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Abstrakt  

 

Občianske združenie „Mikroregión Hurbanovo“ vzniklo v roku 2013 registráciou v 

zmysle zákona SR č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Členmi 

občianskeho združenia je 7 samospráv: Hurbanovo, Svätý Peter, Nesvady, Imeľ, Bajč. 

Mudroňovo a Martovce. Územie občianskeho združenia je súvislým katastrálne prepojeným 

celkom s nevyužitým prírodným, historickým a kultúrnym potenciálom pripraveným 

zabezpečiť prispieť k jeho ďalšiemu rozvoju. 

 

Tvorba partnerstva a následne aj samotnej Stratégie miestneho rozvoja CLLD 

predstavujú dlhodobý proces stretávania sa, informovania, propagácie a vedenia rôznorodých 

diskusií vedúcich k presnému definovaniu spoločných vízií, cieľov a priorít. 

 

Obyvatelia územia občianskeho združenia „Mikroregión Hurbanovo“ sa aktívne 

zapájali do budovania partnerstva, ako aj do zberu a poskytovania informácií a údajov 

potrebných k spracovaniu Stratégie miestneho rozvoja CLLD. Keďže informácie boli širokej 

verejnosti poskytované postupne a pravidelne bol vytvorený dostatočný priestor na vznik 

nových myšlienok a generovanie nových nápadov a postrehov. Získané informácie poskytli 

dôveryhodný obraz o potrebách a požiadavkách miestneho obyvateľstva a tvorili podklad pre 

realizáciu analýz územia, čo je predmetom Stratégie miestneho rozvoja CLLD. 

 

Stratégia miestneho rozvoja sa bude realizovať s dôrazom na:  

 zabezpečenie rozvoja obcí prostredníctvom dobudovania miestnej 

infraštruktúry, modernizácie a vybudovania verejných priestranstiev 

a rekonštrukcie obecných budov, 

 rozvoj ľudských zdrojov a sociálnej infraštruktúry a  

 zvýšenie atraktivity územia ako turisticky zaujímavého miesta záujmu pre 

návštevníkov. 

 

Strategickým cieľom občianskeho združenie „Mikroregión Hurbanovo“ je dosiahnuť 

rozvoj regiónu ako celku, spraviť región príťažlivejším pre širokú verejnosť, a to investíciami 

do hlavných záujmových oblastí, ktorými sú miestna infraštruktúra a dobudovanie verejných 

priestranstiev ľudské zdroje a cestovný ruch.  
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 Základné informácie o MAS 

 

1.1 Identifikačné údaje MAS 

 

Vyplní sa nasledovná tabuľka: 

 

Tabuľka č. 1: Identifikačné údaje MAS  

Údaje o 

MAS 

Názov MAS  „Mikroregión Hurbanovo“ 

Dátum registrácie 

v zmysle zákona č. 

83/1990 Zb. 

o združovaní občanov 

v znení neskorších 

predpisov 

 

Registrovaný v zmysle zákona SR č. 83/1990 Zb. 

o združovaní občanov v znení neskorších 

predpisov dňa: 19.12 2013 

Sídlo  Hlavná 1190/2, 946 57  Svätý Peter 

IČO 42338352 

DIČ (ak relevantné) 2021793939 

Údaje o 

banke 

Názov banky Slovenská sporiteľňa a.s. 

Číslo účtu 5068977849/0900 

IBAN SK67 0900 0000 0050 6897 7849 

SWIFT GIBASKBX 

Údaje o 

štatutárovi 

Meno a priezvisko Ing. Jozef Jobbágy 

E-mail  starosta@svatypeter.eu 

Telefón 0907 819 026 

Údaje 

o kontaktnej 

osobe 

Meno a priezvisko  Bc. Klaudia Pinkeová 

E-mail   klaudia.pinkeova@svatypeter.eu 

Telefón   035/76 85 283 
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1.2 Vymedzenie oblasti a obyvateľstva, na ktoré sa stratégia CLLD vzťahuje 

 

Občianske združenie „Mikroregión Hurbanovo“ tvorí sedem subjektov zastupujúcich verejný 

sektor, ktorými sú Bajč, Nesvady, Imeľ, Mudroňovo, Martovce, Svätý Peter a Hurbanovo. 

Hurbanovo ako jediné mesto partnerstva predstavuje centrálne miesto pre všetky obce 

a zároveň sa tu nachádza hlavné sídlo združenia.   

 

Obrázok č. 1: Vymedzenie oblasti občianskeho združenia "Mikroregión Hurbanovo" v 

rámci okresu Komárno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Občianske združenie „Mikroregión Hurbanovo“ je súvislé, katastrálne prepojené územie, 

viď. Príloha č. 1: Vymedzenie územia a obyvateľstva MAS, ktoré má výhodnú geografickú 

polohu a nachádza sa v blízkosti okresných miest Nové Zámky a Komárno ako rozvojových 

pólov rastu. Územie občianskeho združenia „Mikroregión Hurbanovo“ je súčasťou okresu 

Komárno, ktorý sa nachádza na juhu Slovenska a patrí do Nitrianskeho samosprávneho kraja. 

Okres Komárno leží v južnej časti Slovenska a z administratívneho hľadiska spadá pod 

Okresný úrad Komárno.  

 

Celkový počet obyvateľov územia občianskeho združenia je 19 487 obyvateľov, podľa 

údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky ku dňu 31.12.2014, viď. Tabuľka č. 2: 

Populácia cieľovej oblasti. Stratégia miestneho rozvoja CLLD vypracovaná na báze detailných 
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analýz jednotlivých obcí a zároveň územia ako celku poskytuje pre občianske združenie 

„Mikroregión Hurbanovo“ príležitosť zapojiť sa do procesu využitia verejných prostriedkov 

a poskytnutia rozvojovej podpory a dotácií z prostriedkov EÚ. Charakter verejno - súkromného 

partnerstva je dotvorený zástupcami súkromného sektora, ktorí sa budú aktívne podieľať na 

implementácii stratégie. S dôrazom na vidiecky rozvoj bude realizácia Stratégie miestneho 

rozvoja CLLD zabezpečovaná vzájomnou spoluprácou členov verejno – súkromného 

partnerstva, ako aj aktérov z územia. 

 

Obrázok č. 2: Vymedzenie oblasti občianskeho združenia "Mikroregión Hurbanovo" vo 

vzťahu k iným okresom a Nitrianskemu kraju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Tabuľka č. 2: Populácia cieľovej oblasti 

Mesto/ Obec 
Hustota obyvateľstva na 

km² 
Počet obyvateľov 

Hurbanovo 127,30 7 605 
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Svätý Peter 80,04 2 745 

Imeľ 89,89 1 960 

Nesvady 88,06 5 100 

Bajč 34,06 1 253 

Martovce 34,98 694 

Mudroňovo 31,57 130 

Spolu: 82,73 19 487 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 

2 Vznik, história a tvorba partnerstva a stratégie CLLD 

 

2.1 Vznik a história partnerstva 

 

Vznik občianskeho združenia „Mikroregión Hurbanovo“ bol postupný, niekoľko rokov 

prebiehajúci proces, ktorého hlavným iniciátorom bolo mesto Hurbanovo. Obce oslovené zo 

strany mesta Hurbanovo boli takejto myšlienke naklonené, videli potrebu združovania síl s 

cieľom zjednotenia zdrojov a dosiahnutia spoločného rozvoja. Oficiálny vznik občianskeho 

združenia „Mikroregión Hurbanovo“ sa datuje na 19.12.2013, kedy sa občianske združenie 

„Mikroregión Hurbanovo“ registrovalo v zmysle zákona SR č. 83/1990 Zb. o združovaní 

občanov v znení neskorších predpisov. Členmi združenia sa stalo 7 samospráv: Hurbanovo, 

Bajč, Imeľ, Martovce, Mudroňovo, Nesvady a Svätý Peter. Územie partnerstva teda 

predstavuje súvislý územný celok, ktorý sa skladá z uvedeného mesta a obcí, ktoré sledujú 

spoločné záujmy a ciele.  

