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v skratke 

• realizácia stratégie rozvoja MAS
opatrenia osi 3 realizované 
prostredníctvom osi 4 Leader

• chod MAS
prevádzka Kancelárie MAS, propagácia, 
vzdelávacie a informačné aktivity

• projekty spolupráce

• realizácia grantového programu MAS

realizácia stratégie rozvoja MAS

• zrealizované výzvy: 3

• prijaté projekty: 20

• schválené projekty (MAS): 20

• schválené projekty (PPA): 3 (z r. 2010 - výzva č. 3)

• schválená výška financií (MAS): 698 897,36 EUR

• schválená výška financií (PPA): 148 535,51 EUR

• nevyhodnotené projekty (PPA):
9 (z r. 2010 - výzvy č. 4 a 5) - už schválené
20 (z roku 2011 a 2012)
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výzva č. 6/PRV/MAS/16

• opatrenie 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného 
ruchu - časť A (podnikatelia - szčo)

• podporované aktivity:

• rekonštrukcia a modernizácia ubytovacích zariadení do 10 lôžok 

• prestavba a/alebo prístavba časti rodinných domov a ďalších 
nevyužitých objektov na ubytovacie zariadenia  do 10 lôžok

• výstavba, rekonštrukcia a modernizácia kemping. ubytovania

• výstavba, rekonštrukcia a modernizácia stravovacích priestorov a 
doplnkových relaxačných zariadení pokrývajúcich kapacitu nízko 
kapacitného ubytovacieho zariadenia (sauna, krb, bazén a pod.)

výzva č. 6/PRV/MAS/16

• vyhlásená: 11.05.2011

• uzatvorená: 11.07.2011

• schválenie projektov (MAS): 09.08.2011

• odoslanie projektov na PPA: 23.08.2011

• kontrola na PPA ešte nezačala

• rozpočet na výzvu: 482 148,94 EUR

• počet predložených projektov : 9

• počet schválených projektov: 9

• schválená výška financií (MAS): 384 056,80 EUR
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výzva č. 6/PRV/MAS/16

• schválené projekty:
Konečný prijímateľ -
predkladateľ projektu

Názov projektu
Počet 
bodov

Požadovaná 
výška NFP

Schválená
výška NFP

Katarína Chromeková -
POKUS Kokava nad Rim.

Prestavba rodinného domu na 
rodinný dom s ubytovaním na 
súkromí

133,57 66 302,56 66 302,56

Ing. Jaroslav Gregorec 
Horné Zahorany

Prestavba rodinného domu na 
ubytovanie v súkromí do 10 lôžok

131,43 65 916,00 65 916,00

Peter Farkaš
Kokava nad Rim.

Rekonštrukcia nevyužitého 
objektu v Kokave nad Rimavicou 
na ubytovacie zariadenie

122,86 35 392,46 35 392,46

Mgr. Elena Rapčanová
Kokava nad Rim.

Prestavba nevyužitej časti 
podkrovia na nízkokapacitné 
ubytovanie

122,14 36 288,19 36 288,19

Mgr. Andrea Paveleková -
METIS language school
Kokava nad Rim.

AMETIST - rekonštrukcia, 
prestavba a modernizácia 
rekreačnej chaty na 
nízkokapacitné ubytovacie 
zariadenie v Kokave na Línii - Háj

120,71 66 300,13 66 300,13

výzva č. 6/PRV/MAS/16

• schválené projekty:

Konečný prijímateľ -
predkladateľ projektu

Názov projektu
Počet 
bodov

Požadovaná 
výška NFP

Schválená
výška NFP

Adriana Žilíková
Ďubákovo

Vidiecky dvor - rekonštrukcia 
rodinného domu na ubytovanie 
v súkromí

118,57 33 813,33 33 813,33

Miroslav Barutiak
Kokava nad Rim.

Prestavba rodinného domu na 
ubytovacie zariadenie

113,57 41 839,93 41 839,93

Ing. Jaroslav Gregorec
Horné Zahorany

Vnútorné vybavenie 
a zariadenie do Ubytovania 
v súkromí do 10 lôžok v obci 
Horné Zahorany

112,14 4 935,26 4 935,26

Mgr. Andrea Paveleková -
METIS language school
Kokava nad Rim.

AMETIST - prestavba, 
rekonštrukcia a modernizácia 
doplnkových a relaxačných 
služieb pre ubytovacie 
zariadenie v Kokave na Línii - Háj

105,00 33 268,94 33 268,94
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výzva č. 6 vo fotografiách

• prijaté projekty  a ich hodnotenie Výberovou komisiou MAS

výzva č. 7/PRV/MAS 16

• opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo 
(obce a mesto)

• podporované aktivity:

• rekonštrukcia a modernizácia rekreačných zón

• výstavba, rekonštrukcia a modernizácia detských a športových 
ihrísk, tržníc, zastávok, prvkov drobnej architektúry a pod.

