii sa netýkajú projektov, pri 

ktorých sú predloţené prílohy podľa písmena a) (stavebné povolenie alebo ohlásenie 

stavebnému úradu. 

Koneční prijímatelia – predkladatelia projektu (obce) sú povinní dokladať stavebné výkresy 

(napr. nákres stavebnej investície, pôdorys, zakreslenie stavby na pozemku a pod.), ktorých 

formát je väčší ako A3, okrem originálov nachádzajúcich sa v projektovej dokumentácii 

(povinná príloha) aj jednu fotokópiu naviac. 

http://www.land.gov.sk/
http://www.apa.sk/
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c) dokumentáciu súvisiacu s verejným obstarávaním podľa Usmernenia, kapitoly 14. 

Usmernenie postupu konečných prijímateľov (oprávnených ţiadateľov pri obstarávaní 

tovarov, stavebných prác a sluţieb : 

- víťazná cenová ponuka a zápisnica z verejného obstarávania, potvrdenie odborne 

spôsobilej osoby pre verejné obstarávanie s úradne osvedčeným podpisom a preukaz o 

odbornej spôsobilosti odborne spôsobilej osoby pre verejné obstarávanie, ak konečný 

prijímateľ – predkladateľ projektu postupoval v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní“); 

- víťazná cenová ponuka a zápisnica z výberu dodávateľa (z minimálne 3 cenových 

ponúk), ak konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nie je povinný postupovať v zmysle 

zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a postupoval podľa Usmernenia, kapitoly 14. 

Usmernenie postupu konečných prijímateľov (oprávnených ţiadateľov pri obstarávaní 

tovarov, stavebných prác a sluţieb, pričom predmet dodania má väčšiu hodnotu ako 30 000 

EUR vrátane 

- cenová ponuka od dodávateľa, ktorý bude predmet projektu realizovať, v prípade 

konečného prijímateľa – predkladateľa projektu, ktorý nie je povinný postupovať v zmysle 

zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a ak predmet dodania je menší ako 30 000 

EUR (postup podľa Usmernenia, kapitoly 14. Usmernenie postupu konečných prijímateľov 

(oprávnených ţiadateľov pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a sluţieb); 

d) riadnu účtovnú závierku konečného prijímateľa - predkladateľa projektu za posledné 

účtovné obdobie, za predposledné účtovné obdobie (ak poţaduje výpočet kritérií ekonomickej 

ţivotaschopnosti za predposledné účtovné obdobie) a daňové priznanie konečného 

prijímateľa – predkladateľa projektu k dani z príjmov potvrdené daňovým úradom za 

posledný kalendárny rok a za obdobie, v ktorom preukazuje splnenie kritérií ekonomickej 

ţivotaschopnosti (fotokópie) v prípade, ak sa jedná o povinnú prílohu pre príslušné opatrenie. 

Ak konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nemá ku dňu predloţenia ŢoNFP (projektu) na 

MAS 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). 

Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný bez vyzvania predloţiť riadnu účtovnú 

závierku za posledné účtovné obdobie spolu s daňovým priznaním k dani z príjmov 

potvrdeným daňovým úradom na príslušnú MAS a to najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa 

potvrdenia daňovým úradom. 

Koneční prijímatelia – predkladatelia projektu, ktorí začali podnikať v účtovnom období 

bezprostredne predchádzajúcom pred podaním ŢoNFP (projektu) na MAS sú povinní 

predloţiť riadnu účtovnú závierku ku dňu predloţenia ŢoNFP (projektu) na MAS spolu s 

daňovým priznaním k dani z príjmov potvrdeným daňovým úradom. Riadna účtovná závierka 

je povinnou prílohou len v prípade, ak sa preukazuje splnenie viac ako 30 % podielu trţieb z 

poľnohospodárskej činnosti. 

 

Upozornenie 

- Suma finančných prostriedkov z verejných zdrojov poţadovaná konečným prijímateľom – 

predkladateľom projektu vo formulári ŢoNFP (projekte) v deň jej predloţenia na MAS je 

konečná a nie je moţné ju v rámci procesu spracovávania dodatočne zvyšovať. Neoprávnené 

výdavky NFP je konečný prijímateľ – predkladateľ projektu povinný z poţadovanej sumy 

odčleniť. 
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- Čestné vyhlásenie uvedené v ŢoNFP (projekte) musí byť osvedčené notárom alebo 

Matričným úradom. Kompletná dokumentácia pre všetky opatrenia osi 3 implementované 

prostredníctvom osi 4 bude predloţená v šnurovacích spisových doskách P A4.  

Koneční prijímatelia – predkladatelia projektu môţu realizovať projekt aj pred uzatvorením 

Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Oprávnené výdavky v rámci 

jednotlivých opatrení osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 môţu vzniknúť od 

udelenia Štatútu Miestnej akčnej skupiny s výnimkou opatrenia 3.1 Diverzifikácia 

poľnohospodárskych činností, kde sú výdavky oprávnené najskôr dňom predloţenia ŢoNFP 

(projektu) na príslušnú MAS a súboru opatrení 3.4 Obnova a rozvoj obcí, občianskej 

vybavenosti a sluţieb, kde sú oprávnené výdavky na obstarávanie podľa zákona o verejnom 

obstarávaní a na vypracovanie projektovej dokumentácie potrebnej v rámci stavebného 

konania oprávnené od 1.1.2007. V prípade, ţe k uzatvoreniu Zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku nedôjde, riziko znáša konečný prijímateľ- predkladateľ 

projektu.  

ŢoNFP (projekt) sa predkladá osobne v jednom vyhotovení. MAS prijíma len kompletné 

ŢoNFP (projekty), ktoré obsahujú všetky poţadované prílohy v zmysle Zoznamu povinných 

príloh k ŢoNFP (projektu). MAS vyplní v ŢoNFP (projekte) tabuľku – Povinné prílohy 

projektu. Po prijatí kompletnej ŢoNFP (projektu) manaţér MAS vystaví Potvrdenie o prijatí 

ŢoNFP (projektu) a zároveň vyplní v ŢoNFP (projekte) tabuľku – Prijatie ŢoNFP (projektu) 

na MAS. Kaţdá prijatá ŢoNFP (projekt) bude zaregistrovaná a bude jej pridelené 

identifikačné číslo.  

Dodrţanie všetkých formálnych náleţitostí ŢoNFP (projektu) bude predmetom formálnej 

kontroly ŢoNFP (projektu). Formálnu kontrolu ŢoNFP (projektu) vykonáva manaţér 

MAS,(vyplní v ŢoNFP (projekte) tabuľku – Formálna kontrola projektu). Pri formálnej 

kontrole manaţér MAS vykonáva aj kontrolu formy predpísaných príloh (originál, fotokópia, 

úradne osvedčená fotokópia, resp. elektronická verzia v zmysle povinných príloh k ŢoNFP). 

V prípade, ak manaţér MAS pri formálnej kontrole zistí, ţe ŢoNFP (projekt) neobsahuje 

formálne náleţitosti, bude konečnému prijímateľovi – predkladateľovi projektu zaslaná výzva 

na doplnenie a to osobne alebo doporučene poštou (pri osobnom prevzatí výzvy na doplnenie 

ŢoNFP (projektu) musí byť jej osobné prevzatie konečným prijímateľom – predkladateľom 

projektu potvrdené podpisom a pečiatkou, ak je konečný prijímateľ – predkladateľ projektu 

povinný ju pouţívať, a to na rovnopise Výzvy na doplnenie ŢoNFP (projektu), ktorý sa 

zakladá k ŢoNFP (projektu)). V rámci výzvy na doplnenie môţu byť koneční prijímatelia – 

predkladatelia projektu poţiadaní o doplnenie formy predpísaných príloh (originál, fotokópia, 

úradne osvedčená fotokópia, a pod.), podpisov a pod. Ak konečný prijímateľ – predkladateľ 

projektu nedoplní náleţitosti ŢoNFP (projektu) do termínu stanoveného vo Výzve na 

doplnenie ŢoNFP (projektu), ŢoNFP (projekt) bude povaţovaná za nekompletnú a bude z 

ďalšieho spracovania vyradená. 

 

Manaţér MAS predloţí zaregistrované ŢoNFP (projekty), ktoré nesplnili podmienky 

formálnej kontroly formou Návrhu na vyradenie ŢoNFP (projektu) z dôvodu nesplnenia 

podmienok formálnej kontroly na schválenie Výberovej komisii MAS. Na základe tohto 

schválenia budú koneční prijímatelia – predkladatelia projektu, ktorí nesplnili podmienky 

formálnej kontroly a ani v termíne určenom na doplnenie ŢoNFP (projektu), neodstránili 

zistené nedostatky z ďalšieho hodnotenia vylúčení. Návrh na vyradenie ŢoNFP (projektu) z 

dôvodu nesplnenia podmienok formálnej kontroly pre príslušné opatrenie osi 3 sa zakladá k 
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ŢoNFP (projektu). Výberová komisia MAS vykoná administratívnu kontrolu prijatých a 

zaregistrovaných ŢoNFP (projektov), ktoré splnili podmienky formálnej kontroly v súlade s: 

- Usmernením, kapitolou 2. Miestna akčná skupina, bodom 2.2 Štruktúra MAS, časť 2a) 

Výberová komisia MAS vyplní v ŢoNFP tabuľku – Administratívna kontrola a hodnotenie 

ŢoNFP (projektu), časť 1. Administratívna kontrola ŢoNFP (projektu). 

- vykoná kontrolu oprávnených výdavkov projektu, tabuľka č.14a) – 14ch), príp. 23a) – 23ch) 

v rámci príloh – tabuľková časť projektu vo formáte Excel. Kontrola sa vykonáva v zmysle 

splnenia kritérií pre uznateľnosť výdavkov, splnenia min. a max. výšky oprávnených 

výdavkov, oprávnenosti výdavkov v zmysle Usmernenia, kapitoly 1. Všeobecné podmienky 

poskytnutia nenávratného finančného príspevku pre opatrenia osi 4 Leader, časť B.  

 

V prípade opatrení osi 3, kde sa vyţaduje výpočet kritérií ekonomickej ţivotaschopnosti, je 

MAS povinná pozastaviť vykonanie administratívnej kontroly do doby pokiaľ všetci koneční 

prijímatelia - predkladatelia projektov nepredloţia riadnu účtovnú závierku za posledné 

účtovné obdobie spolu s daňovým priznaním k dani z príjmov a to v súlade s touto kapitolou, 

bodom 4. časti Náleţitosti ŢoNFP (projektu), ktoré je povinný predloţiť konečný prijímateľ – 

predkladateľ projektu. 

V prípade, ak ŢoNFP (projekt) nebude spĺňať jedno z minimálnych kritérií spôsobilosti pre 

príslušné opatrenie osi 3 uvedené v Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení 

osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4 a/alebo kritéria spôsobilosti uvedené v 

Usmernení, kapitole 5. Opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia 

a/alebo kritéria spôsobilosti, ktoré si stanovila MAS pre jednotlivé opatrenia osi 3 v rámci 

implementácie stratégie, výberová komisia MAS vypracuje Návrh na vyradenie ŢoNFP 

(projektu) z dôvodu nesplnenia kritérií spôsobilosti pre príslušné opatrenie, ktoré sa zakladá k 

ŢoNFP (projektu). 

 

 

 

5.4 Výber ŢoNFP (projektov) 

 Popíšte postupy na výber ŢoNFP (projektov) konečných prijímateľov – 

predkladateľov projektov (vrátane výberových kritérií na hodnotenie, spôsob 

hlasovania pri rovnakom počte bodov) pre príslušné opatrenia osi 3 PRV, ktoré sa 

budú implementovať prostredníctvom osi 4 Leader.  

Manaţér MAS predloţí zaregistrované ŢoNFP, ktoré nesplnili podmienky formálnej kontroly 

na schválenie Výberovej komisii MAS. Na základe tohto schválenia budú koneční 

prijímatelia – predkladatelia projektu, ktorí nesplnili podmienky formálnej kontroly a ani v  

termíne určenom na doplnenie ŢoNFP, neodstránili zistené nedostatky z ďalšieho hodnotenia 

vylúčení. MAS o tejto skutočnosti osobne alebo doporučene poštou informuje konečných 

prijímateľov – predkladateľov projektov (pri osobnom prevzatí musí byť osobné prevzatie 

konečným prijímateľom – predkladateľom projektu potvrdené podpisom a pečiatkou, ak je 

konečný prijímateľ – predkladateľ projektu povinný ju pouţívať, a to na rovnopise). 

 

Výberová komisia MAS vykoná administratívnu kontrolu prijatých a zaregistrovaných 

ŢoNFP, ktoré splnili podmienky formálnej kontroly v súlade s Usmernením, kapitolou 2. 

Miestna akčná skupina, bodom 2.2 Štruktúra MAS, časť 2a) Výberová komisia MAS.   
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Výberová komisia MAS postupuje pri výbere hodnotených projektov v súlade s Usmernením 

a podľa časti Kritériá spôsobilosti a Postupy pre výber projektov konečného prijímateľa – 

predkladateľa projektu pre príslušné opatrenie osi 3 PRV (Príloha č. 4 ISRÚ - karty opatrení), 

odsek Bodovacie kritériá. V prípade rovnosti bodov rozhoduje čas predloţenia projektu. 

  

Výberová komisia MAS zoradí ŢoNFP podľa výsledkov vyhodnotenia projektov (ŢoNFP) a 

predloţí zoznam ŢoNFP, ktoré odporúča schváliť na financovanie z PRV výkonnému orgánu 

na schválenie. Protokol o výbere projektov MAS (Usmernenie, Príloha č. 3 Protokol o výbere 

projektov MAS) spolu s poţadovanými prílohami vrátane ŢoNFP, ktoré odporúča schváliť 

budú odovzdané na Ústredie PPA, Sekciu projektových podpôr na zaregistrovanie 

a vykonanie administratívnej kontroly ŢoNFP do 30-tich pracovných dní od uzávierky 

termínu na predkladanie ŢoNFP v rámci Výzvy na implementáciu stratégie a to doporučene 

poštou. 

 

Koneční prijímatelia – predkladatelia projektu, ktorí nesplnili podmienky administratívnej 

kontroly vykonanej MAS, budú o tejto skutočnosti informovaní do 7 pracovných dní od 

ukončenia administratívnej kontroly vykonanej MAS osobne alebo doporučene poštou. 

 

Protokol o výbere projektov MAS musí byť podpísaný predsedom výberovej komisie MAS, 

štatutárom MAS a zástupcom výkonného orgánu.  PPA pri administratívnej kontroly ŢoNFP 

si vyhradzuje právo dodatočného vyţiadania 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 príslušnú MAS k náprave. PPA nesmie ţiadať od konečného 

prijímateľa – predkladateľa projektu v prípade  objasnenia nezrovnalostí nasledovné 

informácie a podkladové materiály:  

- 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 ŢoNFP, ktoré boli predmetom výberových 

kritérií na hodnotenie konečných prijímateľov – predkladateľov projektu (s výnimkou 

opravy formálnych chýb). 

 

PPA do 40-tich pracovných dní od prijatia ŢoNFP na PPA (vrátane výzvy na doplnenie) 

vykoná administratívnu kontrolu ŢoNFP 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 MAS stanovila pre 

príslušné opatrenia osi 3, ako aj ich súlad s činnosťami definovanými pre príslušné 

opatrenia osi 3 v Príručke a v Usmernení, 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 v Usmernení, 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, Prílohe č.6 Charakteristika priorít, osí a opatrení 
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a splnenia min. a max. výšky oprávnených výdavkov na 1 projekt, ktoré si stanovila 

MAS; 

- splnenia všetkých minimálnych kritérií spôsobilostí definovaných pre príslušné 

opatrenia osi 3 v Príručke,  v Usmernení, kapitole 5. Opatrenie 4.1 Implementácia 

Integrovaných stratégií rozvoja územia a Prílohe č.6 Charakteristika priorít, osí 

a opatrení, a kritérií spôsobilosti, ktoré si stanovila MAS 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);   

- splnenie výberových kritérií na hodnotenie konečných prijímateľov - predkladateľov 

projektov na príslušné opatrenia osi 3, ktoré si stanovila MAS;  

- postupov pre výber projektov, ktoré si stanovila MAS;  

- splnenia podmienky zloţenie členov Výberovej komisie MAS, ktorá musí odráţať 

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.  