 

Vznik občianskeho združenia bol pre región významným krokom poskytujúcim možnosť 

rozvoja jej členov. Formovanie partnerstva sa začalo zapájaním sa do procesu fungovania 

aj obyvateľov, súkromného sektora, občianskeho sektora ako aj zapojením ostatnej 

verejnosti. Informačná základňa týkajúca sa ďalšej spolupráce s cieľom dlhodobého 

fungovania a spôsobu poskytovania informácií sa vypracovala za pomoci pravidelných stretnutí 

popredných predstaviteľov. 
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Najvýznamnejšie aktivity od vzniku občianskeho združenia až po súčasnosť: 

 Registrácia v zmysle zákona SR č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení 

neskorších predpisov, založenie občianskeho združenia prostredníctvom troch 

fyzických osôb; 

 Prijatie členov občianskeho združenia, zabezpečenie charakteru verejno - 

súkromného partnerstva, v ktorom majú nadpolovičné zastúpenie subjekty 

súkromného sektora; 

 Pravidelne sa konajúce valné zhromaždenia občianskeho združenia, viď. Príloha 

č.5: Dokumenty preukazujúce proces tvorby stratégie; 

 Pracovné stretnutia za účelom určenia postupu informovania verejnosti, zberu 

informácií, spracovávania zozbieraných informácií, propagovania občianskeho 

združenia, zostavovania hlavných cieľov Stratégie miestneho rozvoja CLLD, viď. 

Príloha č.5: Dokumenty preukazujúce proces tvorby stratégie; 

 Prezentácia občianskeho združenia „Mikroregión Hurbanovo“ na kultúrnych 

a spoločenských udalostiach konajúcich sa v jednotlivých obciach, informačné 

kampane, zber údajom prostredníctvom dotazníkov, distribúcia letákov, prednášky 

s možnosťou diskusie; 

  Zastúpenie občianskeho združenia „Mikroregión Hurbanovo“ na konferenciách 

a verejných seminároch organizovaných Nitrianskym samosprávnym krajom 

s prezentáciou združenia. 

 

Geografické hľadisko  

Z hľadiska územia hovoríme o ucelenom územnom celku rozprestierajúcom sa v Podunajskej 

nížine. Pre ešte bližšie spresnenie občianske združenie „Mikroregión Hurbanovo“ sa nachádza 

v Nitrianskom kraji v okrese Komárno. Okres Komárno je najjužnejším okresom Nitrianskeho 

kraja. Územie „Mikroregiónu Hurbanovo“ sa rozprestiera na najteplejšom mieste Podunajskej 

nížiny, pre ktoré sú charakteristické úrodné orné pôdy. Vďaka vysokej kvalite pôd sa územie 

zaraďuje medzi najúrodnejšie a najviac poľnohospodársky využívané na Slovensku. To 

spôsobuje, že prirodzená vegetácia musela ustúpiť potrebám človeka a okolie intravilánu tvorí 

hlavne orná pôda.  

Z geografického hľadiska ide o súvislé, katastrálne prepojené územie súčasťou ktorého sú 

samosprávy podobného rázu. Sú charakteristické obdobnými potrebami, čo umožňuje 

sledovať spoločný cieľ v oblasti rozvoja územia. 
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Sektorové  a inštitucionálne hľadisko 

Členská základňa občianskeho združenia „Mikroregión Hurbanovo“ sa skladá zo 7 

samospráv zastupujúcich verejný sektor, 6 občianskych združení a 3 fyzických osôb 

zastupujúcich súkromný sektor. Prioritou združenia je nielen vyváženosť členskej 

základne, ale aj prínos jednotlivých členov pre fungovanie združenia. Členskú základňu tvoria 

nasledovní členovia: viď. Tabuľka č. 3: Občianske združenia, Tabuľka č. 4: Fyzické osoby. 

Pomer zastúpenia súkromného a verejného sektora sa nachádza v nasledujúcom pomere 

– VS : SS = 43,75% : 56,26%. 

 

Tabuľka č. 3: Občianske združenia 

Poradové číslo Názov občianskeho združenia Sídlo 

1. OZ Združenie priateľov MŠ 

Slniečko, Imeľ 
Imeľ 

2. OZ SZIGET – Sziget polgári 

társulás, Martovce 
Martovce 

3. Centrum sociálnych služieb 

Margaréta n.o., Bajč 
Bajč 

4. AGRO VALACH, Mudroňovo Mudroňovo 

5. Klub dôchodcov Nesvady Nesvady 

6. CSEMADOK ZO Hurbanovo Hurbanovo 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Tabuľka č. 4: Fyzické osoby 

Poradové číslo Meno fyzickej osoby Zaradenie 

1. Ing. Terézia Horváthová Svätý Peter 

2. Anton Chochula Hurbanovo 

3. Ing. Karol Lovász Hurbanovo 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Ekonomicko - sociálne hľadisko  

Vzájomné pôsobenie rôznych odvetví ekonomiky vo finančnom sektore, nefinančnom sektore, 

sektore domácností aj v platobnom sektore ovplyvňuje finančnú stabilitu ekonomiky každého 
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subjektu. V rámci hospodárskej aktivity môžeme v danom území hovoriť hlavne 

o poľnohospodárskej výrobe, keďže sú na to vhodné podmienky. Jej opodstatnenie je viditeľné 

aj v počte pracovných miest, ktoré vytvárajú pre miestne obyvateľstvo. Štrukturálne zmeny 

ekonomiky spôsobili aj zmenu sociálnej štruktúry ekonomicky aktívneho obyvateľstva, čo 

spôsobilo zníženie počtu samostatne hospodáriacich roľníkov a družstevných 

poľnohospodárov a zvýšenie počtu podnikateľov. Dôležitú úlohu v rámci územia zohráva aj 

spracovateľský a elektrotechnický priemysel.  

 

Primárny sektor predstavuje najvýznamnejší sektor ekonomiky, ktorý je tvorený odvetviami 

produkujúcimi základné suroviny a materiály. V rámci riešeného územia občianskeho 

združenia „Mikroregión Hurbanovo“ má najväčšie zastúpenia práve tento sektor, keďže 

prírodné podmienky v danej oblasti umožňujú dobrý rozvoj poľnohospodárstva, a to aj v 

rastlinnej aj v živočíšnej výrobe. Ľudia z územia sa zameriavali na pestovanie zeleniny, pre 

ktoré sú v oblasti mimoriadne priaznivé podmienky. Odvetvie poľnohospodárstva napriek 

tomu, že je veľmi významným zamestnávateľom, nedokáže generovať dostatočné množstvo 

pracovných príležitostí pre miestne obyvateľstvo. 

