
Výzvy MAS pre obce

č.1/PRV/MAS/16 a č.2/PRV/MAS/16č.1/PRV/MAS/16 a č.2/PRV/MAS/16

priebeh a výsledky
Hnúšťa – 23.3.2010



priebeh

• vyhlásenie výzvy: 18. december 2009

• predkladanie projektov: 09. - 15. február 2010

• uzávierka výzvy: 15. február 2010

• formálna kontrola: 09. - 15. február 2010• formálna kontrola: 09. - 15. február 2010

• voľby do Výberovej komisie MAS: 25. február 2010

• administratívna kontrola: 09. marec 2010

• hodnotenie projektov: 10. marec 2010

• schválenie projektov: 11. marec 2010



Výberová komisia MAS

• zvolená Výborom MAS dňa 25. februára 2010 v Hrachove:
meno a priezvisko organizácia/inštitúcia sektor mikroreg ión

Ing. Oľga Maciaková Mesto Hnúšťa V S-K

Pavel Černák Obec Kružno V RR

Ing. Peter Gulik Firma Gulik s.r.o. Ostrany S TV

• hodnotenie projektov podľa bodovacích kritérií

• predkladatelia projektov, resp. spracovatelia projektov 
nehodnotili nimi predložené, resp. spracované projekty

Ing. Peter Gulik Firma Gulik s.r.o. Ostrany S TV

Ing. Michal Kňažek občan - Klenovec O S-K

Peter Laššák EUROWOOD PLUS s r.o. Čerenčany S RR

Bc. Anita Koniarová o.z. Valgata Drienčany O TV

Bc. Gabriel Mihályi Obec Jesenské V mimo územia



výzva č. 1/PRV/MAS/16

• podporované aktivity:

• rekonštrukcia a modernizácia rekreačných zón

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

• rekonštrukcia a modernizácia kultúrnych domov, objektov 
spoločenského významu (okrem 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



výzva č. 1/PRV/MAS/16

• rozpočet na výzvu: 293 000,00 EUR

• počet predložených projektov : 9

• celková požadovaná suma v projektoch: 503 328,33 EUR

• počet podporených projektov: 5• počet podporených projektov: 5

• požadovaná suma v podpor. projektoch: 251 080,98 EUR

• nevyčerpaná suma vo výzve: 41 919,02 EUR 

(prenesená do ďalšej výzvy)



výzva č. 1/PRV/MAS/16

• predložené projekty:

Názov 
žiadate ľa

Názov projektu Suma 
požadovaná
z PRV (EUR)

Mesto Hnúšťa Rekonštrukcia jestvujúcej mestskej budovy pre účely knižnice Hnúšťa 66 387,84

Obec Čerenčany Zachovajme a zveľaďujme kultúrne dedičstvo našich predkov 55 126,81

Obec R. Zalužany Prestavba viacúčelovej budovy na kultúrne centrum 55 669,66

Obec Lukovištia Rekonštrukcia kultúrneho domu - srdce diania v obci 66 299,99

Obec Ožďany Športové ihriská Ožďany 64 193,94

Obec Drienčany
Rekonštrukcia kultúrneho domu a nadstavba obecného úradu v 
Drienčanoch

66 387,84

Obec Utekáč
Rekonštrukcia kultúrneho domu v náväznosti na úpravy centrálnej 
časti obce Utekáč

65 995,91

Obec Teplý Vrch Vidiecka kultúra pod strechou - rekonštrukcia kultúrneho domu 54 536,34

Obec Španie Pole Vidiek ožije, ale pomôžme mu 8 730,00

Celkom 503 328,33



výzva č. 1/PRV/MAS/16

• podporené projekty:

Konečný prijímate ľ -
predkladate ľ projektu

Názov projektu
Počet 
bodov

Požadovaná 
výška NFP

Odporú čaná 
výška NFP

Mesto Hnúšťa
Rekonštrukcia jestvujúcej budovy pre účely 
knižnice Hnúšťa

150,83 66 387,84 66 387,84

Obec Španie  Pole Vidiek ožije, ale pomôžme mu 150,00 8 730,00 8 730,00

Obec Teplý Vrch
Vidiecka kultúra pod strechou –
rekonštrukcia kultúrneho domu

145,00 54 536,34 54 536,34

• nepodporené projekty:

rekonštrukcia kultúrneho domu

Obec Čerenčany
Zachovajme a zveľaďujme kultúrne dedičstvo 
našich predkov

136,67 55 126,81 55 126,81

Obec Lukovištia
Rekonštrukcia kultúrneho domu – srdce 
diania v obci

128,57 66 299,99 66 299,99

Spolu 251 080,98 251 080,98

Konečný prijímate ľ -
predkladate ľ projektu

Názov projektu
Počet 
bodov

Požadovaná 
výška NFP

Odporú čaná 
výška NFP

Obec Drienčany Rekonštrukcia kultúrneho domu a nadstavba 126,67 66 387,84 0,00

Obec Rimavské Zalužany
Prestavba viacúčelovej budovy na kultúrne 
centrum

125,00 55 669,66 0,00

Obec Utekáč
Rekonštrukciu kultúrneho domu v náväznosti 
na úpravy centrálnej časti  obce Utekáč  

117,53 65 995,91 0,00

Obec Ožďany Športové ihriská Ožďany 111,00 64 193,97 0,00

Spolu 252 247,38 0,00



výzva č. 2/PRV/MAS/16

• podporované aktivity:

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

• budovanie a rekonštrukcia cyklotrás• budovanie a rekonštrukcia cyklotrás

• priestorové značenie samostatných trás pre nemotorovú 
dopravu

• 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)



výzva č. 2/PRV/MAS/16

• rozpočet na výzvu: 70 500,00 EUR

• počet predložených projektov : 3

• celková požadovaná suma v projektoch: 67 327,73 EUR

• počet podporených projektov: 3• počet podporených projektov: 3

• požadovaná suma v podpor. projektoch: 67 327,73 EUR

• nevyčerpaná suma vo výzve: 3 172,27 EUR 

(prenesená do ďalšej výzvy)



výzva č. 2/PRV/MAS/16

• predložené projekty:

Názov žiadate ľa Názov projektu Suma 
požadovaná
z PRV (EUR)

Obec Hrachovo
Verejné priestranstvá v obci Hrachovo - obraz obce i 
regiónu

51 405,00

Obec Rim. Brezovo Sadové úpravy parku Ľudovíta Kubániho 9 022,73Obec Rim. Brezovo Sadové úpravy parku Ľudovíta Kubániho 9 022,73
Obec Španie Pole Spestrime život na vidieku 6 900,00
Celkom 67 327,73



výzva č. 2/PRV/MAS/16

• podporené projekty:

Kone čný prijímate ľ -
predkladate ľ projektu

Názov projektu
Počet 
bodov

Požadovaná 
výška NFP

Odporú čaná 
výška NFP

Obec Španie  Pole Spestrime život na vidieku 137,50 6 900,00 6 900,00

Obec Rimavské Brezovo Sadové úpravy Parku Ľudovíta Kubányiho 128,57 9 022,73 9 022,73

Obec Hrachovo
Verejné priestranstvá v obci Hrachovo –
obraz obce i regiónu

127,86 51 405,00 51 405,00
obraz obce i regiónu

Spolu 67 327,73 67 327,73



Výberová komisia MAS

• Pozitíva:

• ŽoNFP (projekty) na CD k dispozícii na preštudovanie

• Verejná prezentácia projektov

• Negatíva:

• Zle nastavené bodovacie kritériá

• Odporúčania:

• Zmeniť bodovacie kritériá, ak to Usmernenie dovoľuje

• Ponechať verejnú prezentáciu projektov



najčastejšie nedostatky

• nedostatok konzultácii pri príprave projektovej dokumentácie

• príprava projektov a konzultácie na poslednú chvíľu

• formálne chyby v projektoch (nesprávne pečiatky, dátumy, 
nesúlad tlačenej a elektronickej verzie,...)nesúlad tlačenej a elektronickej verzie,...)

• nesúlad niektorých problémov a navrhovaných riešení v 
projektoch

• nekomplexnosť projektov, t.j. plánovaná realizácia len časti 
projektov = čiastkové výsledky 



ďalší postup 

• projekty vybraté Výberovou komisiou MAS a schválené 
Výborom MAS – na kontrolu PPA

• konečné rozhodnutie o podporení, resp. nepodporení 

projektu vydáva PPA !!! - do 40 pracovných dní od odoslania projektu vydáva PPA !!! - do 40 pracovných dní od odoslania 
Protokolu o výbere projektov na PPA (t.j. od 26.3.2010 – cca 
koncom mája)