Tabuľka č. 2 -  Po prijatí a kompletnom posúdení ŢoNFP konečnému prijímateľovi – 

predkladateľovi projektu PPA predloţí návrh Zmluvy do 15-tich pracovných dní od 

ukončenia administratívnej kontroly ŢoNFP. 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 ţiadostiach o vypracovanie dodatkov k zmluvám a pri administratívnom styku s PPA je 

konečný prijímateľ povinný uvádzať nasledovné údaje: 

- názov konečného prijímateľa – predkladateľa projektu); 

- názov ţiadosti (projektu); 

- registračné číslo ţiadosti (kód projektu); 

- číslo opatrenia;  

- číslo Zmluvy; 

- odôvodnenie poţiadavky podloţené písomnými dokladmi. 

PPA nebude akceptovať zmeny v schválenom projekte, ktoré by mohli ovplyvniť   hodnotenie 

projektu výberovou komisiou MAS.  

 

Prevod záväzku upravuje § 531 Občianskeho zákonníka. Prevod záväzkov je moţný po 

predchádzajúcom písomnom súhlase PPA. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je 

povinný predloţiť písomnú ţiadosť o prevod záväzku spolu s odôvodnením a relevantnými 

prílohami na Ústredie PPA.  

 

PPA oboznámi s výsledkami administratívnej kontroly ŢoNFP príslušnú MAS do 7 

pracovných dní od ukončenia administratívnej kontroly vykonanej PPA: 

- 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 MAS povinná:  
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- aktualizovať opatrenia osi 3 (činnosti, oprávnené a neoprávnené výdavky, kritéria 

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, bodov 2 – 14. 

 

Zloţenie členov výberovej komisie MAS musí byť v súlade s podmienkami Usmernenia, 

kapitoly 2. Miestna akčná skupina, bodu 2.2 Štruktúra MAS. Členovia Výberovej komisie 

musia podpísať „Vyhlásenie o zachovaní dôvernosti informácií“, „Vyhlásenie o nestrannosti“, 

„Vyhlásenie o zamedzení konfliktu záujmov“.  

 

Výberová komisia MAS hodnotí a vyberá projekty, prostredníctvom ktorých sa bude 

implementovať stratégia. Zároveň zostavuje a predkladá zoznam projektov (ŢoNFP), ktoré 

odporúča schváliť na financovanie z PRV výkonnému orgánu. Zloţenie členov musí byť 

vyváţené a reprezentatívne a musí odráţať podmienky  nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 

a vykonávacieho nariadenia Komisie (ES) č. 1974/2006 – zástupcovia súkromného sektora 

vrátane občianskeho a neziskového musia byť zastúpení s min. 50 % všetkých rozhodujúcich 

hlasov a zástupcovia verejného sektora s max. 50 % všetkých rozhodujúcich hlasov a to počas 

celého obdobia implementácie stratégie.  

 

Spôsob voľby a odvolania, výber členov výberovej komisie MAS a vykonávané činnosti sú 

v organizačnom poriadku zdruţenia. Člen výberovej komisie MAS nemusí byť členom 

zdruţenia. Počet členov výberovej komisie MAS je nepárny. Minimálny počet členov 

výberovej komisie MAS je 7 a maximálny počet členov je 13. 

 

Výberová komisia MAS je za svoju činnosť zodpovedná výkonnému orgánu a okrem iných 

činností vykonáva aj administratívnu kontrolu ŢoNFP v zmysle Nariadenia Komisie (ES) č. 

1975/2006, čl. 26 ods. 2, v rámci výberu projektov, ktoré sa budú implementovať 

prostredníctvom stratégie, pričom: 

- schvaľuje vyradenie ŢoNFP z ďalšieho hodnotenia, ktoré nesplnili podmienky 

formálnej kontroly; 

- posudzuje oprávnenosť činností v súlade s činnosťami, ktoré si MAS stanovila pre 

príslušné opatrenia osi 3. Kontroluje, či činnosti nespadajú do kategórie 

neoprávnených projektov, stanovených pre príslušné opatrenia osi 3 v Príručke a 

Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít, osí a opatrení; 

- 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; 

- posudzuje oprávnenosť 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; 



Záväzná osnova Integrovanej stratégie rozvoja územia 

z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013                                                                                                                                                                      

 

 

 

81 

- 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 Prílohe č.6 Charakteristika 

priorít, osí a opatrení a kritérií spôsobilosti, ktoré si stanovila MAS v rámci 

implementácie stratégie; 

- posudzuje splnenie podmienok uvedených v Usmernení, kapitole 1. Všeobecné 

podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku pre opatrenia osi 4 Leader, 

časti B a), c), d), i), l); 

- hodnotí splnenie výberových kritérií na hodnotenie projektov konečných prijímateľov 

- predkladateľov projektov na príslušné opatrenie osi 3, ktoré si stanovila MAS;  

- vyberá projekty v súlade s postupmi na výber projektov;  

- zostavuje a predkladá zoznam projektov, ktoré odporúča schváliť na financovanie 

z PRV výkonnému orgánu. 

 
Člen výberovej komisie MAS 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 takejto skutočnosti, musí byť člen výberovej komisie MAS 

nahradený iným členom. 

 

Pre účely hodnotenia a výberu projektov konečného prijímateľa – predkladateľa projektu 

v rámci kaţdej výzvy, MAS menuje vţdy novú Výberovú komisiu MAS, ktorá sa môţe 

skladať z rovnakých členov. 

 

Na zasadnutie výberovej komisie MAS musia byť pozvaní zástupcovia RO, PPA a NSRV, 

ako pozorovatelia. 

 

Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu môţe vzniesť písomnú námietku voči vyradeniu 

ŢoNFP pri administratívnej kontrole vykonanej MAS do 5-tich - pracovných dní od doručenia 

oznámenia o vyradení ŢoNFP. Námietka sa podáva na príslušnú MAS a musí byť doručená 

preukázateľným spôsobom. Po prekročení uvedenej lehoty nebude MAS na vznesené 

námietky reagovať. 

 

V prípade, ak na základe písomnej námietky voči vyradeniu ŢoNFP pri administratívnej 

kontrole vykonanej MAS, príp. vyradení ŢoNFP pri jej hodnotení , nepríde k zhode medzi 

MAS a konečným prijímateľom – predkladateľom projektu, môţe konečný prijímateľ – 

predkladateľ projektu poţiadať o preskúmanie postupu MAS do 5  pracovných dní od 

doručenia oznámenia od MAS  na ústredie PPA, Dobrovičová 12, 815 26 Bratislava. Ţiadosť 

 musí byť doručená preukázateľným spôsobom. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu 

musí zároveň o tejto skutočnosti informovať príslušnú MAS.  
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MAS je povinná v rámci nastavenia postupov na výber projektov konečných prijímateľov – 

predkladateľov projektov umoţniť predloţiť ţiadosť o preskúmanie postupu MAS pri 

administratívnej kontrole vykonanej MAS na PPA a to najneskôr v termíne, keď MAS 

odovzdáva Protokol o výbere projektov MAS na PPA na zaregistrovanie a vykonanie 

administratívnej kontroly. Po doručení ţiadosti o preskúmanie postupu MAS pri 

administratívnej kontrole vykonanej MAS, PPA preskúma postup MAS a v prípade ak bola 

ŢoNFP v rámci Výzvy na implementáciu stratégie vylúčená neoprávnene, bude MAS 

písomne vyzvaná k náprave (proces výberu a hodnotenia ŢoNFP sa musí uskutočniť znova). 

PPA bude na vznesené námietky reagovať do 7 pracovných dní od doručenia námietky.  

 

Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu môţe vzniesť písomnú námietku voči vyradeniu 

ŢoNFP pri administratívnej kontrole vykonanej PPA do 10-tich pracovných dní od doručenia 

oznámenia o nesplnení podmienok administratívnej kontroly. Námietka sa podáva na ústredie 

PPA, Dobrovičová 12, 815 26 Bratislava a musí byť doručená preukázateľným spôsobom. Po 

prekročení uvedenej lehoty nebude PPA na vznesené námietky reagovať. 

 

PPA je povinná informovať MAS okrem uzavretia 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 na takúto kontrolu prizvať.  

 

5.5 Kontrola činnosti verejno-súkromného partnerstva (MAS) 

 Popíšte zabezpečenie kontroly činnosti zamestnancov, orgánov a účtovníctva verejno-

súkromného partnerstva (MAS). 

 

Kontrola činností zamestnancov, orgánov, hospodárenia a účtovníctva MAS je zo strany 

MAS zabezpečená prostredníctvom revíznej komisie ako samostatného orgánu v rámci MAS. 

Ďalšie postupy v oblasti kontrol v rámci MAS budú podrobnejšie zapracované v interných 

smerniciach  OZ Partnerstvo pre MAS TD, ktoré budú vydané v závislosti od úspešnosti 

predloţenej integrovanej stratégie rozvoja územia Terchovská Dolina. 

Postupy uskutočňovania kontrol projektov konečných prijímateľov  - predkladateľov 

projektov budú zabezpečené prostredníctvom monitorovacieho výboru OZ Partnerstvo pre 

MAS TD. Konkrétne postupy budú zapracované v interných smerniciach MAS , ktoré budú 

vydané v závislosti od úspešnosti predloţenej integrovanej stratégie rozvoja územia 

Terchovská Dolina. 

Kontrolný mechanizmus činnosti MAS, jej zamestnancov, orgánov a účtovníctva sa realizuje 

prostredníctvom týchto orgánov a postupov: 

- Kontrolná a revízna komisia MAS 

- Valné zhromaţdenie ako najvyšší orgán MAS 

- Monitorovací výbor 

- PPA 

- Ministerstvo pôdohospodárstva, Ministerstvo financií, Najvyšší kontrolný úrad, 

Správa finančnej kontroly, Komisia, Audítorsky dvor ES 

 

MAS, resp. konečný prijímateľ – predkladateľ projektu sa podpisom Rámcovej zmluvy, resp. 

Zmluvy zaväzuje, ţe umoţní výkon kontroly a auditu zo strany oprávnených kontrolných 
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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 umoţniť vykonanie kontroly a 

auditu pouţitia NFP a preukázať oprávnenosť vynaloţených výdavkov a dodrţanie 

podmienok poskytnutia NFP.  

 

MAS, 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. MAS, resp. 

konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný poskytovať poţadované informácie, 

dokladovať svoju činnosť a umoţniť 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 MAS, 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 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle 

zákona 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) aţ c) v súlade 

s príslušnými predpismi. 

 

Uchovávanie dokladov  

MAS je povinná 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 MAS povinná uchovávať všetky dokumenty týkajúce sa výberu a hodnotenia 

projektov, výzvy, protokoly, zloţenie výberových komisií, protokoly o administratívnej 

kontrole, o výbere projektov, ŢoNFP konečného prijímateľa – predkladateľa projektu aj 

s prílohami (kópie) nasledujúcich päť rokov od ukončenia roku, v ktorom bola poskytnutá 

posledná platba. 
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Monitorovací výbor je kontrolným orgánom, ktorý vykonáva najmä hodnotenie a kontrolu 

realizácie projektov v rámci stratégie, pripravuje a vypracováva správy o implementácii 

stratégie, správy o monitoringu za ročné obdobie, ktoré sa predkladajú na RO a PPA, 

vykonáva monitoring priebehu vecného a finančného plnenia projektov za ročné obdobie a 

vyhodnotenie jednotlivých výziev. Spôsob voľby/ odvolania a činnosti monitorovacieho 

výboru sú stanovené v stanovách alebo v organizačnom poriadku zdruţenia. Predseda 

monitorovacieho výboru je povinný zúčastňovať sa zasadnutí výkonného výboru s hlasom 

poradným. Členovia monitorovacieho výboru musia pôsobiť (mať trvalé, prípadne prechodné 

bydlisko, sídlo alebo prevádzku) v území MAS, ale nemusia byť členmi MAS.  

 

Monitorovací výbor musí zasadať minimálne raz ročne, pričom na zasadnutie musia byť 

pozvaní zástupcovia RO, PPA a NSRV. 

 

 

Predmetom výkonu kontroly na mieste je najmä: 

- overenie skutočného dodania tovarov, vykonania prác alebo poskytnutia sluţieb 

deklarovaných na faktúrach a iných relevantných účtovných dokladoch, ktoré predloţili 

MAS, resp. konečný prijímateľ – predkladateľ projektu  ako súčasť ŢoP. V rámci 

uvedeného sa overujú aj originálny dokladov, ktoré nie sú súčasťou dokumentácie 

k projektu (napr. stavebný denník);  

- overenie súladu realizácie projektu s Rámcovou zmluvou, resp. Zmluvou 

(harmonogramom prác, finančným plánom projektu a pod.), príp. overovanie ďalších 

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

- overenie, či MAS, resp. konečný prijímateľ – predkladateľ projektu predkladá 

prostredníctvom monitorovacích správ správne informácie ohľadom fyzického pokroku 

realizácie projektu; 

- overenie, či sú v účtovnom systéme MAS, resp. konečného prijímateľa – predkladateľa 

projektu zaúčtované všetky skutočnosti, ktoré sa týkajú projektu ţiadateľa a sú predmetom 

účtovníctva podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov; 

- overenie prípadných príjmov z realizovaného projektu; 

- overenie dodrţiavania pravidiel publicity. 

 

Kontroly na mieste, ktorú vykonáva PPA u konečného prijímateľa - predkladateľa projektu sa 

môţe zúčastniť aj poverený zástupca MAS. V tomto prípade je PPA povinná informovať 

MAS o výkone kontroly na mieste u konečného prijímateľa - predkladateľa projektu a to 3 

pracovné dní pred výkonom kontroly. 

 

Kontrola vykonávaná MAS  

MAS vykonáva administratívnu kontrolu ŢoNFP konečného prijímateľa – predkladateľa 

projektu, ako súčasť predbeţnej finančnej kontroly, v rámci opatrenia 4.1 Implementácia 

Integrovaných stratégií rozvoja územia a opatrenia 4.3 Chod Miestnej akčnej skupiny (vo fáze 

pred zaslaním ŢoNFP 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.   
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V súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1975/2006, čl. 26 a čl. 33, PPA môţe vykonať 

kontrolu vybratej vzorky ŢoNFP konečných prijímateľov – predkladateľov projektov, ktoré 

MAS neodporučila, resp. neschválila na financovanie z PRV v rámci Výzvy na 

implementáciu stratégie v súlade s podmienkami Usmernenia, 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 predbeţnú a priebeţnú finančnú kontrolu.  

Jednotlivé útvary PPA vykonávajú kontrolu v rámci procesu spracovania ŢoNFP (ukončený 

podpísaním Rámcovej zmluvy, resp. Zmluvy) a v rámci procesu spracovania ŢoP (ukončený 

uhradením finančných prostriedkov na účet MAS, resp. konečného prijímateľa – 

predkladateľa projektu. V oboch prípadoch PPA vykonáva 100% administratívnu kontrolu 

ţiadostí prijatých na PPA. V prípade Ţiadostí o platbu PPA môţe vykonať aj kontroly na 

mieste, pri ktorých by sa mali MAS, resp. konečný prijímateľ – predkladateľ projektu  riadiť 

ustanoveniami bodu 10.1 tohto Usmernenia.“  

 

Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu, ktorý má uzatvorenú Zmluvu o poskytnutí NFP, 

je povinný PPA predloţiť originálnu verziu monitorovacej správy projektu súčasne 

s poslednou ŢoP a to doporučene poštou alebo v podateľni Ústredia PPA v Bratislave. 

Zároveň je konečný prijímateľ – predkladateľ projektu povinný predloţiť kópiu 

monitorovacej správy projektu aj MAS. Predkladanie kópie monitorovacej správy projektu si 

usmerní MAS v zmysle Plánu monitoringu stanovenom vo svojej stratégii. 