 

Sekundárny sektor úzko súvisí s primárnym sektorom a patrí sem spracovateľský priemysel 

a stavebníctvo. Pre rozvoj výrobnej a hospodárskej činnosti je potrebné vytvárať vhodné 

zázemie a prostredie, v ktorom podnikateľský subjekt dostáva príležitosť na slobodné 

podnikanie a voľnú súťaž. 

 

Terciárny sektor zahŕňa všetky druhy služieb, ktorými sú obchod, doprava, spoje a iné. Ide o 

dynamicky sa rozvíjajúci sektor, ktorý poskytuje široké možnosti ďalšieho rozvoja, inovácií 

a uplatnenia podnikateľských subjektov vďaka pomerne nízkej investičnej náročnosti. Keďže 

sa v rámci územia „Mikroregiónu Hurbanovo“ nachádza niekoľko zaujímavých miest a bodov 

cestovného ruchu, aj tento sektor je z hľadiska hospodárskeho a sociálneho rozvoja regiónu 

veľmi dôležitý. Región je zaradený medzi regióny strednej priority s dôrazom na pobyty pri 

termálnej vode, vodné športy, cykloturistiku a vidiecke pobyty, a práve tieto skutočnosti dokážu 

obce, podnikateľské a iné subjekty z územia využiť vo svoj prospech a v prospech svojho 

podnikania. 
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Skúsenosti členov občianskeho združenia „Mikroregión Hurbanovo“ s realizáciou projektov 

 

Obce verejno-súkromného partnerstva „Mikroregión Hurbanovo“ pristupovali vo väčšine 

prípadov k rozvoju územia samostatne. Rozvoj bol v prvom rade zabezpečovaný na základe 

individuálnych možností jednotlivých obcí, ktoré sa opierali o ich ekonomickú situáciu 

a rozpočet. Obce však nedisponujú finančnými prostriedkami na to, aby zabezpečovali svoj 

plnohodnotný rozvoj a preto je nevyhnutné používať vonkajšie zdroje. Čiastočne sa 

pristupovalo k využívaniu externých zdrojov finančných prostriedkov z fondov Európskej únie, 

štátneho rozpočtu, Environmentálneho fondu, nadácií a iných zdrojov čerpania, viď. Príloha č. 

10:  Zoznam realizovaných projektov. Spracovaním a odovzdávaním žiadostí sa obce uchádzali 

o dotácie a nenávratné finančné príspevky, prostredníctvom ktorých zabezpečili samotný 

rozvoj obce a zvýšili kvalitu života jej obyvateľov. Pri realizácii týchto aktivít využívali 

postupy strategického plánovania a integrovaného prístupu k rozvoju územia. Obce sa 

v minulosti uchádzali a následne čerpali z rôznych zdrojov a fondov. Z tohto dôvodu môžeme 

poukázať na ich existujúce skúsenosti v oblasti prípravy a realizácie rôznorodých projektov 

v praxi s dôrazom na ich úspešnosť. Realizovali sa projekty zamerané na rekonštrukciu 

verejných budov, verejného osvetlenia, revitalizáciu obcí, výstavbu bytových domov so 

zameraním na podporu mladých ľudí alebo rozvoj služieb poskytovaných v rámci obcí a mnohé 

iné. 

 

Obce občianskeho združenia „Mikroregión Hurbanovo“, okrem projektov realizovaných 

členmi združenia jednotlivo, sa spoločne uchádzali aj o podporu na poskytnutie dotácie 

z Nitrianskeho samosprávneho kraja, kde združenie uspelo. Prostredníctvom tejto dotácie sa 

zrealizovalo celkovo 9 projektov, kde žiadateľmi o nenávratný finančný príspevok boli obce 

a subjekty súkromného sektora so sídlom alebo prevádzkou na území „Mikroregiónu 

Hurbanovo“. 

 

Obce a mesto, ktoré sú súčasťou partnerstva si uvedomujú, že spoluprácou sa ich sila 

zväčšuje a možnosti sa znásobujú. Realizáciou a koordináciou spoločných rozvojových 

aktivít je riešenie základných problémov jednoduchšie a rýchlejšie. 
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2.2 Tvorba partnerstva a stratégie CLLD 

 

Tvorba partnerstva a následne aj samotnej Stratégie miestneho rozvoja CLLD 

predstavuje dlhodobý proces stretávania sa, informovania, propagácie a vedenia 

rôznorodých diskusií vedúcich k presnému definovaniu spoločných vízií, cieľov a priorít. 

 

Občanom ako aj širokej verejnosti boli informácie poskytované rôznymi spôsobmi. Jedným zo 

spôsobov informovania boli menšie informačné kampane. Informačné kampane sa vždy 

realizovali súbežne s inými miestnymi udalosťami, ako napríklad obecné dni, miestne 

obecné slávnosti, kultúrne a spoločenské podujatia organizované obcou alebo mestom, aby 

samosprávam nevznikali zbytočné náklady a zároveň sa zabezpečila účasť širšej verejnosti. 

Informačné kampane zabezpečili postupné oboznamovanie verejnosti s existenciou 

občianskeho združenia a jeho hlavnými cieľmi a prioritami, viď. Tabuľka č. 5: Informačné 

kampane (IK), Príloha č. 5: Informačné kampane.   

 

Informačné kampane realizovala osoba vedúca a zodpovedná za kampaň, ktorá riadila 

a dohliadala na jej priebeh. Touto osobou bol zväčša starosta/starostka prípadne nimi poverená 

kompetentná osoba. V rámci kampane malo občianske združenie „Mikroregión Hurbanovo“ 

svoje vlastné stanovište, ktoré bolo reprezentované vytýčeným stánkom, vyhradenými 

priestormi, miestami, stolmi alebo pultmi určenými pre propagáciu združenia, prípadne sa 

kampane konali na miestnych obecných úradoch. Realizácia kampaní prebiehala formou 

krátkych prednášok a diskusií o vzniku občianskeho združenia, o jeho fungovaní, cieľoch 

a spracovávaní Stratégie miestneho rozvoja CLLD, ktorá je nevyhnutným krokom 

k získaniu štatútu Miestnej akčnej skupiny. Miestna akčná skupina, jej definícia, fungovanie 

a spôsob riadenia boli taktiež jednou z dôležitých tém. Verejnosť bola o mieste, čase a obsahu 

prednášok informovaná prostredníctvom miestnych rozhlasov, miestnej televízie prípadne 

prostredníctvom letákov. Účasť na prednáškach bola dobrovoľná a boli vedené kompetentnou 

osobou s potrebnými vedomosťami a skúsenosťami z oblasti riešenej problematiky. Kampane 

boli realizované v menších skupinách, ktoré boli zväčša rozdeľované podľa sektorov na 

občiansky, neziskový, súkromný, aby sa dosiahlo cielené informovanie a poskytnutie 

uspokojivých údajov pre každého potenciálneho prijímateľa.  Výsledkom týchto 

informačných kampaní bola informovanosť verejnosti a takejto možnosti spolupráce, 

o alternatívach spoločného rozvoja a o tom, čo všetko je možné spoločnými silami dosiahnuť. 
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Tabuľka č. 5: Informačné kampane (IK) 