• výstavba, rekonštrukcia a modernizácia, objektov 
spoločenského významu (okrem kultúrnych domov, 
samostatných budov obecných úradov, domov smútku), 
pamätihodností obcí (okrem stavieb a budov evidovaných na 
Ministerstve kultúry SR v registri nehnuteľných kultúrnych 
pamiatok) vrátane ich okolia a zriadenia pripojenia na internet
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výzva č. 7/PRV/MAS 16

• vyhlásená: 14.09.2011

• uzatvorená: 14.12.2011

• schválenie projektov (MAS): 13.01.2012

• odoslanie projektov na PPA: 27.01.2012

• kontrola na PPA ešte nezačala

• rozpočet na výzvu: 448 500,00 EUR

• počet predložených projektov : 10

• počet schválených projektov: 10

• schválená výška financií (MAS): 307 307,72 EUR

výzva č. 7/PRV/MAS 16

• schválené projekty:
Konečný prijímateľ -
predkladateľ projektu

Názov projektu
Počet 
bodov

Požadovaná 
výška NFP

Schválená 
výška NFP

Obec Drienčany
Oddychové centrum obce -
Drienčany: Rozprávkový 
labyrint

175,00 24 204,69 24 204,69  

Mesto Hnúšťa
Vonkajšie verejné 
fitnescentrum v meste Hnúšťa

162,14 55 110,93 55 110,93

Obec Kružno
Výstavba a rekonštrukcia 
ihriska - obec Kružno

156,00 20 323,32 20 323,32

Obec Lehota
nad Rimavicou

Rekonštrukcia a modernizácia 
centra obce - Tržnica

147,14 7 681,96 7 681,96

Obec Kokava 
nad Rimavicou

Rekonštrukcia autobusových 
zastávok v obci Kokava nad 
Rimavicou

140,00 19 614,34 19 614,34
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výzva č. 7/PRV/MAS 16

• schválené projekty:
Konečný prijímateľ -
predkladateľ projektu

Názov projektu
Počet 
bodov

Požadovaná 
výška NFP

Schválená 
výška NFP

Obec Veľký Blh

Rekonštrukcia autobusových 
zastávok, výstavba detských 
ihrísk a prvkov drobnej 
architektúry v obci Veľký Blh

139,29 62 216,45 62 216,45

Obec Klenovec
Rekonštrukcia klubu 
dôchodcov v obci Klenovec

130,71 36 827,97 36 827,97

Obec Rimavské 
Brezovo

Výstavba multifunkčného 
ihriska s oplotením

127,86 22 895,15 22 895,15

Obec Veľké 
Teriakovce

Výstavba multifunkčného 
ihriska a úprava jeho okolia

122,14 33 535,00 33 535,00

Obec Padarovce
Multifunkčné ihrisko v 
Padarovciach

117,86 24 897,91 24 897,91

výzva č. 8/PRV/MAS 16

• opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí (obce a mesto)

• podporované aktivity:

• úprava verejných priestranstiev (výsadba zelene, úprava 
parkov, rybníkov, prameňov, studničiek,...)

• budovanie a rekonštrukcia cyklotrás

• budovanie a rekonštrukcia náučných chodníkov a turistických 
trás so zameraním na historické, kultúrne a prírodné dedičstvo 
regiónu (okrem rekonštrukcie a modernizácie stavieb a budov 
evidovaných na Ministerstve kultúry SR v registri nehnuteľných 
kultúrnych pamiatok)
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výzva č. 8/PRV/MAS 16

• vyhlásená: 14.09.2011

• uzatvorená: 14.12.2011

• schválenie projektov (MAS): 13.01.2012

• odoslanie projektov na PPA: 27.01.2012

• kontrola na PPA ešte nezačala

• rozpočet na výzvu: 8 000,00 EUR

• počet predložených projektov : 1

• počet schválených projektov: 1

• schválená výška financií (MAS): 7 532,84 EUR

výzva č. 8/PRV/MAS 16

• schválené projekty:
Konečný prijímateľ -
predkladateľ projektu

Názov projektu
Počet 
bodov

Požadovaná 
výška NFP

Schválená 
výška NFP

Obec Hostišovce
Úprava verejných 
priestranstiev v obci 
Hostišovce

124,29 7 532,84 7 532,84
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výzva č. 7 a 8 vo fotografiách