 

V monitorovacej správe je potrebné uviesť hodnoty sledovaných ukazovateľov, priebeh 

realizácie projektu, problémy pri realizácii projektu, odporúčania pre PPA a ďalšie náleţitosti, 

ktoré sú obsahom správy. Pre kaţdé opatrenie je vypracovaný formulár monitorovacej správy 

projektu, ktorý je zverejnený na internetovej stránke http://www.land.gov.sk alebo 

http://www.apa.sk. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu pouţije formulár 

monitorovacej správy z osi 3 v závislosti od toho, ktoré opatrenie danej osi realizuje. 

V prípade, ţe konečný prijímateľ nepredloţí PPA monitorovaciu správu alebo ju predloţí 

nekompletnú, bude mu pozastavené vyplatenie ŢoP aţ do doby doručenia kompletnej 

monitorovacej správy, resp. jej častí. Ak PPA zistí, ţe predloţená monitorovacia správa nie je 

kompletná, vyzve konečného prijímateľa, aby v stanovenej lehote odstránil identifikované 

nedostatky. 

 

Zmeny v priebehu realizácie projektu, ktoré vykoná konečný prijímateľ – predkladateľ 

projektu, najprv predkladá ţiadosť o zmenu príslušnej MAS na kontrolu a schválenie.  

 

Ţiadosť o zmenu spolu s kladným stanoviskom MAS je potrebné poslať poštou na adresu: 

Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12,815 26 Bratislava alebo doručiť osobne 

do podateľne PPA v Bratislave. Rozhodnutie o schválení/neschválení zmien PPA oznámi 

konečnému prijímateľovi – predkladateľovi projekt do 60-tich pracovných dní od prijatia 

ţiadosti o zmene. 

http://www.land.gov.sk/
http://www.apa.sk/
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MAS informuje verejnosť o výsledku výberu v rámci kaţdej výzvy. Výsledky budú  

zverejnené na viditeľnom a voľne prístupnom mieste. Miestom zverejnenia bude web stránka 

MAS, verejné informačné tabule obcí v území MAS a podľa moţnosti aj iné médiá (web 

stránky obci, úspešných ţiadateľov, tlačoviny, propagačné materiály a pod.).  

 

MAS zverejní uvedeným spôsobom tieto údaje o schválených projektoch: 

- názov konečného prijímateľa – predkladateľa projektu  

- sídlo  

- miesto realizácie projektu  

- názov projektu  

- výška verejných zdrojov 

 

MAS na svojej web stránke bude zverejňovať aj výstupy z ročnej správy o priebeţnom 

dosiahnutí cieľov ISRÚ. 

 

 

5.6 Zapojenie ţien, mladých ľudí, poľnohospodárov a marginalizovaných skupín 

obyvateľstva 

 Popíšte či dochádza a akým spôsobom k zapojeniu ţien, 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).  

 

V súlade s dodrţiavaním princípu rovnosti príleţitostí môţu predkladať svoje projekty 

v rámci implementácie ISRÚ všetci oprávnení ţiadatelia – predkladateľa projektov bez 

výnimky a bez obmedzenia. Tento princíp bol rešpektovaný aj pri tvorbe formovaní verejno-

súkromného partnerstva, pri tvorbe  ISRÚ aj voľbe členov orgánov MAS.  

 
Uvedené skupiny sa môţu bez obmedzenia zapájať ako predkladatelia projektov a môţu byť 

menovaní za členov Výberovej komisie alebo Monitorovacieho výboru. Dopady 

implementácie ISRÚ budú prístupné všetkým obyvateľom územia MAS, ktoré v sebe zahŕňa 

aj menované skupiny. Zároveň sa však členovia MAS dohodli, ţe ţiadna z menovaných 

skupín nebude výrazne zvýhodňovaná oproti iným skupinám. 

 

 

KAPITOLA 6: SÚLAD INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA S OSTATNÝMI 

RELEVANTNÝMI STRATEGICKÝMI DOKUMENTMI  EURÓPSKEHO,  

NÁRODNÉHO, REGIONÁLNEHO A MIESTNEHO  VÝZNAMU 

 

 Uveďte, prepojenosť Integrovanej stratégie rozvoja územia s nasledovnými prioritami 

EÚ: 

- Horizontálne priority politík Európskej Únie (marginalizované Rómske komunity 

– zvýšiť zamestnanosť, úroveň vzdelania a kvalitu ţivota, rovnosť príleţitostí – 

pre všetkých, prevencia všetkých foriem diskriminácie, trvaloudrţateľný rozvoj - 
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environmentálny ekonomický a sociálny, trvalá udrţateľnosť ekonomického rastu, 

informačná spoločnosť). 

- Horizontálne priority vidieckej politiky EÚ (rozvoj ľudského potenciálu – 

vzdelávanie, podnikanie, ţeny, mládeţ, zvýšenie integrácie vidieka do 

informačnej spoločnosti, zlepšenie spravovania vidieka - prístup Leader ).  

 

Integrovaná stratégia rozvoja Terchovskej doliny vychádza a spracúva takmer všetky 

horizontálne priority politík EÚ a horizontálne priority vidieckej politiky EÚ. Najsilnejšie 

naplnenie a súlad vidíme  pri horizontálnej politike EÚ informačná spoločnosť a priority 

vidieckej politiky integrácia vidieka do informačnej politiky. Na podporu projektov 

venovaných informačnej spoločnosti, inováciám, IKT a internetu sa stali súčasťou opatrení 

našej Stratégie. Blízkosť centra technológií na Univerzite v Ţiline, pripravenosť procesu 

inovácií v kraji a dobre nastavené prostredie  v obciach nám dáva istotu, ţe politika inovácií 

a zavádzania IKT bude v mikroregióne úspešná. 

Ďalšia z horizontálnych priorít EÚ – trvalo udrţateľný rozvoj je premietnutá v celej Stratégii. 

Pri vyhodnotení analýz bolo členom Partnerstva jasné, ţe naša stratégia musí byť 

vypracovaná v rovnováhe a súlade medzi všestranným ekonomickým rozvojom, ochranou 

ţivotného prostredia, udrţaním sociálnych opatrení a zlepšovaním kvality ţivota vidieckeho 

obyvateľstva regiónu. Viaceré opatrenia sú nastavené a zadefinované tak,aby sme tieto ciele 

naplnili. 

Vznik občianskeho zdruţenia Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina s jeho cieľmi a plánmi 

je dôkazom a naplnením priority vidieckej politiky EÚ, ktorá hovorí o lepšom spravovaní  

vidieka. Partnerstvo dokázalo spojiť také cieľové skupiny a komunity, ktoré dovtedy vedľa 

seba existovali, ale nepracovali v partnerských aktivitách a projektoch. Realizácia Stratégie 

ich spoločné zámery a úzku spoluprácu prehĺbi na dobro celého regiónu.      

 

 

ZOZNAM PRÍLOH K  INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA 

 

Povinné prílohy 

 

Prílohy musia byť zoradené podľa číslovania uvedeného v zozname príloh k Integrovanej 

stratégií rozvoja územia a viditeľne označené príslušným číslom podľa zoznamu príloh.  

 

 Príloha č. 1 Socio - ekonomická charakteristika 

 Príloha č. 2 Doklad o súhlase  všetkých obcí so zaradením do územia konečný 

prijímateľ (oprávnený ţiadateľ), ktorý predloţil Integrovanú stratégiu rozvoja územia 

v rámci I. Výzvy na predkladanie integrovaných stratégií rozvoja územia z PRV SR 

2007 -2013 a nebol úspešný vo výberovom kole, a bude predkladať Integrovanú 

stratégiu do II. Výzvy je povinný  v rámci prílohy č.2 Doklad o súhlase  všetkých obcí 

so zaradením do územia pôsobnosti verejno-súkromného partnerstva (MAS) 

a oboznámením sa s Integrovanou stratégiou rozvoja územia prijať nové uznesenie, ţe 

obec berie na vedomie oboznámenie sa s Integrovanou stratégiou rozvoja územia. 
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Uznesenie potvrdzujúce súhlas obce so zaradením do územia verejno – súkromného 

partnerstva (MAS) pre II. Výzvu na predkladanie integrovaných stratégií rozvoja 

územia z PRV SR 2007 - 2013 nie je potrebné znova prijímať  

 Príloha č. 3 Súhrnný prehľad Integrovanej stratégie rozvoja územia 

 Príloha č. 4 Opatrenia osi 3 a osi 4 Programu rozvoja vidieka 2007 – 2013, 

implementované prostredníctvom osi 4 Leader 

 Príloha č. 5  Finančný plán implementácie opatrení financovaných z PRV 2007-2013  

 Príloha č. 6  Zoznam členov verejno-súkromného partnerstva (MAS) 

 Príloha č. 7 Prehľad o uskutočnených podujatiach a stretnutiach vrátane zápisov a 

prezenčných listín (kópie) 

 Príloha č. 8 Personálna matica  

 Príloha č. 9 Mapa územia MAS, ktorá musí zobrazovať hranice územia MAS, obce, 

ktoré spadajú do územia pôsobnosti a  mapu územia MAS s okolím (hranice krajov, 

do ktorej územia spadá alebo s nimi susedí)  

 Príloha č. 10 Stanovy s vyznačením dňa registrácie Ministerstvom vnútra SR (úradne 

osvedčená fotokópia). 

 Príloha č. 11 Schéma organizačnej štruktúry s popisom štruktúry orgánov vrátane ich 

činnosti a menného zoznamu členov orgánov  

 Príloha č. 12 Interné vykonávacie predpisy (napr.: organizačný poriadok, vykonávacie 

predpisy,  smernice a pod.) (kópie) 

 Príloha č. 13 Výpis z registra trestov štatutárneho zástupcu MAS, nie starší ako tri 

mesiace od predloţenia Integrovanej stratégie rozvoja územia (originál) 
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Vysvetlivky 

 

1
 V prípade ak členom verejno-súkromného partnerstva (MAS) je obec s počtom obyvateľov nad 20 000, jej 

počet obyvateľov sa do celkového počtu obyvateľov verejno-súkromného partnerstva (MAS) nezapočítava. 

Údaje budú prevzaté zo Záväznej osnovy Integrovanej stratégie rozvoja územia, Prílohy č.1 Socio-

ekonomická charakteristika, tab. č.6.: Zoznam obcí v pôsobnosti verejno-súkromného partnerstva (MAS) 

a počet obyvateľov. 
2
 Doloţte mapu územia verejno-súkromného partnerstva (MAS), ktorá musí zobrazovať hranice územia verejno-

súkromného partnerstva (MAS), obce, ktoré spadajú do územia pôsobnosti a  mapu územia verejno-

súkromného partnerstva (MAS) s okolím (hranice krajov, do ktorej územia spadá alebo s nimi susedí) ako 

Prílohu č. 9. 
3
 Doloţte stanovy ako Prílohu č.10, schému organizačnej štruktúry s popisom štruktúry orgánov vrátane ich 

činnosti a menného zoznamu členov orgánov ako Prílohu č.11, interné vykonávacie predpisy (organizačný 

poriadok, vykonávacie predpisy, smernice a pod.) ako Prílohu č.12. 
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 - 92 - 



 

           

 - 93 - 



 

           

 - 94 - 



 

           

 - 95 - 

 

 

                                                 
1
 V prípade ak členom verejno-súkromného partnerstva (MAS) je obec s počtom obyvateľov nad 20 000, jej počet obyvateľov sa do celkového počtu obyvateľov verejno-

súkromného partnerstva (MAS) nezapočítava. Údaje budú prevzaté zo Záväznej osnovy Integrovanej stratégie rozvoja územia, Prílohy č.1 Socio-ekonomická 

charakteristika, tab. č.6.: Zoznam obcí v pôsobnosti verejno-súkromného partnerstva (MAS) a počet obyvateľov. 
2
 Doloţte mapu územia verejno-súkromného partnerstva (MAS), ktorá musí zobrazovať hranice územia verejno-súkromného partnerstva (MAS), obce, ktoré spadajú do 

územia pôsobnosti a  mapu územia verejno-súkromného partnerstva (MAS) s okolím (hranice krajov, do ktorej územia spadá alebo s nimi susedí) ako Prílohu č. 9. 
3
 Doloţte stanovy ako Prílohu č.10, schému organizačnej štruktúry s popisom štruktúry orgánov vrátane ich činnosti a menného zoznamu členov orgánov ako Prílohu č.11, 

interné vykonávacie predpisy (organizačný poriadok, vykonávacie predpisy, smernice a pod.) ako Prílohu č.12. 
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PRÍLOHA Č.1 

SOCIO-EKONOMICKÁ CHARAKTERISTIKA 
 

Tab. č.1.: Vekové skupiny podľa pohlavia k 31.12.2008 

Muži Počet % Ženy Počet % 

0 - 14 2719 9,02 0 - 14 2638  8,75  

15 - 64 10858 36,02 15 - 64 10390  34,47  

65 a viac 1302 4,32 65 a viac 2237  7,42  

Poznámka: údaje budú prevzaté zo Štatistického úradu za posledný vyhodnotený kalendárny rok. 

 

Tab. č. 2.: Pohyb obyvateľov  v absolútnych hodnotách  

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 CELKOM  

Celková zmena počtu 

obyvateľov 
 112  13  67  61  -6  110  357 

z toho ženy  70 31 71 48 -3 58 275 

Prirodzený  

+prírastok/-úbytok 
 65 31 -3 -9 -31 -31 22 

 z toho ženy  53 22 28 10 -12 -11 90 

+prírastok/-úbytok 

sťahovaním 
 47 -18 70 70 25 144 338 

 z toho ženy  17 9 43 38 9 66 182 

 

 

Tab. č. 3: Miera nezamestnanosti v percentách  

P. č. 

 

Názov obce 

 

Miera nezamestnanosti
 

2006
 

2007
 

2008
 

1. Belá 7,47 5,31 4,89 

2. Dolná Tižina 5,04 5,06 4,41 

3. Gbeľany 4,69 3,85 3,4 

4. Kotrčiná Lúčka 6,43 3,98 3,3 

5. Krasňany 7,41 3,51 6,47 

6. Lutiše 9,58 4,64 5,82 

7. Lysica 6,81 3,82 4,94 

8. Mojš 3,57 2,97 5,29 

9. Nededza 5,15 4,55 3,97 
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10. Nezbudská Lúčka 6,86 5,56 5,38 

11. Stráňavy 5,08 2,85 2,98 

12. Stráža 6,38 2,93 2,52 

13. Strečno 4,93 2,97 5,72 

14. Teplička nad Váhom 4,65 3,37 5,43 

15. Terchová 6,84 6,08 5,46 

16. Varín 4,72 3,44 4,75 

17. Zázrivá 19,8 16,9 14,8 

Poznámka: údaje budú prevzaté z Úradu práce 

 

 

 

 

Tab. č. 5.: Podnikateľské subjekty v území  

Počet podnikateľských subjektov v primárnom 

sektore 

 

FO   PO 

 

3322 
4175 

Počet podnikateľských subjektov v sekundárnom 

sektore 

 

 FO  PO 

 

 
4222 

Počet podnikateľských subjektov v terciárnom 

sektore 

 

 FO  PO 

 

 
576 

Prevládajúce odvetvia u podnikateľských 

subjektov(vymenovať) 

 

- Stavebníctvo,  

- Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových 

vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru,  

- Priemyselná výroba,  

- Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum 

a vývoj,  

- Hotely a reštaurácie 

Prevládajúce odvetvia zamestnanosti  

v podnikateľských subjektoch (vymenovať) 

 

 

- Priemyselná výroba,  

- Stavebníctvo,  

- Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových 

 vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru, 

- Doprava, skladovanie a spoje, 

- Hotely a reštaurácie 
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Tab. č. 6.: Zoznam obcí v pôsobnosti verejno–súkromného partnerstva (MAS) a počet obyvateľov (31.12.2008) 

P. č. Názov obce Kategória
 1
 Počet obyvateľov 

1. Belá KPR 3360 

2. Dolná Tižina KPR 1264 

3. Gbeľany KPR 1238 

4. Kotrčiná Lúčka OO 424 

5. Krasňany OO 1229 

6. Lutiše KPR 783 

7. Lysica OO 839 

8. Mojš OO 489 

9. Nededza OO 955 

10. Nezbudská Lúčka OO 358 

11. Stráňavy KPR 1832 

12. Stráža OO 666 

13. Strečno KPR 2683 

14. Teplička nad Váhom KPR 3596 

15. Terchová KPR 4049 

16. Varín KPR 3605 

17. Zázrivá KPR 2774 

Spolu - - 30144 

Poznámka: údaje budú prevzaté zo Štatistického úradu za posledný vyhodnotený kalendárny rok 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
  V stĺpci sa vyznačí: IP – inovačný pól rastu, KP – kohézny pól rastu, OO – obec mimo pólov rastu. Definícia 

jednotlivých kategórií spolu so zoznamom obcí je uvedená v Rozhodnutí ministra výstavby a regionálneho 

rozvoja SR č. 3/2007 zo 6. júna 2007, ktorým sa stanovuje Zoznam pólov rastu pre Národný strategický 

referenčný rámec na roky 2007 – 2013. Rozhodnutie je zverejnené na internetovej stránke Ministerstva 

výstavby a regionálneho rozvoja SR  (www.build.gov.sk). 

http://www.build.gov.sk/
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PRÍLOHA Č.3 

súhrnný prehľad integrovanej stratégie rozvoja územia
1
 

VÍZIA 

 

OZ Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina vytvorí pre miestnych obyvateľov atraktívne prostredie pre 

prácu, život, bývanie a zmysluplné využívanie voľného času. Bude zázemím s dobudovanou a kvalitnou 

sociálnou a technickou infraštruktúrou a atraktívnym priestorom pre oddych, všetko pri zachovaní rázu 

krajiny a udržateľnej kvality životného prostredia. 