Por.č. Mesto/Obec Dátum IK 

Udalosť, 

v rámci 

ktorej sa IK 

konala 

Téma informačnej 

kampane 

Osoba vedúca 

informačnú 

kampaň 

1. Hurbanovo 27.06.2015 
Hurbanovské 

kultúrne dni 

Poskytnutie informácií 

o spracovávaní 

Stratégie miestneho 

rozvoja CLLD pre 

Občianske združenie 

„Mikroregión 

Hurbanovo“ 

Mgr. Ildikó 

Basternáková 

2. Hurbanovo 19.09.2015 

I. ročník 

Hurbanovské

ho dňa 

darcov krvi  

Miestna akčná skupina 

a jej fungovanie 

Mgr. Ildikó 

Basternáková 

3. Hurbanovo 22.08.2015 
Slávnosti sv. 

Štefana 

Miestna akčná skupina 

a jej fungovanie 

Mgr. Roland 

Hulko 

4. Svätý Peter 28.06.2014 Obecné dni 
Základné informácie o 

MAS 

Ing. Jozef  

Jobbágy 

5. Svätý Peter 27.06.2015 Obecné dni 
Stratégia miestneho 

rozvoja CLLD 

Klaudia 

Pinkeová 

6. Imeľ 20.06.2015 Imeľské dni 
Stratégia miestneho 

rozvoja CLLD 

Ing. František 

Tyukos 

7. Imeľ 26.11.2015 

Oslavy 

životných 

jubileí 

Základné informácie o 

MAS 

Ing. František 

Tyukos 
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8. Imeľ 27.11.2015 

Oslavy 

jubilejných 

sobášov 

Stratégia miestneho 

rozvoja CLLD 

Ing. František 

Tyukos 

9. Nesvady 12.09.2015 
Nesvadské 

dni 

Občianske združenie 

„Mikroregión 

Hurbanovo“ – 

Stratégia miestneho 

rozvoja CLLD 

JUDr. Jozef 

Haris 

10. Nesvady 30.04.2015 
Stavanie 

mája 

Miestna akčná skupina 

a jej fungovanie 

JUDr. Jozef 

Haris 

11. Mudroňovo 
04/2015 – 

10/2015 

Kreatívne 

dielne 

Miestna akčná skupina 

a jej fungovanie 

Ing. Ľubomír 

Maťko 

12. Martovce 02.08.2015 Obecné dni 
Základné informácie o 

MAS 

Ing. István 

Keszeg 

13. Martovce 06.11.2015 

Verejné 

zhromaždeni

e občanov 

obce 

Základné informácie o 

MAS 

Ing. István 

Keszeg 

14. Bajč 19.06.2015 Obecné dni 

Ako funguje Miestna 

akčná skupina, 

Občianske združenie 

„Mikroregión 

Hurbanovo“ 

Oto Virág 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Okrem všeobecných informačných kampaní sa organizovali aj zvlášť stretnutia 

s predstaviteľmi súkromného sektora a občianskych záujmových združení. Išlo o menšie 

diskusné skupiny, kde bol priestor na vysvetlenie naliehavosti zastúpenia súkromného sektora 

v rámci občianskeho združenia. Informovanie záujmových združení a predstaviteľov 

súkromného sektora prebiehalo aj prostredníctvom distribúcie informačných letákov do 

domácností, alebo ich rozdávanie na verejných akciách, viď. Príloha č.5: Doklady preukazujúce 
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tvorbu stratégie. Letáky boli vyrobené svojpomocne, vo veľkosti formátu A4, vo farebnom 

prevedení. Boli zamerané na poskytnutie informácií o vzniku verejno-súkromného partnerstva, 

jeho činnosti, spôsoboch realizácie spolupráce, povinnostiach, pravidlách, možnostiach členov 

partnerstva, príležitostiach, ktoré vznik Miestnej akčnej skupiny prinesie. Vznik partnerstva 

uľahčoval fakt, že sa jedná o celistvé územie, v rámci ktorého sú prepojené nielen obce ale aj 

jednotlivé subjekty súkromného sektora, preto bol záujem o členstvo v partnerstve postačujúci. 

Informačné letáky vypracované vedením občianskeho združenia  sa doručovali subjektom 

súkromného sektora samostatne za každú obec. 

 

Ďalšou etapou masového informovania a dopytovania bolo rozdávanie dotazníkov viď. 

Obrázok č. 3: Dotazník, Príloha č. 7: Dotazník (vzor). Dotazníky mali okrem prvotného cieľa 

poskytnutia informácií, získať aj relevantné údaje odzrkadľujúce mienku verejnosti. Dotazník 

obsahoval dôkladne zostavené otázky, ktorými sa mali získať na jednej strane pohľady, názory 

a pocity obyvateľstva v súvislosti so vznikom verejno- súkromného partnerstva. Na druhej 

strane sa mali získať informácie o názoroch obyvateľov na situáciu v obciach, ich spokojnosť 

s vybavenosťou, postrehy, sťažnosti, poprípade nápady na obnovu resp. zmenu.  

 

Obrázok č. 3: Dotazník 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Okrem samotného informovania verejnosti bolo potrebné, aby sa obyvatelia z územia 

aktívne podieľali na tvorbe Stratégie miestneho rozvoja CLLD a poskytli informácie 

v potrebnom množstve a kvalite. Informácie sa zbierali predovšetkým prostredníctvom 

dopytovania, distribúciou dotazníkov do domácností alebo nabádaním ľudí k vyplneniu 
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dotazníkov na mieste zberu údajov. Občianske združenie „Mikroregión Hurbanovo“ 

rozlišovalo dva základné typy respondentov, a to respondentov zastupujúcich súkromný sektor 

a respondentov zastupujúcich verejný sektor. Keďže oba tieto sektory majú iné záujmy a ciele, 

bolo potrebné pristupovať k nim individuálne. Dotazníky určené pre súkromný sektor boli 

zamerané na možnosti uplatnenia subjektov súkromnej sféry v rámci Miestnej akčnej skupiny, 

možnosti ich čerpania a investície finančných prostriedkov tak, aby tieto aktivity prispeli 

k rozvoju regiónu. Dotazníky určené pre verejný sektor boli zamerané na možnosti čerpania 

samospráv, činnosti, ktoré môžu obce a mestá realizovať, spôsob spolufinancovania, 

oprávnenosť výdavkov a spôsob získania finančných prostriedkov.  

 

Môžeme konštatovať, že obyvatelia územia občianskeho združenia „Mikroregión 

Hurbanovo“ sa aktívne zapájali do budovania partnerstva, ako aj do zberu 

a poskytovania informácií a údajov potrebných k spracovaniu Stratégie miestneho 

rozvoja CLLD. Keďže informácie boli širokej verejnosti poskytované postupne a pravidelne 

bol vytvorený dostatočný priestor na vznik nových myšlienok a generovanie nových nápadov 

a postrehov. Získané informácie poskytli dôveryhodný obraz o potrebách a požiadavkách 

miestneho obyvateľstva a tvorili podklad pre realizáciu analýz územia. 
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3 Analytický rámec 

 

3.1 Analýza zdrojov územia 

 

3.1.1. Všeobecná charakteristika a špecifiká územia  

 

Územie občianskeho združenia „Mikroregión Hurbanovo“ leží na juhozápadnom Slovensku, v 

okrese Komárno, vo východnej časti Podunajskej nížiny, na sútoku riek Žitavy a Nitry. 