• verejná prezentácia projektov a ich hodnotenie Výberovou 
komisiou MAS

realizácia projektov

• 5 z 5 projektov zazmluvnených v roku 2010 v rámci 
výzvy č. 1/PRV/MAS/16 

• 3 z 3 projektov zazmluvnené v roku 2010 v rámci 
výzvy č. 2/PRV/MAS/16

• 1 z 3 projektov zazmluvnených v roku 2011 v rámci 
výzvy č. 3/PRV/MAS/16

• 2 z 9 projektov v rámci výzvy č. 4/PRV/MAS/16, 
ktoré ešte neboli zazmluvnené 
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Mesto Hnúšťa

Rekonštrukcia jestvujúcej budovy pre účely knižnice - I. a II. etapa

schválená výška financií - 63 068,44 EUR a 59 900,46 EUR

Obec Španie Pole

Vidiek ožije, ale pomôžme mu

schválená výška financií - 8 293,50 EUR
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Obec Teplý Vrch

Vidiecka kultúra pod strechou - rekonštrukcia kultúrneho domu

schválená výška financií - 50 736,79 EUR

Obec Čerenčany

Zachovajme a zveľaďujme kultúrne dedičstvo našich predkov

schválená výška financií - 52 370,46 EUR
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Obec Lukovištia

Rekonštrukcia kultúrneho domu - srdce diania v obci

schválená výška financií - 61 670,25 EUR

Obec Rimavské Brezovo

Sadové úpravy Parku Ľudovíta Kubányiho

schválená výška financií - 8 571,59 EUR



10. 4. 2012

13

Obec Hrachovo

Verejné priestranstvá v obci Hrachovo - obraz obce i regiónu

schválená výška financií - 48 834,75 EUR

Obec Španie Pole

Spestrime život na vidieku 

schválená výška financií - 6 555,00 EUR
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I. Gaštanová - Kokava nad Rim.

HAJANA - Rekonštrukcia domu na ubytovanie v súkromí do 10 lôžok

schválená výška financií - 33 640,42 EUR

Obec Babinec

Rekonštrukcia bývalej školy na spoločenské centrum

schválená výška financií - 34 786,03 EUR
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chod MAS

• Kancelária MAS s 3 pracovníčkami zabezpečuje:

• prevádzková a administratívna činnosť :
- realizácia každodenných úloh súvisiacich s realizáciou stratégie rozvoja MAS

- administrácia výziev na predkladanie projektov

- poskytovanie konzultácií pri príprave, realizácii a vyúčtovaní projektov

- organizačné zabezpečenie zasadnutí orgánov MAS

- realizácia grantového programu MAS

- spravovanie financií na chod MAS

• budovanie zručností:
- pravidelné informovanie členov a obcí zahrnutých do MAS

- organizovanie vzdelávacích a informačných aktivít 

- vydávanie propagačných materiálov a celková propagácia MAS

- zabezpečovanie účasti členov na odborných exkurziách v zahraničí

• príprava a spolupráca pri realizácii projektov spolupráce

chod MAS

• 12 informačných a vzdelávacie aktivít realizovaných MAS

• 225 účastníkov
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chod MAS

• 9 informačných a vzdelávacích aktivít neorganizovaných MAS

• zúčastnených 21 členov

chod MAS

• 3 odborné exkurzie do zahraničia - Rakúsko, Taliansko, Poľsko

• zúčastnených 15 členov
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chod MAS

• 6 propagačných podujatí MAS v Klenovci, Drienčanoch, Lehote 
nad Rim., Kokave nad Rim, Nitre a Českých Budějoviciach 

chod MAS

• 7 druhov propagačných a informačných materiálov - brožúry, 
kalendáre podujatí, letáky, CD, postery a i.
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schválené projekty spolupráce

• Kroje našich krajov - 40 000,00 EUR

• partnerské MAS: 

MAS - Partnerství Moštěnka, MAS Podhostýnska, 
a MAS Moravská cesta, Česká republika

• hlavné témy: marketing území s využitím kultúrneho dedičstva 
(spoločné propagačné materiály a animačné podujatia)

• Výmena skúseností na podporu území - 21 740,00 EUR

• partnerské MAS: 

Podpoľanie, Slovensko a MAS Pilat, Francúzsko

• hlavné témy: podpora rozvoja cestovného ruchu, výroby a 
predaja miestnych produktov, propagácia území

realizácia projektov spolupráce

• Výmena skúseností na podporu území
• aktivity zrealizované v roku 2011
• 2 semináre o podpore rozvoja cestovného ruchu pre 

poskytovateľov služieb v cestovnom ruchu z území MAS
- spolupráca v CR, tvorba produktov a spoločný marketing