STRATEGICKÝ CIEĽ  

 

Zvýšiť konkurencieschopnosť mikroregiónu a kvalitu života v ňom pri zachovaní zásad trvalo 

udržateľného rozvoja  

STRATEGICKÁ PRIORITA 1 

 

Obnova a rozvoj obcí 

STRATEGICKÁ PRIORITA 2 

 

Rozvoj spolupráce a 

partnerstva 

STRATEGICKÁ PRIORITA 3 

 

Celoživotné vzdelávanie 

 

     

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.1 

 

Dobudovať a rozšíriť 

infraštruktúru voľného 

času a občiansku 

vybavenosť 

 ŠPECIFICKÝ CIEĽ 2.1 

 

Rozvíjať a podporovať 

vzájomnú spoluprácu a 

partnerstvo 

 

 ŠPECIFICKÝ CIEĽ 3.1 

 

Vytvoriť podmienky pre 

celoživotné vzdelávanie 

 

 

     

 PRIORITA  

 

Zlepšenie kvality života vo 

vidieckych oblastiach 

  PRIORITA  

 

Spolupráca a partnerstvo 

  PRIORITA  

 

Rozvoj ľudských zdrojov 

OPATRENIE Č. 1.1.1 

321 – Základné služby pre 

hospodárstvo a obyvateľov 

vidieka 

 OPATRENIE Č. 2.1.1 

421 – Vykonávanie projektov 

spolupráce 

 OPATRENIE Č. 3.1.1 

331 – Odborné vzdelávanie a 

informovanie 

        

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.2 

 

Zlepšiť a skvalitniť stav 

verejnej infraštruktúry 

    

      

PRIORITA  

 

Verejná infraštruktúra 

    

      

OPATRENIE Č. 1.2.1 

322 Obnova a rozvoj obcí 
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OPATRENIE PRV SR, Os 4, 431 Chod miestnej akčnej skupiny 

 

                                                 
1
 Pri opatreniach osi 3 Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013, ktoré budú implementované prostredníctvom 

osi 4 Leader je potrebné rozpísať jednotlivé činnosti, v rámci príslušného opatrenia osi 3, ktoré sa budú 

financovať prostredníctvom opatrenia 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia.  
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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  

 

Strategický cieľ Integrovanej stratégie 

rozvoja územia 
Zvýšiť konkurencieschopnosť mikroregiónu a kvalitu ţivota 

v ňom pri zachovaní zásad trvalo udrţateľného rozvoja              

Priorita Integrovanej stratégie rozvoja 

územia  
Obnova a rozvoj 

Špecifický cieľ Integrovanej stratégie 

rozvoja územia 

Dobudovať a rozšíriť infraštruktúru voľného času a občiansku 

vybavenosť 

Názov opatrenia  PRV SR 2007 -2013  
321 Základné sluţby pre hospodárstvo a obyvateľov 

vidieka 

Podporované činnosti  

   rekonštrukcia a modernizácia rekreačných zón;  

 výstavba, rekonštrukcia a modernizácia detských 

a športových ihrísk (vrátane krytých a zázemí týchto 

ihrísk), trţníc (vrátane krytých), autobusových zastávok 

a pod., (napr. obecných rozhlasov); 

 rekonštrukcia a modernizácia obecných stavieb (napr. 

obecný úrad, kultúrny dom, dom smútku) a objektov 

spoločenského významu (napr. amfiteátre) vrátane ich 

okolia (okrem stavieb a budov evidovaných na 

Ministerstve kultúry SR v registri nehnuteľných 

kultúrnych pamiatok a lokalít UNESCO) vrátane 

zriadenia pripojenia na internet. 

Definícia konečných prijímateľov – 

predkladateľov projektu 
Všetky členské obce mikroregiónu 

Odôvodnenie 
 

V analytických procesoch pri príprave Integrovanej stratégie 

všetci aktéri upozorňovali na veľmi slabú a nepostačujúcu 

infraštruktúru takmer u všetkých obcí mikroregiónu. Aj keď sa 

vedenie obcí snaţí motivovať občanov ku dodrţiavaniu zásad 

trvalo udrţateľného rozvoja a ochrane ţivotného prostredia, 

stále je v obciach mnoţstvo negatívnych prejavov vzťahu ku 

čistote a úprave obce. 

V našej SWOT analýze a strome problémov sa konštatuje: 

Všetky obce trpia nedostatkom atraktívnej ponuky 

nenáročných športových a rekreačných aktivít a miest, kde ich 

realizovať. Detské ihriská a ostatné športoviská chýbajú 

v obciach nielen domácim obyvateľom, ale aj turistom, ktorí 

región navštevujú. 

 

 

ODHAD POČTU KONEČNÝCH PRIJÍMATEĽOV - PREDKLADATEĽOV PROJEKTU 
 

 

Podnikateľské subjekty 
0 

 

Zdruţenia  
0 

 

Obce  
17 

 

Ostatní  
0 

 

VÝŠKA A ROZSAH PODPORY  

 

Názov zdroja financovania  
Rozpočet 

v EUR 

Poţadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov PRV  1 310 000 EUR 
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Výška financovania z vlastných zdrojov                                      0 

Ostatné verejné zdroje  
VÚC           0 

Iné verejné zdroje 0 

 Celkový rozpočet opatrenia  1 310 000 EUR 

 

OPRÁVNENOSŤ VÝDAVKOV  

 

Minimálna výška oprávnených výdavkov 40 000 

Maximálna výška oprávnených výdavkov 81 875 

Oprávnené výdavky 

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. vlastná práca (iba mzdy vrátane odvodov). 

6. výdavky spojené  s externým manaţmentom pri 

implementácii projektu.   

Výška výdavkov uvedených v bode 3 a 4 nesmie presiahnuť 5 

% z celkových oprávnených výdavkov na projekt.                   

Výška výdavkov uvedených v bode 6 nesmie presiahnuť 3 % 

z celkových oprávnených výdavkov na projekt a ţiadateľ 

preukazuje ich vynaloţenie v rámci poslednej ŢOP. 

Neoprávnené výdavky 

1. výdavky vynaloţené 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 a výdavky na 

vypracovanie projektovej dokumentácie presahujúce 5 % 

z celkových oprávnených výdavkov na projekt;   

3. nákup pouţitého 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 ţiadateľ si môţe 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 priráţky a kurzové straty; 

7. daň z pridanej hodnoty; 

8. prevádzkové výdavky (napr. výdavky na opravy a údrţbu); 

9. vlastná práca vyjadrená peňaţnou hodnotou nad 30 % z 

ceny materiálu zakúpeného a pouţitého na oprávnenú 

investíciu realizovanú  vlastnou prácou;  

10. bankové poplatky, úroky z dlhu, výdavky na záruku 

       a podobné poplatky; 

11. nájomné poplatky; 

12. výdavky vynaloţené v hotovosti s výnimkou vlastnej 

práce; 

13. poradenské a konzultačné sluţby; 

14. výdavky na vypracovanie územno-plánovacej 
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      dokumentácie; 

15.výdavky na vnútorné vybavenie administratívnych                                 

priestorov obecných úradov.                                             

Neoprávnené projekty 

1. projekty zamerané na vytváranie zisku; 

2. projekty zamerané na zdravotnú starostlivosť, bytovú, 

sociálnu a školskú problematiku.  

                                                                                                                           

 

KRITÉRIA SPÔSOBILOSTI A SPÔSOB PREUKÁZANIA ICH SPLNENIA 

 

1. Podpora z PRV môţe byť pouţitá 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 ŢoNFP (projekte) a 

následne pri ŢoP formou čestného vyhlásenia. 

3. Investícia sa musí vyuţívať najmenej päť rokov po podpise zmluvy, pričom nesmie prejsť podstatnou 

zmenou, ktorá: 

a) ovplyvní jej povahu alebo podmienky vyuţívania alebo neoprávnene zvýhodní akýkoľvek podnik 

alebo verejný subjekt, 

b) vyplýva buď zo zmeny povahy vlastníctva poloţky infraštruktúry, alebo ukončenia alebo 

premiestnenia výrobnej činnosti. 

4. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí deklarovať, ţe pre kaţdý vybraný projekt sa pouţije iba 

jeden zdroj financovania z EÚ alebo z národných zdrojov. Preukazuje sa formou čestného vyhlásenia pri 

ŢoNFP (projekte).   

5. Projekt môţe byť predmetom záloţného 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 predloţiť poslednú ŢoP 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 uţívať predmet projektu s výnimkou špecifických prípadov (napr. 

výstavba nových športových ihrísk). Preukazuje sa pri ŢoNFP (projekte), najneskôr však pred podpisom 

zmluvy. V prípade vykonávania udrţiavacích 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 uţívať predmet projektu pri podaní 

ŢoNFP (projektu). V prípade pozemkov pod stavbami, ktorých technické zhodnotenie je predmetom 

projektu, preukáţe konečný prijímateľ – predkladateľ projektu  vlastnícky vzťah k pozemkom pri podaní 

prvej ŢoP, ktorá súvisí s nadobudnutím pozemkov do vlastníctva. V prípade nákupu pozemkov určených 

pre výstavbu objektov, ktoré sú predmetom projektu, konečný prijímateľ – predkladateľ projektu 

preukáţe vlastnícky vzťah k pozemkom pri podaní prvej ŢoP po skolaudovaní objektov, ktoré sú 

predmetom projektu.    

8. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí uţívať predmet projektu najmenej 6 rokov po 

predloţení ŢoNFP (projektu) (deklaruje čestným prehlásením pri podaní ŢoNFP (projektu). 

9.  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 ŢoP, 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 predloţiť doklady súvisiace s vykonaním verejného 

obstarávania v súlade  s Usmernením, kapitolou 8. Hodnotenie a výber ŢoNFP (projektov) konečného 

prijímateľa – predkladateľa  projektu v rámci implementácie stratégie a kapitolou 14. Usmernenie 

postupu konečných prijímateľov (oprávnených ţiadateľov) pri obstarávaní tovarov, stavebných prác 

a sluţieb pri podaní ŢoNFP. 

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. 

 

POSTUPY PRE VÝBER ŢONFP ( PROJEKTOV) KONEČNÉHO PRIJÍMATEĽA – PREDKLADATEĽA PROJEKTU PRE 

PRÍSLUŠNÉ OPATRENIE OSI 3 PRV (KRITÉRIA NA HODNOTENIE ŢONFP (PROJEKTOV) 
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Výberové kritéria  

P.č. Kritérium  

Bodovacie kritéria 

P. č. Kritérium Body 

1 
Aktívna účasť ţiadateľa o NFP pri zostavovaní ISRU OZ Partnerstvo pre 

MAS Terchovská Dolina (prezenčné listiny) 
30 

2 Ţiadateľovi  nebola  doposiaľ v rámci ISRU schválená ţiadna ŢoNFP 20 

3 Súlad projektu s PHSR obce 20 

4 Projekt nepriamo vytvorí  v obci aspoň jedno pracovné miesto 20 

5 Ţiadateľ má v čase podania projektu ukončené verejné obstarávanie 10 

 Spolu max. 100 

Postup pri rovnakom počte bodov 

 

Pri rovnakom počte bodov je rozhodujúci čas, teda dátum 

predloţenia projektu.  

 

 

POŢADOVANÉ PRÍLOHY 

 

Povinné prílohy 

V zmysle výzvy a ŢoNFP pre toto opatrenie. 

• Ţiadosť o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja 

vidieka SR 2007 – 2013, opatrenie 3.4.1 Základné sluţby pre 

vidiecke obyvateľstvo 

• Tabuľkovú časť projektu vo formáte Excel v tlačenej 

a v elektronickej forme  

• Doklad o pridelení IČO (fotokópia) 

• Osvedčenie  o zvolení za starostu (úradne osvedčená 

fotokópia) 

• V prípade vykonávania udrţiavacích prác, na ktoré nie je 

potrebné ani ohlásenie stavebnému úradu (§ 139b, ods. 15. zák. 

50/76 Zb. v znení neskorších predpisov) musí ţiadateľ 

preukázať vlastníctvo, resp. iný právny vzťah uţívať predmet 

projektu. Predkladá doklad preukazujúci vlastnícky  alebo 

nájomný vzťah  ţiadateľa k nehnuteľnosti, na ktorej sa bude 

investícia, realizovať : 

– platný list vlastníctva (fotokópia); 

nájomná zmluva/správcovská zmluva alebo iná/zmluva uzavretá 

na obdobie najmenej 6 rokov po predloţení ŢoNFP (originál 

alebo úradne osvedčená fotokópia) 

• Stanovisko obvodného úradu ţivotného prostredia, či projekt 

vyţaduje rozhodnutie Ministerstva ţivotného prostredia SR 

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 

ţivotné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov – podľa zamerania projektu 

(predkladá originál alebo úradne overenú fotokópiu) • Ak 

činnosť podlieha zisťovaciemu konaniu, ţiadateľ predkladá 

rozhodnutie Ministerstva ţivotného prostredia SR zo  
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konania alebo ak činnosť podlieha povinnému hodnoteniu 

v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z.  o posudzovaní vplyvov na 

ţivotné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, ţiadateľ predkladá 

záverečné  stanovisko Ministerstva ţivotného prostredia 

SR(predkladá originál  alebo úradne overenú fotokópiu) 

• Zmluva o vedení bankového účtu ţiadateľa alebo potvrdenie 

banky o vedení bankového účtu ţiadateľa vrátane uvedenia čísla 

bankového účtu (fotokópia) 

• Splátkový kalendár potvrdený veriteľom v prípade, ak má 

ţiadateľ záväzky voči štátu po lehote splatnosti (definované v 

Príručke pre ţiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 ďalej len 

„Príručka“) 

• Znalecký posudok na pozemok v prípade, ak je predmetom 

projektu nákup pozemkov, alebo ich častí určených na výstavbu 

(predkladá originál alebo úradne overenú fotokópiu). 

Stavebné investície: 

• Projektová dokumentácia s rozpočtom  

• Ohlásenie stavebnému úradu a oznámenie stavebného úradu, 

ţe nemá námietky voči predloţenému stavebnému ohláseniu 

v zmysle § 57, Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších 

predpisov – u stavieb, zariadení a technológií ktoré nevyţadujú 

stavebné povolenie, spolu s jednoduchým situačným nákresom, 

vrátane rozpočtu na stavbu prípadne zakúpenie a inštaláciu 

technológie overené príslušným stavebným úradom (úradne 

osvedčená fotokópia) 

Právoplatné stavebné povolenie v zmysle § 66, Zákona č. 