Najbližšími európskymi metropolami sú Viedeň vzdialená 190 km a Budapešť vzdialená 120 

km.  

 

Podstatnú časť územia verejno-súkromného partnerstva zaberá kvalitná poľnohospodárska 

pôda. Kraj patrí k najteplejším a najsuchším oblastiam a najproduktívnejším 

poľnohospodárskym centrám Slovenskej republiky. Priemerná ročná teplota dosahuje 

10°C. Priemerný ročný úhrn zrážok dosahuje len 600 milimetrov, preto je zavlažovanie 

poľnohospodárskej pôdy takmer nevyhnutné. Aj keď najviac zrážok padne v letnom období, 

letá sú typické tým, že sú dlhé a suché. Väčšina zrážok totiž padne formou letných búrok. V 

zimnom období padajú zrážky najmä vo forme snehu, vďaka vyšším teplotám však trvalá 

snehová pokrývka len krátko. Nitriansky kraj, v ktorom sa územie verejno – súkromného 

partnetsva nachádza, je bohaté na výskyt vodných zdrojov. 

 

V blízkosti územia prebieha významná sídelná rozvojová os Komárno – Nové Zámky - Nitra, 

okolo ktorej sa sformovalo územia ťažiska osídlenia nadregionálneho až celoštátneho významu. 

Komárno sa pokladá za spádové územie pre obyvateľov z obcí okresu z hľadiska dochádzky za 

občianskou vybavenosťou, sú tu situované zariadenia vyššej občianskej vybavenosti, ako 

napríklad administratíva, školstvo alebo zdravotníctvo.  

 

Prírodné bohatstvo  

 Územie je charakteristické najmä výskytom úrodných pôd černozeme, hnedozeme 

prípadne čiernice. Vďaka priaznivým klimatickým podmienkam vzniká ideálny 

priestor  pre poľnohospodárske účely. Úrodné pôdy sú pre územie špecifické a zároveň 

veľmi dôležité, keďže poľnohospodárstvo je nosným pilierom miestneho podnikania. 

Z hľadiska zastúpenia pôd sa tu nachádzajú čiernice kultizemné, sprievodné čiernice 
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glejové, lokálne, modálne, prevažne z nekarbonátových aluviálnych sedimentov a nivné 

a lužné pôdy;  

 Nachádzajú sa tu chránené územia podľa zákona č. 543/ 2002 Z.z.o ochrane prírody 

a krajiny, ktorými sú Prírodná rezervácia Listové jazero a Prírodná rezervácia 

Líščie diery. Zapísané do sústavy chránených území členských krajín Európskej únie – 

Natura 2000 sú územia európskeho významu Listové jazero a Nesvadské piesky; 

 Nachádzajú sa tu aj chránené územia mŕtvych ramien riek vďaka spoločenstvám 

vtáctva. Lokalita sa vyznačuje veľmi cenným spoločenstvom rovnokrídlovcov 

(Orthoptera). Jednotlivé druhy sa vyskytujú vo väčšom počte, nad 1000 a 50 jedincov 

a boli zistené len v rámci tejto lokality. Zapísané do sústavy chránených území 

členských krajín Európskej únie – Natura 2000 je chránené vtáčie územie Dolné 

Považie. Ide o hniezdisko stepných druhov vtákov viazaných na otvorené biotopy 

nížinnej krajiny; 

 Svoje významné miesto zaujal aj rozvoj agroturistiky a vinárstva, ktorých popularita 

za posledné roky neustále rastie. V území sa nachádza významné zastúpenie vinárov 

a vinárstiev, ktorí produkujú vína vysokej kvality. 

 

Bohaté kultúrne dedičstvo  

Významné kultúrne prvky územia: 

 Kaplnka pohrebná s hrobkou (Hurbanovo), 

 Kaštieľ rodiny Konkoly-Thege, Kostol sv. Ladislava s areálom (Hurbanovo), 

 Slovenská ústredná hvezdáreň aj s parkom, knižnica Hvezdárne (Hurbanovo), 

 Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa (Bajč), 

 Park pri kaštieli Zichyovcov (Svätý Peter), 

 Múzeum ľudovej architektúry a bývania (Martovce). 

 

Lokalita  

Ďalšie výhody vyplývajúce z lokalizácie a polohy územia: 

 Lokalita  sa vyznačuje pestovaním jačmeňa, čo iniciovalo, umožnilo vznik pivovaru 

HEINEKEN Slovensko, ktorý má v súčasnosti veľký význam pre celý región, 

 Dopravné napojenie na okresné mestá Nové Zámky a Komárno,  

 Nachádza sa tu významná archeologická lokalita s dôležitými archeologickými 

náleziskami v rámci územia obce Bajč, ktoré dokazujú osídlenie priestoru už v praveku,  
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 Geofyzický ústav SAV v Hurbanove zabezpečuje rozvoj cestovného ruchu, prijíma 

stovky návštevníkov každú letnú sezónu. 

 

 

3.1.2. Historický vývoj a kultúrno – historické zdroje územia 

 

   Hurbanovo 

 

Archeologické nálezy potvrdzujú, že sa na tomto území vystriedali viaceré praveké kultúry, z 

obdobia sťahovania národov tu žili kmene kvádov, dákov, markomanov, gótov, avarov a hunov. 

Pôvodnou osadlosťou bola časť Konkoľ, podľa archívnych listín pod názvom “possesio 

Concol“, ktorá po odchode tatarských vojsk bola v roku 1242, osídlená kunmi pod vedením 

Matúša Thegeho, známeho ako Máté Thege de Concol, ktorému kráľ Béla IV. daroval 

zemanský titul a 1600 ha majetok. Z tohoto obdobia je známa aj osadlosť “villa Wegh” z roku 

1247 so slovanským osídlením, pričom najznámejším majiteľom bol v roku 1308 knieža Ápor. 

Prvá zmienka o pôvodnom osídlení v oblasti súčasného Hurbanova podchádza z roku 1357 ako 

“possesio Galla“, z ktorého sa neskôr stal názov Ó-Gyalla. V 15. a 16. storočí patrila 

Gyallayovcom. V polovici 16. storočia obec zničili Turci, pričom v roku 1561 tu stál iba 

opustený kostol. Obec znovu osídlili začiatkom 18. storočia poddanými z Hontianskej, 

Trenčianskej a Nitrianskej župy. Z roku 1786 dochovaný nový názov O-Gyalla (maďarsky 

Ógyalla - Stará Ďala) reflektujúci obnovenie niekdajšej obce po tureckom vpáde.  

• obec Konkoľ – spomína sa v roku 1247 a patrila zemepánom Konkoly- Thegeovcom. Usadlosť 

bola osídlená po vpáde Tatarov na naše územie.  

• obec Aba – doložená v roku 1244. Patrila magistrom Vojtechovi a Adamovi. Ako osada sa 

spomína v roku 1438.  