• pobyt slovenských poľnohospodárov na farmách vo 
Francúzsku - zúčastnení 2 poľnohospodári z MAS
- výroba miestnych produktov a ich predaj v predajniach 

priamo na farmách i mimo nich
- zapojenie farmárov do ponuky cestovného ruchu 

prostredníctvom predaja miestnych produktov a ukážok 
života na farme

- vzájomná výmena skúseností



10. 4. 2012

19

realizácia projektov spolupráce

• semináre o podpore rozvoja cestovného ruchu 
v Kokave nad Rimavicou a v Hriňovej

realizácia projektov spolupráce

• pobyt slovenských poľnohospodárov na farmách vo 
Francúzsku
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grantový program MAS

• výsledky:

• predložené projekty: 26

• podporené a zrealizované projekty: 13

• zrealizované podujatia: 6

• upravené priestranstvá v obciach: 5

• vydané propagačné materiály: 7

• dobrovoľníci zapojení do realizácie projektov:222

• odpracované hodiny bez nároku na odmenu: 5 730

• príspevky z grantového programu: 16 591,00 EUR

• vlastný vklad žiadateľov: 18 756,82 EUR

• celková hodnota projektov: 35 347,82 EUR

Správa o hospodárení 
za rok 2011
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príjmy 

Príjmy v EUR
Zostatok z roku 2010 1 906,33 
Členské príspevky + jednorázový príspevok nových členov 1 175,21
Príspevok obcí na grantový program MAS 17 852,36
Príspevok obcí na spolufinancovanie stratégie 17 023,84
Príspevok z PPA - PRV (EPFRV + SR) - ŽoP č. 3 25 509,77
Príspevok z PPA - PRV (EPFRV + SR) - ŽoP č. 4 15 299,72
Príspevok z PPA - PRV (EPFRV + SR) - ŽoP č. 5 24 708,56
Príspevok z PPA - PRV (EPFRV + SR) - ŽoP č. 6 35 654,31
Dary od fyzických a právnických osôb 460,00
Krátkodobé pôžičky od mikroregiónov 2 500,00
Úroky 10,79
Ostatné príjmy 561,60
Príjmy spolu 142 662,49

výdaje 

Výdaje v EUR
Na grantový program MAS 2010 (10 % + 1 projekt) 2 939,00
Na grantový program MAS 2011 (13 projektov) 16 591,00
Opatrenie 4.3 Chod MAS (refundácia):

Personálne výdavky - pracovníčky Kancelárie MAS 54 060,00
Prevádzka kancelárie + internet + upratovanie 5 221,71 
Údržba PC techniky 1 319,00
Kancelárske potreby 1 270,87
Poštovné  338,00
Personálne výdavky, stravné  a cestovné  pre Výberovú komisiu MAS + stravné 
a občerstvenie pre Výbor MAS a Zhromaždenie členov MAS 

1 575,54

Propagačné a informačné materiály 14 457,75
Budovanie zručností členov a pracovníkov MAS (semináre, konferencie, 
exkurzie)

8 421,19

Projekt spolupráce s MAS Pilat a Podpoľanie 7 619,36
Ostatné výdavky:

Neoprávnené výdavky na opatrenie 4.3 Chod MAS 2 782,18
Personálne výdavky pre Výberovú komisiu MAS v rámci grantového programu 350,00 
Vrátenie krátkodobej pôžičky mikroregiónom  2 150,00

Výdaje spolu 119 095,60
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zostatok v pokladni 

• k 31.12.2011: 23 566,89 EUR

• účtovná jednotka občianske združenie Miestna akčná 
skupina MALOHONT účtuje v systéme podvojného 
účtovníctva pre občianske združenia

• kvôli prehľadnosti bola finančná správa za rok 2011 
spracovaná ako prehľad príjmov a výdavkov

poďakovanie

• Za finančnú podporu ďakujeme:

• Európsky poľnohospodársky fond 
pre rozvoj vidieka

• obce a mesto, zahnuté do územia MAS

• Mikroregión Rimava a Rimavica

• Mikroregión Sinec - Kokavsko

• Mikroregión Teplý Vrch



10. 4. 2012

23

poďakovanie

• Za spoluprácu a odbornú pomoc ďakujeme:
• Ministerstvo pôdohospodárstva SR 
• Pôdohospodárska platobná agentúra
• Vidiecky parlament BB kraja - Regionálne pracovisko NSRV
• Agentúra pre rozvoj vidieka Nitra - Národná sieť rozvoja 

vidieka SR
• Národná Sieť Slovenských Miestnych Akčných Skupín
• Podpoľanie, o.z. 
• MAS - Partnerství Moštěnka, MAS Podhostýnska a MAS 

Moravská cesta, Česká republika 
• MAS - Prírodný regionálny park Pilat, Francúzsko 

ďakujem za pozornosť

Ing. Miroslava Kubaliaková

manažérka MAS

047/5695 533, 0903 772453

mirkakubka@malohont.sk

www.malohont.sk