50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov v prípade investícií, 

pri ktorých sa vyţaduje stavebné povolenie (úradne osvedčená 

fotokópia), resp. kópiu ţiadosti o vydanie stavebného povolenia, 

vyplnenú  v zmysle vyhlášky MŢP SR č. 453/2000 § 8, 

potvrdenú príslušným stavebným úradom, pričom právoplatné 

rozhodnutie o stavebnom povolení predloţí na vyzvanie PPA 

najneskôr pri podpise zmluvy (úradne osvedčená fotokópia) 

Obstarávanie tovarov, stavebných prác a sluţieb – 

predkladá najneskôr pred podpisom zmluvy 

• Doklady súvisiace s vykonaním verejného obstarávania 

v zmysle zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z. z. 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov:  

a) pri nadlimitných a podlimitných zákazkách  

– víťazná cenová ponuka (originál alebo úradne osvedčená 

fotokópia);  

– doklad, ktorý oprávňuje vybraného dodávateľa dodávať 

tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať sluţbu 

(fotokópiu), s výnimkou dodávateľov zapísaných v zozname 

podnikateľov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie (v 

tom prípade predloţí doklad o zápise v zozname 

podnikateľov – originál alebo úradne osvedčenú fotokópiu);   

– záznam z vyhodnotenia ponúk so zdôvodnením výberu 

víťaznej cenovej ponuky (fotokópia);  

– doklad (z príslušného súdu) vybraného dodávateľa, ţe nie je 

    voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, 

    v likvidácii ani nebol proti nemu zamietnutý návrh na  

  vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku (fotokópia);     

zmluva o dodávke tovarov a/alebo uskutočnení stavebných  

prác a/alebo poskytnutí sluţieb uzatvorená s dodávateľom 
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 (fotokópia); 

– preukaz o odbornej spôsobilosti odborne spôsobilej osoby 

pre verejné obstarávanie (fotokópia). 

b) pri  podprahových zákazkách  

– víťazná cenová ponuka (originál alebo úradne osvedčená 

fotokópia);  

– doklad, ktorý oprávňuje vybraného dodávateľa dodávať 

tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať 

sluţbu, prípadne ďalšie doklady, ktorými sa preukazuje 

finančné a ekonomické postavenie a technická  alebo 

odborná spôsobilosť (fotokópiu);  

– záznam z vyhodnotenia ponúk so zdôvodnením výberu 

víťaznej cenovej ponuky (fotokópia); 

– zmluva o dodávke tovarov a/alebo uskutočnení stavebných 

prác a/alebo poskytnutí sluţieb uzatvorená s dodávateľom 

(fotokópia);  

– preukaz o odbornej spôsobilosti odborne spôsobilej osoby 

pre verejné obstarávanie (fotokópia).  

c) pri zákazkách z nízkymi hodnotami (§ 102) 

– vybratá cenová ponuka (originál alebo úradne osvedčená 

fotokópia); 

– zmluva o dodávke tovarov a/alebo uskutočnení stavebných 

    prác a/alebo poskytnutí sluţieb uzatvorená s dodávateľom, 

    v prípadoch ktorých to vyţaduje zákon (fotokópia). 

Nepovinné prílohy Ţiadne 

 

PLÁN IMPLEMENTÁCIE 

 

Počet výziev 1 x ročne, celkom 4 roky (2007 - 2013) 

Min. a max. doba realizácie projektov 

Min.:  nie je stanovená 

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: 

321 Základné 

sluţby pre 

vidiecke 

obyvateľstvo 

Počet  

podporených 

obcí (počet) 

0 17 

Monitorovaním u prijímateľov 

podpory, 2 x ročne, minimálne 

po skončení projektu, 

Celkový objem 

investícií (v 

EUR) 

0 1 310 000 

Monitorovaním u prijímateľov 

podpory, 2 x ročne, minimálne 

po skončení projektu, 

Počet osôb vo 

vidieckych 

oblastiach, ktorí 

majú prospech 

z realizovaného 

projektu 

 

0 29 120 

Vyhodnocovanie raz ročne na 

základe realizovaných 

projektov, záznamy obcí 
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Rast pouţívania 

internetu na 

vidieku 

 

 

30 % 

 

70 % 

Vyhodnocovanie raz ročne na 

základe realizovaných 

projektov 

 

 

 

 

Časť A: Opatrenia osi 3  

 

Strategický cieľ Integrovanej stratégie 

rozvoja územia 
Zvýšiť konkurencieschopnosť mikroregiónu a kvalitu ţivota 

v ňom pri zachovaní zásad trvalo udrţateľného rozvoja              

Priorita Integrovanej stratégie rozvoja 

územia  

Obnova a rozvoj obcí 

Špecifický cieľ Integrovanej stratégie 

rozvoja územia 

Zlepšiť a skvalitniť stav verejnej infraštruktúry                         

Názov opatrenia  PRV SR 2007 -2013  322 Obnova a rozvoj obcí 

Podporované činnosti  

 výstavba, rekonštrukcia a modernizácia vodovodov a 

kanalizácie (vrátane ČOV – zákon 442/2002 Z. z., § 

2, ods. b); 

 výstavba, rekonštrukcia a modernizácia miestnych 

ciest, lávok, mostov; 

 výstavba, rekonštrukcia a modernizácia chodníkov, 

cyklotrás, verejného osvetlenia, verejných 

priestranstiev a parkov.  

Definícia konečných prijímateľov – 

predkladateľov projektu 
Všetky členské obce mikroregiónu 

Odôvodnenie 
 

V analytických procesoch pri príprave Integrovanej stratégie 

všetci aktéri upozorňovali na veľmi slabú a nepostačujúcu 

infraštruktúru takmer u všetkých obcí mikroregiónu. Aj keď sa 

vedenie obcí snaţí motivovať občanov ku dodrţiavaniu zásad 

trvalo udrţateľného rozvoja a ochrane ţivotného prostredia, 

stále je v obciach mnoţstvo negatívnych prejavov vzťahu ku 

čistote a úprave obce. 

V našej SWOT analýze a strome problémov sa konštatuje: 

v obciach je zlý technický stav vozoviek, slabé ekologické 

povedomie obyvateľov, neupravené toky riek a potokov, čierne 

skládky odpadu v území, nelegálne výruby stromov, chýba 

finančne náročná technika na zabezpečovanie čistoty obcí.  

 

ODHAD POČTU KONEČNÝCH PRIJÍMATEĽOV - PREDKLADATEĽOV PROJEKTU 
 

 

Podnikateľské subjekty 
0 

 

Zdruţenia  
0 

 

Obce  
17 

 

Ostatní  
0 

 

VÝŠKA A ROZSAH PODPORY  

 

Názov zdroja financovania  
Rozpočet 

v EUR 

Poţadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov PRV  721 600 
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Výška financovania z vlastných zdrojov                                      0 

Ostatné verejné zdroje  
VÚC           0 

Iné verejné zdroje 0 

 Celkový rozpočet opatrenia  721 600  

 

OPRÁVNENOSŤ VÝDAVKOV  

 

Minimálna výška oprávnených výdavkov 30 000 

Maximálna výška oprávnených výdavkov 55 500 

Oprávnené výdavky 

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. vlastná práca (iba mzdy vrátane odvodov). 

6. výdavky spojené  s externým manaţmentom pri 

implementácii projektu.   

Výška výdavkov uvedených v bode 3 a 4 nesmie presiahnuť 5 

% z celkových oprávnených výdavkov na projekt.                   

Výška výdavkov uvedených v bode 6 nesmie presiahnuť 3 % 

z celkových oprávnených výdavkov na projekt a ţiadateľ 

preukazuje ich vynaloţenie v rámci poslednej ŢOP. 

Neoprávnené výdavky 

1. výdavky vynaloţené 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 a výdavky na 

vypracovanie projektovej dokumentácie presahujúce 5 % 

z celkových oprávnených výdavkov na projekt;   

3. nákup pouţitého 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 ţiadateľ si môţe 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 priráţky a kurzové straty; 

7. daň z pridanej hodnoty; 

8. prevádzkové výdavky (napr. výdavky na opravy a 

údrţbu); 

9. vlastná práca vyjadrená peňaţnou hodnotou nad 30 % z 

ceny materiálu zakúpeného a pouţitého na oprávnenú 

investíciu realizovanú  vlastnou prácou;  

10. bankové poplatky, úroky z dlhu, výdavky na záruku 

       a podobné poplatky; 

11. nájomné poplatky; 

12. výdavky vynaloţené v hotovosti s výnimkou vlastnej 

práce; 
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13. poradenské a konzultačné sluţby; 

14. výdavky na vypracovanie územno-plánovacej 

        dokumentácie; 

15. výdavky na vnútorné vybavenie administratívnych                                   

priestorov obecných úradov.                                             

Neoprávnené projekty 
1. projekty zamerané na vytváranie zisku; 

 

 

KRITÉRIA SPÔSOBILOSTI A SPÔSOB PREUKÁZANIA ICH SPLNENIA 

 

1. Podpora z PRV môţe byť pouţitá 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 ŢoNFP (projekte) 

a následne pri ŢoP formou čestného vyhlásenia. 

3. Investícia sa musí vyuţívať najmenej päť rokov po podpise zmluvy, pričom nesmie prejsť podstatnou 

zmenou, ktorá: 

a) ovplyvní jej povahu alebo podmienky vyuţívania alebo neoprávnene zvýhodní akýkoľvek podnik 

alebo verejný subjekt, 

b) vyplýva buď zo zmeny povahy vlastníctva poloţky infraštruktúry, alebo ukončenia alebo 

premiestnenia výrobnej činnosti. 

4. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí deklarovať, ţe pre kaţdý vybraný projekt sa pouţije 

iba jeden zdroj financovania z EÚ alebo z národných zdrojov. Preukazuje sa formou čestného 

vyhlásenia pri ŢoNFP (projekte).   

5. Projekt môţe byť predmetom záloţného 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 predloţiť poslednú ŢoP 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 uţívať predmet projektu s výnimkou špecifických prípadov (napr. 

výstavba nových športových ihrísk). Preukazuje sa pri ŢoNFP (projekte), najneskôr však pred 

podpisom zmluvy. V prípade vykonávania udrţiavacích 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 uţívať predmet 

projektu pri podaní ŢoNFP (projektu). V prípade pozemkov pod stavbami, ktorých technické 

zhodnotenie je predmetom projektu, preukáţe konečný prijímateľ – predkladateľ projektu  vlastnícky 

vzťah k pozemkom pri podaní prvej ŢoP, ktorá súvisí s nadobudnutím pozemkov do vlastníctva. 

V prípade nákupu pozemkov určených pre výstavbu objektov, ktoré sú predmetom projektu, konečný 

prijímateľ – predkladateľ projektu preukáţe vlastnícky vzťah k pozemkom pri podaní prvej ŢoP po 

skolaudovaní objektov, ktoré sú predmetom projektu.    

8. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí uţívať predmet projektu najmenej 6 rokov po 

predloţení ŢoNFP (projektu) (deklaruje čestným prehlásením pri podaní ŢoNFP (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 ŢoP, resp. po jej zriadení.  

11. Všetky objekty podporené z verejných zdrojov v rámci projektu musia byť prístupné verejnosti. 

12. Projekt musí mať neziskový charakter. 

13. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí predloţiť doklady súvisiace s vykonaním verejného 

obstarávania v súlade  s Usmernením, kapitolou 8. Hodnotenie a výber ŢoNFP (projektov) konečného 

prijímateľa – predkladateľa  projektu v rámci implementácie stratégie a kapitolou 14. Usmernenie 

postupu konečných prijímateľov (oprávnených ţiadateľov) pri obstarávaní tovarov, stavebných prác 

a sluţieb pri podaní ŢoNFP. 

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. 
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POSTUPY PRE VÝBER ŢONFP ( PROJEKTOV) KONEČNÉHO PRIJÍMATEĽA – PREDKLADATEĽA PROJEKTU PRE 

PRÍSLUŠNÉ OPATRENIE OSI 3 PRV (KRITÉRIA NA HODNOTENIE ŢONFP (PROJEKTOV) 

 

Výberové kritéria  

P.č. Kritérium  

Bodovacie kritéria 

P. č. Kritérium Body 

1 

 

Aktívna účasť ţiadateľa o NFP pri zostavovaní ISRU OZ Partnestvo pre 

MAS Terchovská Dolina (prezenčné listiny) 

30 

2 
 

Ţiadateľovi  nebola  doposiaľ v rámci ISRU schválená ţiadna ŢoNFP 
20 

3 Súlad projektu s PHSR obce 20 

4 Projekt nepriamo vytvorí  v obci aspoň jedno pracovné miesto 20 

5 Ţiadateľ má v čase podania projektu ukončené verejné obstarávanie 10 

 Spolu max. 100 

Postup pri rovnakom počte bodov 

 

Pri rovnakom počte bodov je rozhodujúci čas, teda dátum 

predloţenia projektu. 

 

POŢADOVANÉ PRÍLOHY 

 

Povinné prílohy 

V zmysle výzvy a ŢoNFP vyhlásených pre opatrenie. 

• Ţiadosť o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja 

vidieka SR 2007 – 2013, opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí 

• Tabuľkovú časť projektu vo formáte Excel v tlačenej 

a v elektronickej forme  

• Doklad o pridelení IČO (fotokópia) 

• Osvedčenie o zvolení za starostu (úradne osvedčená fotokópia) 

• V prípade vykonávania udrţiavacích prác, na ktoré nie je 

potrebné ani ohlásenie stavebnému úradu (§ 139b, ods. 15. zák. 

50/76 Zb. v znení neskorších predpisov) musí ţiadateľ 

preukázať vlastníctvo, resp. iný právny vzťah uţívať predmet 

projektu. Predkladá doklad preukazujúci vlastnícky  alebo 

nájomný vzťah  ţiadateľa k nehnuteľnosti, na ktorej sa bude 

investícia, realizovať : 

– platný list vlastníctva (fotokópia); 

– nájomná zmluva/správcovská zmluva alebo iná/zmluva 

uzavretá na obdobie najmenej 6 rokov po predloţení ŢoNFP 

(originál alebo úradne osvedčená fotokópia) 

• Stanovisko obvodného úradu ţivotného prostredia, či projekt 

vyţaduje rozhodnutie Ministerstva ţivotného prostredia SR 

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 

ţivotné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
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v znení neskorších predpisov – podľa zamerania projektu 

(predkladá originál alebo úradne overenú fotokópiu). 

 Ak činnosť podlieha zisťovaciemu konaniu, ţiadateľ 

predkladá rozhodnutie Ministerstva ţivotného prostredia SR 

zo zisťovacieho konania alebo ak činnosť podlieha 

povinnému hodnoteniu v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z.  

o posudzovaní vplyvov na ţivotné prostredie a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

ţiadateľ predkladá) záverečné  stanovisko Ministerstva 

ţivotného prostredia SR(predkladá originál  alebo úradne 

overenú fotokópiu; 

 Zmluva o vedení bankového účtu ţiadateľa alebo potvrdenie 

banky o vedení bankového účtu ţiadateľa vrátane uvedenia 

čísla bankového účtu (fotokópia) 

 Splátkový kalendár potvrdený veriteľom v prípade, ak má 

ţiadateľ záväzky voči štátu po lehote splatnosti (definované v 

Príručke pre ţiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 ďalej len 

„Príručka“) 

• Znalecký posudok na pozemok v prípade, ak je predmetom 

projektu nákup pozemkov, alebo ich častí určených na výstavbu 

(predkladá originál alebo úradne overenú fotokópiu). 

Stavebné investície: 

• Projektová dokumentácia s rozpočtom  

• Ohlásenie stavebnému úradu a oznámenie stavebného úradu, 

ţe nemá námietky voči predloţenému stavebnému ohláseniu 

v zmysle § 57, Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších 

predpisov – u stavieb, zariadení a technológií ktoré nevyţadujú 

stavebné povolenie, spolu s jednoduchým situačným nákresom, 

vrátane rozpočtu na stavbu prípadne zakúpenie a inštaláciu 

technológie overené príslušným stavebným úradom (úradne 

osvedčená fotokópia) 

• Právoplatné stavebné povolenie v zmysle § 66, Zákona č. 