• obec Vék – spomína sa v roku 1247 ako villa Wegh. V 16. storočí túto obec obsadili a zničili 

Turci. Od 17. storočia samostatná osada, v ktorej sa pestoval tabak.  

• obec Tótvár – ako obec sa spomína v roku 1532. V 16. storočí túto obec rovnako spustošili 

Turci.  

• obec Bohatá – založená v roku 1404. Obec sa spája so zemepanským rodom Ordódyovcov.  
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Časť Bohatá je podľa historických listín známa od roku 1404, pričom patrila zemianskym 

rodinám Deshyzyovcov a od roku 1571 Ordódyovcom. V druhej polovici 16. storočia po 

tureckých nájazdoch bola čiastočne vyľudnená, avšak od polovice 17. storočia sa opätovne 

osídlila. Významným historickým obdobím v dejinách mesta bola druhá polovica 19. a začiatok 

20. storočia, keď v meste pôsobil Dr. Miklós Konkoly – Thege, ktorý napísal vyše 40 vedeckých 

prác a založil prvú hvezdáreň na bývalom historickom území Rakúsko – Uhorska, ktoré malo 

svoje významné postavenie z celoeurópskeho hľadiska. 

 

Historicky mesto Hurbanovo zlučuje obce Gyalla (Stará Ďala), Aba, Konkoľ, Obory, Vék a 

Tótvár. Obec sa vyvinula zo staršieho slovanského osídlenia. Prvá písomná zmienka o obci je 

z roku 1329, v rámci opisu chotára obce Merche, ako Jakabov majetok. Ďalší písomný doklad 

je z roku 1337, kde sa uvádza ako possesio (statok, majer, usadlosť) Gyalla, pričom v roku 1356 

je doložená ako zemepánsky majetok.  

 

V roku 1828 mala obec Gyalla, spolu s obcou Dulovce, 283 domov a 2 173 obyvateľov. V 

rokoch 1820-60 bola v obci tabaková továreň. V rokoch 1938-45 bola obec pripojená k 

Maďarsku. V rokoch 1940-45 tu pôsobilo družstvo dorábateľov papriky, neskôr sušiareň 

papriky národného podniku Karpatia. V roku 1948 bola obec premenovaná na Hurbanovo. V 

roku 1950 založené pôdohospodárske družstvá v Hurbanove a v Zelenom Háji a v roku 1959 v 

obci Vég. Do roku 1960 mesto bolo sídlom samostatného okresu. Rozvíjal sa priemysel 

stavebných hmôt (ťažba štrku a tehelňa). Od roku 1969 je v Hurbanove zriadený pivovar a 

sladovňa. V roku 1971 bola k mestu pričlenená obec Bohatá. Hurbanovo má od roku 1960 štatút 

mesta. 

Dejiny mesta sú späté so zemianskymi rodmi Thegeovcov (Konkoľ) a Ordódyovcov (Bohatá). 

Z rodu Thegeovcov pochádzal astronóm a fyzik Dr. Mikuláš Konkoly-Thege, zakladateľ 

miestnej hvezdárne a neskorších geofyzikálnej a meteorologickej stanice. V roku 1923 osadu 

Nová Trstená kolonizovali Slováci, ktorí sa vrátili z Ameriky. Obec Bohatá bola v tomto roku 

rovnako kolonizovaná Slovákmi. V roku 1923 vznikli nové mestské časti Zelený Háj a 

Holanovo, do ktorých sa presťahovali presídlenci z Kysúc, zo Zvolena a od Brezovej. V roku 

1946 sa do Pavlovho Dvora presídlili ďalší slovenskí kolonisti z Poltára.  

Na území mesta sa nachádzajú nasledovné nehnuteľné objekty, ktoré sú zapísané ako NKP v 

Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR: 
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Tabuľka č. 6: Hurbanovo - Zoznam národných a kultúrnych pamiatok 

Katastrálne 

územie 
Č. ÚZPF Názov NKP 

Názov 

pamiatkového 

objektu 

Bližšie určenie 

PO 

Bohatá  283/0 
SOCHA NA 

STĹPE 

SOCHA NA 

STĹPE 

sv. Ján 

Nepomuc-ký  

Bohatá  2532/0 PARK PARK - 

Bohatá  2509/1 
KÚRIA A 

PARK 
KÚRIA - 

Bohatá  2509/2 
KÚRIA A 

PARK 
PARK anglický  

Bohatá  282/0 KOSTOL KOSTOL r. k. sv. Anny  

Hurbanovo  11536/0 

KAPLNKA 

POHREBNÁ S 

HROBKOU 

KAPLNKA 

POHREBNÁ 

S HROB-KOU 

rod. Feszty  

Hurbanovo  11533/0 KAŠTIEĽ KAŠTIEĽ - 

Hurbanovo  11547/1 
KOSTOL S 

AREÁLOM 
KOSTOL 

r. k. sv. 

Ladislava  

Hurbanovo  11547/2 
KOSTOL S 

AREÁLOM 
ZVONICA murovaná  

Hurbanovo  11547/3 
KOSTOL S 

AREÁLOM 
FARA r. k. chodbová  

Hurbanovo  287/1 

OBSERVATÓR

IUM S 

AREÁLOM 

OBSERVATÓ

RIUM 
solitér  

Hurbanovo  287/2 

OBSERVATÓR

IUM S 

AREÁLOM 

PARK - 

Hurbanovo  287/3 

OBSERVATÓR

IUM S 

AREÁLOM 

KNIŽNICA solitér  
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Hurbanovo  11544/1 

KAPLNKA 

POHREBNÁ S 

AREÁLOM 

KAPLNKA 

POHREBNÁ 

rod. Thege 

Konko-ly  

Hurbanovo  11544/2 

KAPLNKA 

POHREBNÁ S 

AREÁLOM 

KRYPTA 
rod. Thege 

Konko-ly  

Hurbanovo  11544/3 

KAPLNKA 

POHREBNÁ S 

AREÁLOM 

NÁHROBNÍK kamenný  

Hurbanovo  11544/4 

KAPLNKA 

POHREBNÁ S 

AREÁLOM 

NÁHROBNÍK kamenný  

Hurbanovo  11544/5 

KAPLNKA 

POHREBNÁ S 

AREÁLOM 

NÁHROBNÍK kamenný  

Hurbanovo  11544/6 

KAPLNKA 

POHREBNÁ S 

AREÁLOM 

PLOT kovový  

Zdroj: Program rozvoja mesta Hurbanovo 2014 – 2020, program hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja Mesto Hurbanovo 2014 - 2020 

 

Svätý Peter 

 

Prvé písomné pamiatky o obci Svätý Peter pochádzajú zo 14. storočia z  roku 1332. Vtedy je 

obec spomínaná pod menom Sanctus Petrus – Zenthpeter, a to pri príležitosti vysvätenia fary a 

kostola, ktoré boli zasvätené  menu Svätého Petra. Podľa kroniky však bolo toto územie 

obývané už okolo roku 1200, keď na tomto území stálo len pár domov pri studni Harsany. Na 

tomto území však ostať nemohli z dôvodu veľkého počtu živelných pohrôm a preto sa presunuli 

na územie dnešnej obce.  
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Svätý Peter od počiatku svojho vzniku patril k majetkom komárňanského hradu. Obec Svätý 

Peter leží v jednej z najstarších sídelných oblastí Slovenska – na dolnom Požitaví, ktoré bolo 

vďaka priaznivým klimatickým podmienkam, dostatku úrodnej pôdy, blízkosti vodných 

zdrojov osídľované už v praveku. Nachádzali sa tu postupne sídliská a pohrebiská z obdobia 

mohylovej kultúry, laténu, stredoveké sídlisko, čakanské pohrebisko či sídlisko, sídliskové 

objekty bádenskej kultúry, strednej doby bronzovej. Dolné Požitavie bolo integrálnou súčasťou 

Nitrianskeho kniežatstva a od roku 833 súčasťou Veľkej Moravy. Obec vznikla pri kostole sv. 