50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov v prípade investícií, 

pri ktorých sa vyţaduje stavebné povolenie (úradne osvedčená 

fotokópia), resp. kópiu ţiadosti o vydanie stavebného povolenia, 

vyplnenú  v zmysle vyhlášky MŢP SR č. 453/2000 § 8, 

potvrdenú príslušným stavebným úradom, pričom právoplatné 

rozhodnutie o stavebnom povolení predloţí na vyzvanie PPA 

najneskôr pri podpise zmluvy (úradne osvedčená fotokópia) 

Obstarávanie tovarov, stavebných prác a sluţieb – predkladá 

najneskôr pred podpisom zmluvy 

• Doklady súvisiace s vykonaním verejného obstarávania 

v zmysle zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z. z. 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov:  

a) pri nadlimitných a podlimitných zákazkách  

– víťazná cenová ponuka (originál alebo úradne osvedčená 

fotokópia);  

– doklad, ktorý oprávňuje vybraného dodávateľa dodávať 

tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať sluţbu 

(fotokópiu), s výnimkou dodávateľov zapísaných v zozname 

podnikateľov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie (v 

tom prípade predloţí doklad o zápise v zozname 

podnikateľov – originál alebo úradne osvedčenú fotokópiu);   

– záznam z vyhodnotenia ponúk so zdôvodnením výberu 

víťaznej cenovej ponuky (fotokópia);  

– doklad (z príslušného súdu) vybraného dodávateľa, ţe nie je 
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     voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, 

     v likvidácii ani nebol proti nemu zamietnutý návrh na  

      vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku (fotokópia); 

– zmluva o dodávke tovarov a/alebo uskutočnení stavebných 

prác a/alebo poskytnutí sluţieb uzatvorená s dodávateľom 

(fotokópia);  

– preukaz o odbornej spôsobilosti odborne spôsobilej osoby 

pre verejné obstarávanie (fotokópia).  

c) pri zákazkách z nízkymi hodnotami (§ 102) 

– vybratá cenová ponuka (originál alebo úradne osvedčená 

fotokópia); 

– zmluva o dodávke tovarov a/alebo uskutočnení stavebných 

prác a/alebo poskytnutí sluţieb uzatvorená s dodávateľom, 

v prípadoch ktorých to vyţaduje zákon (fotokópia) 

 

Nepovinné prílohy Ţiadne 

 

PLÁN IMPLEMENTÁCIE 

 

Počet výziev 1 x ročne, celkom 4 roky (2007-2013) 

Min. a max. doba realizácie projektov 

Min.:  nie je stanovená 

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: 

322 Obnova 

a rozvoj obcí 

Počet  

podporených 

obcí (počet) 

0 17 

Monitorovaním u prijímateľov 

podpory, 2 x ročne, minimálne 

po skončení projektu, 

Celkový objem 

investícií (v 

EUR) 

0 721 600 

Monitorovaním u prijímateľov 

podpory, 2 x ročne, minimálne 

po skončení projektu, 

Počet osôb vo 

vidieckych 

oblastiach, ktorí 

majú prospech 

z realizovaného 

projektu 

0 29 881 

Vyhodnocovanie raz ročne na 

základe realizovaných 

projektov, záznamy obcí 
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Časť A: Opatrenia osi 3  

Strategický cieľ Integrovanej stratégie 

rozvoja územia 
Zvýšiť konkurencieschopnosť mikroregiónu a kvalitu ţivota 

v ňom pri zachovaní zásad trvalo udrţateľného rozvoja              

Priorita Integrovanej stratégie rozvoja 

územia  
Celoţivotné vzdelávanie 

Špecifický cieľ Integrovanej stratégie 

rozvoja územia 

Vytvoriť podmienky pre celoţivotné vzdelávanie 

 

Názov opatrenia  PRV SR 2007 -2013  
331 Odborné vzdelávanie a informovanie 

 

Podporované činnosti  

Vzdelávacie aktivity určené pre podnikateľské subjekty 

a subjekty verejnej správy (obce, mestá a ich zdruţenia 

a občianske zdruţenia) – tematicky zamerané najmä na: 

 ekonomiku podnikateľského subjektu (napr. legislatíva, 

riadenie ekonomicky ţivotaschopného podniku, 

podnikateľský plán, diverzifikácia činností, spolupráca 

a rozvoj podnikov); 

 zavádzanie nových metód a nástrojov práce a riadenia vo 

vidieckom priestore; 

  manaţment kvality; 

 inovácie vo vidieckych oblastiach, zavádzanie 

informačných technológií, internetizácia; 

 ochranu ţivotného prostredia (environmentálne vhodné 

technológie, alternatívne zdroje energie, separovaný zber, 

vyuţívanie biomasy, ochrana, tvorba a manaţment 

krajiny, cieľová kvalita vidieckej krajiny a pod.); 

 obnovu a rozvoj vidieka; 

 prístup Leader. 

Nasledovné formy informačných aktivít s aktuálnym obsahom 

a prínosom pre prax podľa platnej legislatívy SR:               

- tvorba nových vzdelávacích programov;                                                   

- tvorba analýz vzdelávacích potrieb;                                           

- krátkodobé kurzy, školenia a tréningy na získanie 

potrebných  vedomostí a zručností;                                                 

- konferencie a semináre;                                                           

- televízne a rozhlasové kampane (ako sú propagačné aktivity, 

besedy, talk shows);                                                                   

- výmenné informačné stáţe a návštevy v tuzemsku a v EÚ;        

- putovné aktivity k cieľovým skupinám;                                        

- ďalšie formy, ako napríklad tlačené publikácie a webové 

portály, informačný a poradenský servis zameraný na 

celoţivotné vzdelávanie. 

 

Definícia konečných prijímateľov – 

predkladateľov projektu 

Oprávneným ţiadateľom sú subjekty – inštitúcie, pôsobiace 

v oblasti poskytovania vzdelávacích a informačných sluţieb 

(štátne, príspevkové, rozpočtové, verejno-právne, neziskové 

organizácie, občianske a záujmové zdruţenia, profesijné 

komory, štátne podniky). 
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Odôvodnenie 
 

V analytických materiáloch Stratégie je veľmi jasne 

vyhodnotená nedostatočná kvalita ľudských zdrojov. Vo 

SWOT analýze sa objavujú konštatovania: málo ponúk na 

integráciu seniorov, stále nedostatočná kvalita vzdelávacieho 

procesu v miestnych vzdelávacích zariadeniach, nedostatok 

kvalifikovaných odborníkov a pedagógov, nedostatočné 

finančné ohodnotenie pracovníkov v kultúre, školstve, 

sluţbách, absencia koncepcie celoţivotného vzdelávania 

a vyuţitia rôznych  podporných nástrojov pre celoţivotné 

vzdelávanie obyvateľov, vysoký podiel obyvateľstva s nízkou 

kvalifikáciou, nedostatočná motivácia obyvateľov všetkých 

vekových skupín na vzdelávanie, málo flexibilná pracovná 

sila. 

 

ODHAD POČTU KONEČNÝCH PRIJÍMATEĽOV - PREDKLADATEĽOV PROJEKTU 
 

 

Podnikateľské subjekty 
0 

 

Zdruţenia  
20 

 

Obce  
0 

 

Ostatní  
5 

 

VÝŠKA A ROZSAH PODPORY  

 

Názov zdroja financovania  
Rozpočet 

v EUR 

Poţadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov PRV  55 000 

Výška financovania z vlastných zdrojov                                     0 

Ostatné verejné zdroje  
VÚC      0 

Iné verejné zdroje 0 

 Celkový rozpočet opatrenia                            55 000 

 

OPRÁVNENOSŤ VÝDAVKOV  

 

Minimálna výška oprávnených výdavkov 
3 000 

 

Maximálna výška oprávnených výdavkov 10 000 

Oprávnené výdavky 

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 manaţment 

a administrátor).  

 b) cestovné, stravné a ubytovanie pre zamestnancov 

organizátora v prípade ak sa aktivity projektu 

realizujú mimo sídla ţiadateľa. 

Preplatenie týchto výdavkov moţno 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 povaţujú 

reálne cestovné výdavky doloţené platným cestovným lístkom 
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za leteckú dopravu, ţelezničnú, 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 pouţití taxíka: skutočné výdavky; 

 pri pouţití motorového vozidla organizácie na 

prepravu zamestnancov organizátora na základe 

opatrenia MPSVR SR o sumách základnej náhrady 

za pouţívanie cestných motorových vozidiel pri 

pracovných cestách + spotreba PHM na základe 

technického preukazu motorového vozidla; 

 akékoľvek cesty mimo miest konania vzdelávacieho 

projektu (stáţe a návštevy) musia byť zdôvodnené 

ako cesty, ktoré súvisia so zabezpečením a realizáciou 

projektu. 

     c) výdavky na pouţitie priestorov a techniky vo vlastnej 

réţii (môţu tu byť zahrnuté výdavky na pouţitie 

vlastného učebného priestoru, vlastnej didaktickej 

techniky a vlastného ubytovacieho priestoru) v súlade 

s interným predpisom a pomôcky súvisiace s témou 

vzdelávania. 

2. externé výdavky organizátora (honoráre lektorom, autorom 

štúdijných 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.  

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 ţiadne prémie, 

odmeny alebo podiely na zisku. 

 

b) cestovné, stravné a ubytovanie pre účastníkov 

vzdelávacej aktivity, lektorov, tlmočníkov;  

Preplatenie týchto výdavkov moţno 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 povaţujú reálne cestovné výdavky doloţené 

platným cestovným lístkom za leteckú dopravu, ţelezničnú, 

autobusovú dopravu a MHD. 

Výdavky na stravu a ubytovanie 

 výdavky na ubytovanie nesmú prekročiť maximálne 

stanovenú čiastku 170 EUR/deň/osobu. 
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 výdavky na stravu nesmú prekročiť maximálne 

stanovenú čiastku 30 EUR/deň/osobu. 

Výdavky na automobilovú dopravu budú prípustné   

 pri pouţití taxíka: skutočné výdavky; 

 pri pouţití motorového vozidla organizácie na 

prepravu lektorov, tlmočníkov a cieľovej skupine 

vzdelávacieho projektu na základe opatrenia MPSVR 

SR o sumách základnej náhrady za pouţívanie 

cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách 

+ spotreba PHM na základe technického preukazu 

motorového vozidla; 

 akékoľvek cesty mimo miest konania vzdelávacieho 

projektu (stáţe 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, 

ţe sa zakladajú na skutočných výdavkoch, týkajúcich sa 

realizácie projektu a sú riadne preukázateľné, 

   d) výdavky na zahraničné informačné a vzdelávacie stáţe 

a návštevy v EÚ môţu predstavovať maximálne 30 % 

z oprávnených výdavkov na projekt (z podpory sú 

vylúčené výdavky na pracovné cesty a stáţe do 

zámorských oblastí krajín EÚ).  

Výdavky na zahraničné informačné a vzdelávacie stáţe 

a návštevy v EÚ pre organizátorov, lektorov, cieľovú skupinu 

vzdelávacieho projektu, tlmočníkov, maximálne do výšky        

3 150 EUR vrátane ubytovania, stravy a poistenia na osobu 

a deň a skutočné výdavky na dopravu. 

Výdavky na tuzemské informačné a vzdelávacie stáţe 

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, beţné kancelárske 

kopírovanie a pod.), 

b) tvorba a tlač študijného a informačného materiálu – 

návrhy, grafická úprava, odborná úprava tlač 

a kopírovanie a väzbu vo väčších mnoţstvách pri 

príprave a výrobe učebných materiálov, výdavky 

spojené s poštovou distribúciou a pod., 

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 réţiu paušálne do maximálnej výšky 20 

% z celkových výdavkov projektu (okrem výdavkov 

uvedených v bode 1c).  

Neoprávnené výdavky 

1. výdavky vynaloţené 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); 
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3. výdavky za sprostredkovanie účasti v projekte; 

4. výdavky na finančné zabezpečenie moţných budúcich strát 

alebo dlhov; 

5. čiastky odloţené 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 sluţby; 

10.príjmy od konečného prijímateľa nefinančnej pomoci   

(napr. účastnícky poplatok); 

Neoprávnené projekty 

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 

 

1. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu s právnou subjektivitou a oficiálne zaregistrovaným 

sídlom na území Slovenska Preukazuje sa pri ŢoNFP (projekte). 

2. Projekt sa musí realizovať pre subjekty, ktoré sú konečnými prijímateľmi nefinančnej pomoci. 

Preukazuje sa pri ŢoP. 

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, ţe pre kaţdý vybraný projekt sa pouţil 

iba jeden zdroj financovania z EÚ alebo z národných zdrojov. Preukazuje sa formou čestného 

vyhlásenia pri ŢoNFP (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 ŢoP. 

6. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí predloţiť kópiu dokladu o kvalifikácií lektora 

v danej oblasti a súhlas lektora vzdelávacej a informačnej aktivity v projekte formou čestného 

prehlásenia. Preukazuje sa pri ŢoNFP.  

7. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí predloţiť poslednú ŢoP najneskôr do 3 rokov od 

podpísania Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. 

8. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu môţe poţadovať poplatky od účastníkov maximálne do 

výšky DPH v prípade, ţe ide o konečných prijímateľov – predkladateľov projektu, pre ktorých je 

DPH neoprávneným výdavkom na aktivity, ktoré sú oprávnené. Pokiaľ ide o konečných prijímateľov 

– predkladateľov projektu, pre ktorých je DPH oprávneným výdavkom, nesmú ţiadať poplatky na 

oprávnené aktivity. V prípade poplatkov na neoprávnené aktivity poplatky od účastníkov nie sú 

obmedzované. Preukazuje sa pri ŢoP. 

 

POSTUPY PRE VÝBER ŢONFP ( PROJEKTOV) KONEČNÉHO PRIJÍMATEĽA – PREDKLADATEĽA PROJEKTU PRE 

PRÍSLUŠNÉ OPATRENIE OSI 3 PRV (KRITÉRIA NA HODNOTENIE ŢONFP (PROJEKTOV) 

 

Výberové kritéria  

Bodovacie kritéria 

P. č. Kritérium Body 
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1 Projekt je zameraný na plnenie jednej alebo viacerých strategických priorít 

ISRÚ 
0 - 15 

2 Ţiadateľ sa zameriava na viac cieľových skupín (2,3, viac) 

 
0 - 15 

3 Ţiadateľ pouţíva inovatívne postupy 

 
0 - 30 

4 Ţiadateľ preukáţe, ţe pri príprave vzdelávacej a informačnej aktivity 

spolupracoval s potenciálnymi účastníkmi (prieskum potrieb, a pod.) 
0 - 20 

5 
Referencie – skúsenosti 

 
0 - 20 

 Spolu max. 100 

Postup pri rovnakom počte bodov 
Pri rovnakom počte bodov je rozhodujúci čas, teda dátum 

predloţenia projektu. 

 

POŢADOVANÉ PRÍLOHY 

 

 

Povinné prílohy 

 Ţiadosť o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja 

vidieka SR 2007 – 2013,  opatrenie 1.6 Odborné vzdelávanie 

a informačné aktivity.  

 Tabuľkovú časť projektu vo formáte Excel v tlačenej 

a v elektronickej forme (pozri ŢoNFP, časť G). 

 Doklad (fotokópia) o oprávnenosti vykonávať vzdelávaciu 

činnosť a o právnej subjektivite ţiadateľa (predloţiť jednu 

z moţností): 

 doklad o registrácii ţiadateľa (napr. občianske zdruţenia); 

zriaďovacia listina ţiadateľa (napr. príspevkové a rozpočtové 

organizácie); 

 stanovy (profesijné komory). 

 Oznámenie o schválení obsahového námetu vzdelávacej 

aktivity – udelený Ministerstvom pôdohospodárstva SR –týka 

sa foriem informačných aktivít uvedených v Príručke, časť 

Rozsah a činnosti, bod 2. 