Petra, doloženom 1332 – 1560. Patrila panstvu hradu Komárno. Za tureckých nájazdov spustla. 

Čoraz viac zaľudnená dedina bola počas tureckých vojen natoľko spustošená, že skoro zanikla. 

V súpise roku 1576 bolo zaznamenaných len 9 obývateľných domov. Po tureckých nájazdoch 

sa dedina znova zaľudnila novými osadníkmi. V roku 1720 ju od eráru vymenili Zichyovci.   

 

V roku 1763 dedinu zasiahlo silné zemetrasenie. Mnoho  domov padlo za obeť  prírodnému  

živlu. Obeťou sa  stal aj katolícky kostol  postavený v roku 1730, ktorého strop sa zrútil a 

poškodili  sa aj steny kostola. O jeho rekonštrukciu sa postaral gróf Miklós Zichy. Rodina dala 

v  dedine postaviť aj veľký  kaštieľ, ktorý vo vojnových  časoch slúžil ako župný dom. Cez 

Svätý Peter viedla cesta z Hurbanova do Bátorových Kosíh. Táto cesta často znepríjemňovala 

život obyvateľov, pretože po nej opakovane prechádzali vojská. V II. svetovej vojne mnoho 

obyvateľov prišlo o život. V 19. storočí tu pracovala pálenica, začiatkom 20. storočia tehelňa. 

Roku 1909 tu založili úverné družstvo. Svätý Peter do uzavretia  Trianonskej  mierovej  zmluvy  

vo Francúzku 1920 patril k Uhorsku, potom spolu s celou  Hornou  Zemou bol pripojený k 

Československu. V zmysle Viedenskej arbitráže v roku 1938 bol pripojený k Maďarsku s celým 

Južným Slovenskom. Parížskou mierovou dohodou  po ukončení  II. svetovej vojny zrušili  

Viedenskú  arbitráž a tak sa tento kraj  znovu stal súčasťou Československej republiky. Meno 

obce  sa v spleti  historických a ideologických premien viackrát zmenilo. 

Kultúrno-historické pamiatky 

Na území obce Svätý Peter sa nachádza nehnuteľná národná kultúrna pamiatka evidovaná 

v Ústrednom zozname pamiatkového fondu: 

o  park na Školskej ulici 

Nachádzajú sa tu aj ďalšie objekty s pamiatkovými hodnotami: 

o kostol, rímskokatolícky, pôvodne barokový, postavený v r. 1730, 

o kostol, evanjelický ref., klasicistický, postavený v roku 1784 ako tolerančný, 

o kostol, evanjelický, a.v., postavený v roku 1956, 

o kaštieľ grófa Zichyho, 
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o trojičný (mariánsky) stĺp, 

o procesiový kríž, 

o prícestný kríž so sochou Ukrižovaného, z r. 1909, 

o pamätník obetiam II. svetovej vojny, 

o rodinná krypta Zichyovcov. 

 

Imeľ 

 

Výsledky archeologických výskumov potvrdili , že oblasť dolného toku starého koryta Nitry 

bola v rannom a v neskorom neolite osídlená. V tomto období na území Imeľa nepochybne 

pulzoval život. Prví osídlenci boli zrejme lovci, rybári a poľnohospodári. V období 4500 - 1500 

rokov pred Kristom sa pohybovalo na území našej obce niekoľko spoločenstiev - kultúrnych 

skupín - s rodovou a sociálne diferencovanou štruktúrou. Existencia kultúrnej skupiny bola 

spätá s charakteristickou technológiou spracovania hliny, výroby a výzdoby úžitkovej 

keramiky. V lokalite Betár bolo odkryté nálezisko, ktorého spodné vrstvy dokumentujú výskyt 

prvých poľnohospodárskych civilizácii, výrobcov lineárnej keramiky. Z obdobia doby staršej 

volantovej kultúry pochádza vzácny exponát - bombovitá nádoba vo forme kalichu zdobená na 

vrchu a dne štyrmi pásmi rytých čiar. Pohyb a prítomnosť Keltov v Karpatskej kotline mapujú 

nielen archeologické nálezy, ale i písomné pramene z pera antických historikov.   

Na konci 5. a na začiatku 6. storočia sa tu objavili aj prvé predvoje slovanských kmeňov. Od 

konca 6. a v 7. storočí môžeme hovoriť aj o prítomnosti Avarov v povodí stredného Dunaja. Aj 

napriek početným a bohatým nálezom v okrese Komárno a Nové Zámky nenachádzame v 

katastri obce žiadne nálezisko, ktoré by poskytovalo správy o prítomnosti Slovanov a Avarov. 

Po tatárskom vpáde v roku 1242, v celej krajine zaznamenali pokles obyvateľstva. Nepriaznivý 

demografický a hospodársky vývoj pokračoval v nepokojnom 13. storočí. V rokoch 1307 - 1326 

viedli prívrženci kráľa Karola Róberta z Anjou a rytieri Mateja Čáka nespočetne veľa vojen, 

ktoré si aj na území Komárňanskej stolice vyžiadali množstvo materiálnych škôd a ľudských 

obetí. Politická kríza v stolici vrcholila, keď sa prívrženci úhlavného nepriateľa nitrianskeho 

biskupa a ostrihomského arcibiskupa rozhodli zaútočiť a zničiť ich majetky v Komárňanskej 

stolici. V roku 1312 lúpežnú výpravu na území stolice viedol kapitán Chellus, oddaný žoldnier 

Matúša Čáka. Ostrihomský arcibiskup sa sťažoval kapitule v Székesflehérvári, že Matúšov 
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veliteľ vylúpil jeho usadlosti Nesvady, Guta, Imeľ, Bajč a Petus - pravdepodobne Svätý Peter 

a spôsobil tak škodu 500 mariek. Je to paradoxné, ale kvôli tejto smutnej udalosti obec Imeľ 

prvýkrát vstúpila do dejín. Osídlenie obce usadlíkmi v prvej tretine 14. storočia potvrdilo aj jej 

uvedenie na zozname fár, ktoré v rokoch 1332 - 1333 odviedli pápežské desiatky. Miestny farár 

Andrej pre pápežskú stolicu odviedol 6 mariek.  