 Opis vzdelávacej a informačnej aktivity – fotokópia 

dokumentácie, ktorá bola predloţená na Ministerstvo školstva 

SR  alebo na Ministerstvo pôdohospodárstva SR za účelom 

získania potvrdenia alebo oznámenia v zmysle 

predchádzajúcich bodov. 

 Zmluva o vedení bankového účtu ţiadateľa (fotokópia) alebo 

potvrdenie banky o vedení bankového účtu ţiadateľa vrátane 

uvedenia čísla bankového účtu (fotokópia). 

 Doklady súvisiace s obstarávaním zákaziek na dodanie 

tovarov a/alebo poskytnutím sluţieb v prípade, ak ţiadateľ je 

povinný postupovať v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov:  

- víťazná cenová ponuka (originál alebo úradne 

osvedčená fotokópia);  

- doklad, ktorý oprávňuje vybraného dodávateľa 

dodávať tovar, alebo poskytovať sluţbu (fotokópiu), 

s výnimkou dodávateľov zapísaných v zozname 

podnikateľov, ktorý vedie Úrad pre verejné 

obstarávanie (v tom prípade predloţí doklad o zápise 

v zozname podnikateľov – originál alebo úradne 

osvedčenú fotokópiu);  

- záznam z vyhodnotenia ponúk so zdôvodnením 

výberu víťaznej cenovej ponuky (fotokópia) -  
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nepredkladá sa v prípade postupu podľa § 102;  

-  čestné vyhlásenie vybraného dodávateľa, ţe nie je                

v likvidácii, neprebieha voči nemu konkurzné konanie 

-  (originál alebo úradne osvedčená           fotokópia); 

- zmluva o dodávke tovarov a/alebo poskytnutí sluţieb 

uzatvorená s dodávateľom (fotokópia); 

- preukaz o odbornej spôsobilosti odborne spôsobilej 

osoby pre verejné obstarávanie (fotokópia); 

- potvrdenie odborne spôsobilej osoby pre verejné 

obstarávanie s úradne osvedčeným podpisom o tom, 

ţe verejné obstarávanie zákaziek na dodanie tovarov 

a/alebo poskytnutie sluţieb, ktoré sú predmetom 

projektu bolo vykonané v súlade so zákonom č. 

25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov s uvedením metódy verejného obstarávania 

a citovaním §, podľa ktorého ţiadateľovi vyplynula 

povinnosť obstarávať (originál alebo úradne 
osvedčená fotokópia).  

 Doklady súvisiace s obstarávaním zákaziek na dodanie 

tovarov a/alebo poskytnutím sluţieb v prípade, ţe ţiadateľ nie 

je povinný postupovať v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov.  

 V prípade, ak predpokladaná hodnota oprávnených výdavkov 

je rovnaká alebo vyššia ako 10 000 EUR:  

- tri kompletné cenové  ponuky od rôznych dodávateľov 

– pozri Príručku, kapitolu 3. Príjem a administrácia 

ŢoNFP, bod 3.2 Usmernenie postupu ţiadateľov pri 

obstarávaní tovarov, stavebných prác a sluţieb 

(originály alebo úradne osvedčené fotokópie), 

z ktorých musí kaţdá obsahovať:  

- cenovú ponuku potvrdenú dodávateľom vrátane 

rozpočtu členeného podľa poloţiek; 

- doklad, ktorý oprávňuje dodávateľa dodávať tovar 

a/alebo poskytovať sluţbu (fotokópia); 

- čestné vyhlásenie dodávateľa, ţe nie je v likvidácii a 

neprebieha voči nemu konkurzné konanie;  

- záznam z vyhodnotenia ponúk so zdôvodnením 

výberu víťaznej cenovej ponuky;  

- zmluva o dodávke tovarov a/alebo poskytnutí sluţieb 

uzatvorená s dodávateľom (fotokópia). 

 V prípade, ak je predpokladaná hodnota oprávnených 

výdavkov niţšia ako 10 000 EUR:  

- kompletnú cenovú ponuku vybraného dodávateľa – 

pozri Príručku, kapitolu 3. Príjem a administrácia 

ŢoNFP, bod 3.2 Usmernenie postupu ţiadateľov pri 

obstarávaní tovarov, stavebných prác a sluţieb 

(originál alebo úradne osvedčená fotokópia), ktorá 

musí obsahovať:  

- cenovú ponuku potvrdenú dodávateľom; 

- doklad, ktorý oprávňuje dodávateľa dodávať tovar 

a/alebo poskytovať sluţbu (fotokópia); 

- čestné vyhlásenie dodávateľa, ţe nie je v likvidácii a 

neprebieha voči nemu konkurzné konanie;  

- zmluva o dodávke tovarov a/alebo poskytnutí sluţieb 

uzatvorená s dodávateľom vrátane ceny dodávky  
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       (fotokópia). 

10.Doklady súvisiace s obstaraním zákaziek na dodanie tovarov 

a/alebo poskytnutím sluţieb v prípade, ţe ţiadateľ nie je 

povinný postupovať v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a podpísal zmluvu 

s dodávateľom v čase  od 1.januára 2006 do dátumu 

určeného v prvej Výzve, pričom výdavky sú oprávnené od 

1.januára 2007, s výnimkou opatrenie 3.1 Diverzifikácia 

smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam, kde výdavky 

sú oprávnené aţ od dátumu podania Ţiadosti o poskytnutie 

NFP. 

 Zmluva o dodávke tovarov a/alebo poskytnutí sluţieb 

uzatvorená s dodávateľom vrátane ceny dodávky (fotokópia); 

 Rozpočet členený podľa poloţiek v prípade, ak nie je 

súčasťou zmluvy (fotokópia); 

 Doklad, ktorý oprávňuje dodávateľa dodávať tovar a/alebo 

poskytovať sluţbu v čase výberu a dodávky príslušného 

tovaru a/alebo sluţieb (fotokópia, v prípade výpisu 

z Obchodného a Ţivnostenského registra postačuje výpis 

získaný z internetu). 

Nepovinné prílohy Ţiadne 

 

PLÁN IMPLEMENTÁCIE 

 

Počet výziev 1 x ročne, celkom 4 x (2007-2013) 

Min. a max. doba realizácie projektov 
Min.:  nie je stanovená 

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: 

331 Odborné 

vzdelávanie a 

informovanie 

Počet účastníkov 

vzdelávacej/infor

mačnej aktivity 

(počet) 

0 120 

Monitorovaním u prijímateľov 

podpory, 2 x ročne, minimálne 

po skončení projektu, 

prezenčné listiny. 

Počet 

vzdelávacích dní 

(počet) 

 

0 30 

Monitorovaním u prijímateľov 

podpory, 2 x ročne, minimálne 

po skončení projektu, učebné 

osnovy. 

Počet 

účastníkov, ktorí 

úspešne 

absolvovali 

a ukončili 

vzdelávaciu 

aktivitu 

0 100 

Monitorovaním u prijímateľov 

podpory, 2 x ročne, minimálne 

po skončení projektu, 

záznamy vzdelávacích 

podujatí. 
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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 B: Opatrenia osi 4  

Strategický cieľ Integrovanej stratégie 

rozvoja územia 

 

Zvýšiť konkurencieschopnosť mikroregiónu a kvalitu ţivota 

v ňom pri zachovaní zásad trvalo udrţateľného rozvoja 

Priorita Integrovanej stratégie rozvoja 

územia  
Všetky priority 

Špecifický cieľ Integrovanej stratégie 

rozvoja územia 
Všetky ciele 

Názov opatrenia  PRV SR 2007 -2013 431 Chod miestnej akčnej skupiny 

Podporované činnosti  

 

 školenia manaţmentu a zamestnancov MAS 

zodpovedných za realizáciu stratégie; 

 štúdie a analýzy dotknutého územia zamerané na 

aktualizáciu stratégie; 

 publicita a informovanie o dotknutej oblasti a stratégii; 

 prevádzková činnosť; 

 administratívna činnosť MAS: vyhlásenie výzvy, príjem 

ţiadostí, administratívna kontrola ţiadostí a príloh, 

hodnotenie projektov podľa kritérií, výber projektov 

a ich schválenie, kontrola realizácie projektov; 

 zber informácií pre monitoring a hodnotenie; 

 vedenie zloţiek projektov a uchovávanie dokladov; 

 semináre, školenia pre členov MAS zamerané na 

rozširovanie vedomostí a zručností pri vykonávaní 

stratégie 

 vypracovanie integrovanej stratégie rozvoja územia. 

 

Definícia konečného prijímateľa 

(oprávneného žiadateľa)  

Miestna akčná skupina zastúpená občianskym zdruţením v 

zmysle zákona SR č. 83/1990 Zb. o zdruţovaní 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 

Ostatné verejné zdroje % 

z oprávnených 

výdavkov 

 
VÚC 

Iné verejné 

zdroje 

Prevádzka a administratívna 

činnosť 
333 868,80  0  0  80 

Budovanie zručností 

a schopností MAS 
83 467,20  0  0  20 

Celkový rozpočet opatrenia  417 336,00  0  0  X 

% oprávnených výdavkov  

spolu 
X X X 100 

 

OPRÁVNENOSŤ VÝDAVKOV  
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Maximálna výška oprávnených výdavkov 

Prevádzka a administratívna činnosť 
333 868,80 

EUR 

Budovanie zručností a schopností MAS 
83 467,20   

EUR 

Oprávnené výdavky 

Podpora v rámci tohto opatrenia sa poskytuje na výdavky 

spojené s prevádzkou MAS, administratívou a budovaním 

zručností a schopností MAS vo vzťahu k implementácií stratégie.  

1. Výdavky súvisiace s prevádzkou a administratívnou 

činnosťou MAS 

- personálne výdavky na manaţéra MAS a účtovníka 

v rozsahu maximálne 6 násobku minimálnej 

mzdy/mesačne. Táto suma musí zahŕňať podľa formy 

pracovného pomeru (interný zamestnanci, externí 

zamestnanci a sluţby pracovného charakteru 

zabezpečené dodávateľsky) aj odvody zamestnávateľa 

a zamestnanca, dane, ale nesmie zahŕňať ţiadne prémie, 

odmeny alebo podiely na zisku; 

- personálne výdavky  na administratívneho pracovníka 

MAS v rozsahu maximálne 4 násobku minimálnej 

mzdy/mesačne. Táto suma musí zahŕňať podľa formy 

pracovného pomeru (interný zamestnanci, externí 

zamestnanci a sluţby pracovného charakteru 

zabezpečené dodávateľsky) aj odvody zamestnávateľa 

a zamestnanca, dane, ale nesmie zahŕňať ţiadne prémie, 

odmeny alebo podiely na zisku;  

- výdavky súvisiace s výkonom funkcie (odmeny) členom 

výberovej komisie MAS zahŕňajú personálne výdavky 

v rozsahu maximálne 2 násobku minimálnej mzdy za 

kalendárny rok (zúčtovanie k 31. 12. v roku). Táto suma 

musí zahŕňať aj odvody zamestnávateľa a zamestnanca, 

dane, ale nesmie zahŕňať ţiadne prémie, ďalšie odmeny 

alebo podiely na zisku (preukazuje sa prezenčnými 

listinami a  pozvánkou na zasadnutie Výberovej komisie 

MAS); 

- poštovné a telekomunikačné poplatky, zriadenie 

internetového pripojenia, výdavky na vodu, plyn, 

elektrickú energiu, nájom kancelárskych priestorov, 

kancelárske potreby ako papier, toner, beţné kancelárske 

kopírovanie, písacie potreby a pod., sú oprávnenými 

výdavkami za predpokladu, ţe sa zakladajú na 

skutočných výdavkoch, týkajúcich sa chodu MAS a sú 

riadne preukázateľné; 

- nákup PC, notebooka, 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, sluţby 

súvisiace so sreverom a opravou technických zariadení; 

- nákup kancelárskeho nábytku 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 zdruţenia registračným 

orgánom - Ministerstvom vnútra SR; 
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- 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 zloţiek projektov a uchovávanie dokladov; 

- výdavky na dopravu – cestovné náhrady; 

- výdavky vynaloţené v hotovosti v max. výške 265 EUR/ 

mesiac. 

Cestovné náhrady pri iných právnych vzťahoch ako je 

zamestnanec v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom 

vzťahu, musia byť dohodnuté v zmluve resp. dohode v súlade zo 

zákonom  upravujúcim poskytovanie cestovných náhrad nad 

rámec dohodnutej odmeny. 

Iba tie výdavky súvisiace s tuzemskou a zahraničnou pracovnou 

cestou sú oprávnenými výdavkami, ktoré upravuje zákon č. 

283/2002 Z. z. 

 ak zamestnanec pri pracovnej ceste pouţije motorové 

vozidlo iné ako motorové vozidlo zamestnávateľa, 

oprávneným výdavkom je základná náhrada za kaţdý 

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 pouţije cestné 

motorové vozidlo zamestnávateľa, oprávneným 

výdavkom je náhrada za spotrebované pohonné látky. 

Náhrada za spotrebované PHL patrí zamestnancovi 

podľa cien PHL platných v čase pouţitia cestného 

motorového vozidla, prepočítaných podľa spotreby 

PHL uvedenej v technickom preukaze (TP) cestného 

motorového vozidla, maximálne 200,-

EUR/mesiac/MAS, 

 ak ţivnostník na cestovanie vyuţije vlastné osobné 

motorové vozidlo nezahrnuté do obchodného majetku, 

uplatní výdavky do výšky náhrady za spotrebované 

pohonné látky a základnej náhrady za kaţdý jeden km 

jazdy podľa Zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných 

náhradách v znení neskorších predpisov, 

 výdavok stravného pre zamestnanca počas tuzemskej 

a zahraničnej pracovnej cesty je oprávneným, ak je 

stanovený podľa opatrenia MPSVR SR platného v čase 

konania pracovnej cesty, 

 náhrada preukázaných cestovných výdavkov podľa 

predloţených originálov pouţitých cestovných 

dokladov (lístok, miestenka, letenka). 

 

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 

(tlač a distribúcia formulárov, metodík, informačných 

a propagačných materiálov); 

b) interné výdavky: vzdelávanie zamestnancov
 

MAS, 
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manaţmentu MAS (členovia výkonného orgánu)  

zodpovedných za realizáciu stratégie a členov MAS 

zamerané na rozširovanie vedomostí a zručností pri 

vykonávaní stratégie Preukazuje sa pri ŢoP písomnou 

správou (zápisom) zo vzdelávacej aktivity:  

- školenia,  semináre,  (vrátane účastníckych poplatkov); 

- cestovné, stravné a ubytovanie pre zamestnancov MAS, 

manaţment MAS a členov MAS (podľa zákona NR č. 

283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení 

neskorších predpisov), v prípade ak sa aktivity projektu 

realizujú mimo sídla MAS. 

Preplatenie týchto výdavkov moţno v rámci projektu uplatniť pri 

cestách zamestnancov MAS, manaţmentu MAS  a členov MAS 

z miesta pravidelného pracoviska alebo bydliska na miesto 

konania vzdelávacieho projektu a späť. Za oprávnené cestovné 

výdavky sa povaţujú reálne cestovné výdavky doloţené platným 

cestovným lístkom za leteckú dopravu, ţelezničnú, autobusovú 

dopravu a MHD. 

 Výdavky na stravu a ubytovanie 

 výdavky na ubytovanie nesmú prekročiť 

maximálne stanovenú čiastku  

      165 EUR/deň/osobu. 

 ak nie sú výdavky na stravné poskytované 

v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. 

cestovných náhradách v znení neskorších 

predpisov, výdavky na stravu nesmú 

prekročiť maximálne stanovenú čiastku 30 

EUR/deň/osobu. 

Výdavky na automobilovú dopravu budú prípustné  

 pri pouţití súkromného automobilu: 

v zmysle interných predpisov MAS; 

 pri pouţití taxíka: skutočné výdavky; 

pri pouţití motorového vozidla MAS na prepravu v zmysle 

zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení 

neskorších predpisov a opatrenia MPSVR o sumách základnej 

náhrady za pouţívanie motorových vozidiel pri pracovných 

cestách + spotreba PHM na základe technického preukazu 

motorového vozidla; 

o akékoľvek cesty mimo miest konania 

vzdelávacej aktivity musia byť zdôvodnené 

ako cesty, ktoré súvisia so zabezpečením 

a realizáciou projektu. 

c) externé výdavky súvisiace so vzdelávacou aktivitou (školenia, 

semináre,) 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 lektorov.......................................165,- EUR/1 hod.  
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         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 ţiadne prémie, odmeny alebo 

podiely na zisku. 

prenájom miestností, občerstvenie, pozvánky, podkladové 

materiály, prenájom didaktickej techniky, 

propagácia vzdelávacej aktivity sú oprávnenými výdavkami 

za predpokladu, ţe 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 uskutočňuje aj inú 

činnosť). Preukazuje sa pri ŢoP písomnou správou (zápisom) zo 

vzdelávacej aktivity a verejným oznámením o konaní sa 

stretnutia; 

cestovné, stravné a ubytovanie pre lektorov, tlmočníkov 

a prekladateľov, cestovné, stravné pre účastníkov vzdelávacej 

aktivity; 

Preplatenie týchto výdavkov moţno v rámci projektu uplatniť pri 

cestách lektorov, tlmočníkov a účastníkov vzdelávacej aktivity 

z miesta bydliska na miesto konania vzdelávacej aktivity a späť. 

Za oprávnené cestovné výdavky sa povaţujú reálne cestovné 

výdavky doloţené platným cestovným lístkom za leteckú 

dopravu, ţelezničnú, autobusovú dopravu a MHD. 

 Výdavky na stravu a ubytovanie 

 výdavky na ubytovanie nesmú prekročiť 

maximálne stanovenú čiastku  

99 EUR deň/osobu. 

 ak nie sú výdavky na stravné poskytované 

v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. 

cestovných náhradách v znení neskorších 

predpisov, výdavky na stravu nesmú 

prekročiť maximálne stanovenú čiastku 30 

EUR/deň/osobu. 

 Výdavky na automobilovú dopravu budú 

prípustné 

 pri pouţití taxíka: skutočné výdavky; 

 pri pouţití súkromného automobilu: do 

výšky hodnoty 1 cestovného lístka  

 pri pouţití motorového vozidla MAS na 

prepravu v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. 

o cestovných náhradách v znení neskorších 

predpisov a opatrenia MPSVR o sumách 

základnej náhrady za pouţívanie 

motorových vozidiel pri pracovných cestách 

+ spotreba PHM na základe technického 

preukazu motorového vozidla; 

 akékoľvek cesty mimo miest konania 

vzdelávacej aktivity alebo propagačného 

podujatia musia byť zdôvodnené ako cesty, 

ktoré súvisia so zabezpečením a realizáciou 

vzdelávacej aktivity. 

Pomerné časti výdavkov pripadajúcich pre účely opatrenia 4.3 

Chod Miestnej akčnej skupiny:  
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MAS musí preukázať spôsob výpočtu pomernej časti, v prípade 

ak okrem činnosti súvisiacich s prístupom Leader  - opatrenie 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 

zaloţenú na jednotke, ktorú si stanoví napr.: osoba, m
2
, 

vyťaţenosť priestorov a pod. 

Pri výpočte pomernej časti výdavkov musia byť dodrţané 

nasledovné podmienky:  

1. Výpočet pomernej časti výdavkov pre účely prístupu Leader 

- opatrenie 4.3 Chod Miestnej akčnej skupiny musí 

vychádzať zo skutočne vynaloţených výdavkov. 

2. Preukázateľnosť výpočtu musí byť podloţená účtovnými 

dokladmi vzťahujúcimi sa ku konkrétnemu výdavku.  

3. Výpočet musí byť zrozumiteľný, čo sa zabezpečí legendou – 

popisom postupov a preukázaním spôsobu výpočtu pomernej 

časti. 

4. Výpočet pomernej časti výdavkov sa týka najmä: 

nájomného, výdavkov súvisiacich so sluţbami, 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: 

o nakupovať a vyuţívať kancelárske potreby osobitne pre 

     účely prístupu Leader  a iné aktivity;  

o v prípade, ţe sa nakupujú kancelárske potreby pre účely 

prístupu Leader spolu s kancelárskymi potrebami, ktoré 

súvisia s realizáciu iných projektov, činností alebo aktivít 

musia byť doloţená faktúra samostatne pre nákup 

kancelárskych potrieb pre účely  prístupu Leader 

Neoprávnené výdavky 

- školenia a vzdelávania na úrovni stredných škôl 

a vyššie; 

- výdavky vynaloţené 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 zdruţenia registračným 

orgánom – Ministerstvom vnútra SR v prípade 

vypracovania stratégie;  

- nákup pouţitého DHM a DNM; 

- nákup nákladných a osobných  vozidiel; 

- refundovateľné, refundované alebo inak preplatené 

dane, clá a dovozné priráţky, 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 sluţby; 

- výdavky na vypracovanie územno-plánovacej 

dokumentácie; 

- výdavky súvisiace s vypracovaním stratégie, ktorej 
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vypracovanie bolo preplatené v rámci opatrenia  

- 3.5 Získavanie zručností, oţivovanie a vykonávanie 

integrovaných stratégií rozvoja územia (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 údrţbou motorového vozidla; 

- poistné motorových vozidiel; 

- bankové poplatky, úroky z úveru, finančné pokuty, 

súdne výdavky, výdavky spojené so zriadením 

záloţného práva 

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 

431 Chod 

Miestnej akčnej 

skupiny 

Počet 

podporených 

aktivít 

0 41 

Záznamy kancelárie MAS, 1x 

ročne 

Počet 

účastníkov, 

ktorý úspešne 

ukončili 

tréningovú 

aktivitu 

0 130 

Monitorovaním u prijímateľov 

podpory, 2 x ročne, minimálne 

po skončení projektu, 

záznamy vzdelávacích 

podujatí 
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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 B: Opatrenia osi 4 

 

Strategický cieľ Integrovanej 

stratégie rozvoja územia 

Zvýšiť konkurencieschopnosť mikroregiónu a kvalitu života v ňom pri 

zachovaní zásad trvalo udržateľného rozvoja 

Priorita Integrovanej stratégie 

rozvoja územia  

Rozvoj spolupráce a partnerstva                                              

Špecifický cieľ Integrovanej 

stratégie rozvoja územia 

Rozvíjať a podporovať vzájomnú spoluprácu a partnerstvo                 

Názov opatrenia  PRV SR 2007 -

2013 
421 Vykonávanie projektov spolupráce                                        

Podporované činnosti  

-spoločný marketing Leaderovských skupín v rôznych    regiónoch;                                                                                   

-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). 

 

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. 

Typ a počet  projektov spolupráce  
Projekt národnej spolupráce  / počet:0 

Projekt nadnárodnej spolupráce   / počet:2 

 

A1. PROJEKT NÁRODNEJ SPOLUPRÁCE 

 

Názov projektu spolupráce 

1. 

 
- 

2. 

 
- 

Popis  projektu spolupráce  

1. 

 
- 

2. 

 
- 

Predpokladaný počet partnerov 

projektu spolupráce 

1. 

 
- 

2. 

 
- 

Predpokladaný termín realizácie  

projektu spolupráce 

1. 

 
- 

2. 

 
- 

Názov zdroja financovania 

  
 Projekt 

Požadovaná výška 

finančného 

príspevku 

z verejných zdrojov 

Ostatné 

verejné zdroje  

VÚC 
Iné 

verejné 
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PRV  zdroje 

 

a) Príprava projektov spolupráce   
 

 

1. 

 

 

0 0  0  

2. 

 0 0 0 

b) Realizácia projektov spolupráce   1. 0 0  0  

Oprávnené výdavky  

Príprava projektov 

spolupráce 
 - 

Realizácia projektov 

spolupráce 
 - 

Neoprávnené výdavky  

Príprava projektov 

spolupráce 
 - 

Realizácia projektov 

spolupráce 
 - 

 

B1. PROJEKT NADNÁRODNEJ SPOLUPRÁCE 

 

Názov projektu spolupráce 

1. 
Spolupráca na rozvojových projektoch (MAS 

Nízký Jeseník, ČR) 

2. 
Partnerská spolupráca (MAS Pobeskydí – 

z.s.p.o., Tánovice, ČR) 

Popis  projektu spolupráce  

1. 

Spolupráca na spoločných projektoch 

a aktivitách zameraných na: 

 Ochranu a rozširovanie miestneho 

prírodného a kultúrneho dedičstva 

 Rozvoj ďalšieho vzdelávania 

vidieckych obyvateľov 

 Spoločnú propagáciu činností MAS 

a metódy Leader smerom 

k verejnosti. 

2. 

Projekty zamerané na: 

 Spoločné využitie know-how 

a ľudských a finančných zdrojov 

z každého územia 

 Zdielanie a prenos skúseností 

manažérov a pracovníkov 

partnerských MAS 

 Podpora výroby miestnych 

produktov a špecialít, ich 

marketingu, reklamy a vzájomnej 

propagácie. 

Predpokladaný počet partnerov 

projektu spolupráce 

1. 1 

2. 1 

Predpokladaný termín realizácie  

projektu spolupráce 

1. 2011 

2. 2012 

Názov zdroja financovania 

  
 Projekt 

Požadovaná výška 

finančného 

príspevku 

z verejných zdrojov 

PRV  

Ostatné 

verejné zdroje  

VÚC 
Iné 

verejné 

zdroje 

a) Príprava projektov spolupráce   1. 5 000  0  0  
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2. 5 000  0  0  

b) Realizácia projektov spolupráce   
1. 70 000  0  0  

2. 70 000  0  0  

Oprávnené výdavky  

Príprava projektov 

spolupráce 

Podmienky implementácie opatrenia 4.2 

Vykonávanie projektov spolupráce budú 

predmetom doplnku, príp. konsolidovanej 

verzie  Usmernenia pre administráciu osi 4 

Leader. 

Realizácia projektov 

spolupráce 

Podmienky implementácie opatrenia 4.2 

Vykonávanie projektov spolupráce budú 

predmetom doplnku, príp. konsolidovanej 

verzie  Usmernenia pre administráciu osi 4 

Leader. 

Neoprávnené výdavky  

Príprava projektov 

spolupráce 

Podmienky implementácie opatrenia 4.2 

Vykonávanie projektov spolupráce budú 

predmetom doplnku, príp. konsolidovanej 

verzie  Usmernenia pre administráciu osi 4 

Leader.  

Realizácia projektov 

spolupráce 

Podmienky implementácie opatrenia 4.2 

Vykonávanie projektov spolupráce budú 

predmetom doplnku, príp. konsolidovanej 

verzie  Usmernenia pre administráciu osi 4 

Leader.  

 

VÝŠKA A ROZSAH PODPORY OPATRENIA  

 

Názov zdroja financovania 

 
Projekt 

Požadovaná výška 

finančného 

príspevku 

z verejných zdrojov 

PRV 

Ostatné 

verejné zdroje  

VÚC 
Iné 

verejné 

zdroje 

Príprava projektov spolupráce  A1+B1  10 000  0  0 

Realizácia projektov spolupráce  A1+B1  140 000  0  0 

Celkový rozpočet opatrenia  A1+B1 150 000  0  0 

MONITORING A HODNOTENIE OPATRENIA 

 

Dodatočné monitorovacie ukazovatele  

Úroveň 

Ukazovateľ 

(názov a merná 

jednotka) 

Východiskov

ý 

stav 

Cieľová hodnota 

ukazovateľa 

do r. 2013 

Spôsob overovania 

a získavania údajov, 

frekvencia zberu 

421 Vykonávanie 

projektov 

MAS: Počet 

projektov 

budovania 

kapacity MAS 

0 1 
Miestna akčná skupina a jej 

záznamy, 1x ročne 

MAS: Počet 

aktivít v rámci 

budovania 

kapacity MAS 

0 3 
Miestna akčná skupina a jej 

záznamy, 1x ročne 

PRV: Počet 

podporovaných 
0 1 

Záznamy kancelárie MAS, 1x 

ročne 



Záväzná osnova Integrovanej stratégie rozvoja územia 

z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013                                                                                                                                                                      

 

 

121 

 

projektov 

spolupráce 

PRV: Počet 

spolupracujúcich 

MAS 

1 1 
Záznamy kancelárie MAS, 1x 

ročne 

MAS: Počet 

projektov 

medziúzemnej/ 

transnárodnej 

spolupráce 

0 1 
Záznamy  MAS a obecných 

úradov, uznesenia, 1x ročne 

PRV: Hrubý 

počet 

vytvorených 

pracovných 

miest 

0 1 
Na konci implementácie 

projektu zo záznamov MAS 

MAS: Počet 

TBO  
30 144 30 220 

Na konci implementácie 

projektu zo záznamov MAS 
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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) 

Opatrenie PRV 

Intenzita pomoci Ostatné verejné zdroje1 

Požadovaná výška 

finančného príspevku 

z verejných zdrojov 

PRV2 

Výška financovania z 

vlastných zdrojov 3 
VÚC 

Iné verejné 

zdroje 

321 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo 

 
1 310 000  0  0  0  

322 Obnova a rozvoj dedín  

 
721 600  0  0  0  

331 Odborné vzdelávanie a informovanie 55 000  0  0  0  

 

CELKOVÝ ROZPOČET  OPATRENIA 4.1 IMPLEMENTÁCIA INTEGROVANÝCH STRATÉGIÍ ROZVOJA ÚZEMIA EUR 

Celková požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov PRV pre opatrenia osi 34 2 086 600 

Ostatné verejné zdroje  
VÚC  0 

Iné verejné zdroje  0 

 Celkový rozpočet opatrenia   2 086 600 
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B/ FINANČNÝ PLÁN OPATRENIA 4.2 VYKONÁVANIE PROJEKTOV SPOLUPRÁCE 

 

FINANČNÝ PLÁN OPATRENIA 4.2 VYKONÁVANIE PROJEKTOV SPOLUPRÁCE V (EUR) 

Typ projektu spolupráce 

Požadovaná výška 

finančného 

príspevku 

z verejných zdrojov 

PRV 

Ostatné 

verejné zdroje5 

VÚC 
Iné verejné 

zdroje 

Projekty národnej spolupráce 
Príprava projektov národnej spolupráce   0  0  0  

Realizácia projektov národnej spolupráce   0  0  0  

Projekty nadnárodnej spolupráce 
Príprava projektov nadnárodnej spolupráce   10 000 0  0  

Realizácia projektov nadnárodnej spolupráce   140 000  0  0  

 

 

 

CELKOVÝ ROZPOČET  OPATRENIA 4.2 VYKONÁVANIE PROJEKTOV SPOLUPRÁCE EUR 

Celková požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov PRV6 150 000 

Ostatné verejné zdroje  
VÚC  0 

Iné verejné zdroje  0 

 Celkový rozpočet opatrenia  150 000 
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C/ FINANČNÝ PLÁN OPATRENIA  4.3 CHOD MIESTNEJ AKČNEJ SKUPINY  

 
 

 

CELKOVÝ ROZPOČET OPATRENIA 4.3 CHOD MIESTNEJ AKČNEJ SKUPINY EUR 

Celková požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov PRV 417 336 

Ostatné verejné zdroje  
VÚC  0 

Iné verejné zdroje  0 

 Celkový rozpočet opatrenia   417 336 

 

 

                                                 
 

 

 

 

 

 

FINANČNÝ PLÁN OPATRENIA 4.3 CHOD MIESTNEJ AKČNEJ SKUPINY (v EUR) 

Názov zdroja financovania 

 
Požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov 

PRV  

Ostatné verejné zdroje % 

z oprávnených 

výdavkov 

 
VÚC 

Iné verejné 

zdroje 

Prevádzka a administratívna činnosť 333 868,80  0  0 80 

Budovanie zručností a schopností MAS 83 467,20  0  0 20 

Rozpočet opatrenia  417 336  0  0 X 

% oprávnených výdavkov  spolu X X X 100 