Pozoruhodný výklad názvu obce Imeľ, poskytol náš rodák Jozef Blaskovics, jazykovedec a 

turkológ uznávaný aj za hranicami našej krajiny. V nejednej zo svojich štúdií poukazoval na 

staro-turecký a kabarský pôvod názvu našej obce. Pravidlá historickej gramatiky 

staromaďarčiny, staroturečtiny a kabarčiny aplikoval na etymologický výklad výrazu Inäl - Inak 

-Inek -Inô - Imô - Emó a sémanticky objasnil pôvod i vývoj názvu našej obce. V preklade 

staroturecký výraz - inäl -označoval spoľahlivého a dôveryhodného človeka a tento výraz slúžil 

aj na pomenovanie priateľstva a priateľa. V tzv. mŕtvych jazykoch - v kabarskom. chazarskom. 

pečenehovskom - slovo inäl - znamenalo knieža. Preto Blaskovics obhajoval hypotézu, že 

dedina Imeľ bola pomenovaná ešte v mladšej dobe hradišnej ako miesto, kde pobýval alebo sa 

zdržiaval významný bojovník - vojvodca, ku ktorému prechovávali úctu a dôveru jeho 

podriadení. Náš rodák svoje tvrdenia mohol neskoršie otestovať na reálnom materiáli - 

archeologickom artefakte. V roku 1312 bola usadlosť Imeľ majetkom ostrihomského 

arcibiskupstva.  

Komárňanská stolica sa stala miestom nespočetných stretov cisárskej žoldnierskej armády a 

janičiarskych oddielov. O dôsledkoch vojen sa už v roku 1561 zmieňovala aj kanonická 

vizitácia, ktorá potvrdila zničenie románskeho katolíckeho kostolíka v Imeli tureckými 

vojskami. V tomto období aj napriek pádu Ostrihomu v roku 1543 územie na ľavom brehu 

Dunaja ešte vojensky neovládali. Hoci Nové Zámky padli do osmanského područia až v roku 

1663 jeho okolie janičiarske oddiely intenzívne plienili. Obyvateľstvo bolo dokonca vystavené 

dvojitému zdaneniu, teda dane odvádzalo tak sultánovi ako i urbársky cenzus a naturálne 

požitky svojmu zemepánovi.  

V roku 1570 bol Imeľ začlenený do Ostrihomského sandžaku a begovi - najvyšší úradník v 

sandžaku jeho obyvatelia museli zaplatiť dane. Rozloha sandžaku sa ďalej rozširovala. Tomuto 

procesu výraznejšie nezabránil ani Žitavský mier z roku 1606 a ani priebeh a výsledky 15-

ročnej osmansko - habsburskej vojny. Počas plienenia mnohé usadlosti boli odsúdené na zánik 

a zrejme na začiatku 17. storočia podobný osud postihol i Imeľ. Keď v rokoch 1619 - 1621 

vojská odbojného veľmoža G. Betlena ovládli Novozámockú pevnosť, protestantské 

obyvateľstvo z okolitých dedín v ňom videlo svojho osloboditeľa. Boje medzi cisárskou 

armádou a povstaleckými vojskami sa Imeľa vyhli.  
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 V rokoch 1620 - 1660 do Imeľa prichádzajú aj prví presídlenci zo severných stolíc Slovenska. 

Časť slovenských katolíckych rodín zostáva v Imeli a druhá časť sa presídlila do južných 

usadlostí Komárňanskej stolice, ktoré sa nachádzali na pravom brehu Dunaja. Presídľovanie 

riadil provízor novozámockého panstva Pongrácz. V roku 1663 však vypukla nová osmansko - 

habsburská vojna. V osmanskom područí sa ocitli na začiatku vojny Nové Zámky. Vyše 

dvadsať rokov Imeľčania žili pod tureckým jarmom.  

V roku 1681 v Imeli založili farnosť reformovanej cirkvi, ktorú spravoval preorans. Do Imeľa 

sa sťahovali remeselníci, čižmári, kolári, kováči, žili tu aj šľachtické a meštianske rodiny, ktoré 

tu postavili svoje domy a sídla. V rokoch 1710 - 1711 pustošil v dedinách a v mestách nový 

nepriateľ. Stal sa ním mor, proti ktorému bolo obyvateľstvo bezbranné. Aj napriek nežičlivým 

okolnostiam sa život v Imeli postupne obnovoval. V priebehu 18. a prvých desaťročí 19. 

storočia došlo k doosídleniu obce a od druhej polovice 18. storočia sa počet jej obyvateľov 

rapídne zvyšuje. Imeľ opäť začlenili do administratívno - hospodárskeho komplexu 

novozámockého panstva a začína plniť svoje hospodárske a sociálne funkcie.  

V lete roku 1914 vypukla I. svetová vojna a jej dôsledky nečakane rýchlo doľahli aj na plecia 

Imeľčanov. V lete 1919 sa situácia mimoriadne vyostrila. V máji sa totiž stráže Červenej 

armády objavili aj v Imeli. Zdržali sa tu 3 dni a potom odtiahli do Bohatej a Bajču.  

Civilizačný pokrok neobišiel ani Imeľ. Jeho podobami sa mala stať elektrifikácia a zavedenie 

pitnej vody.  

Za uplynulé polstoročie sa život v obci radikálne zmenil. Obdobie povojnovej obnovy sa úzko 

prelieva s obdobím budovania nového spoločenského systému - socializmu v našej vlasti. Tieto 

spoločenské zmeny sa odzrkadlili aj na dedine a kolosálny spoločenský pohyb dal moderný 

výraz životu na dedine. Po územnej reorganizácii tento okres zrušili a vytvorili rozsiahlejší 

komárňanský okres, kam začlenili aj Imeľ.  

Obdobie 50. - 60. rokov 20. storočia charakterizuje budovateľský zápal, odvaha a vôľa občanov 

zúčastniť sa pri premene ošarpanej a zaostalej dediny na čistú, útulnú a modernú obec. Tieto 

smelé plány sa podarilo uskutočniť pri výstavbe obce. Nielen ulice sa rozrástli o nové murované 

komfortné domy, ale bol postavený celý rad objektov a komunikácií, ktoré dodnes slúžia 

verejnosti.  

Nesvady 
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Počiatky osídlenia územia sú v neolite. sídlisko želiezovskej kultúry s kanelovou keramikou, 

sídlisko maarovskej kultúry zo staršej doby bronzovej. Prvá písomná zmienka o Nesvadoch sa 

zachovala z roku 1269. Vtedajšie pomenovanie obce Novum Nazwod (Nový Nazwod) 

dovoľuje výklad, že obec bola zničená Tatármi a po ich odchode znovu vybudovaná na inom 

mieste. Až do roku 1848 bola majetkom Ostrihomského arcibiskupstva a tým aj užívateľom 

výsad cirkevných poddaných. Po tatárskom vpáde sa tu objavuje aj sídlo panstva 

arcibiskupských majetkov v Komárňanskej župe. Farský kostol sv. Maurícia a farár sa spomína 

prvýkrát v rokoch 1332 – 1337. Z roku 1416 je doložené už trhové právo. Z neskorších správ 

vieme, že krajinské trhy sa tu konali v deň sv. Bartolomeja ( 24.augusta) a v deň sv. Imricha ( 

5. novembra ). V XV. storočí vďaka výsady lovu veľkých rýb, najmä víz Nesvady získali aj 

postavenie mestečka. Toto postavenie si zachovali až do konca tureckého panstva, resp. ešte 

niekoľko ďalších desaťročí. Nové usporiadanie Nesvád ako obce a výstavba nového farského 

kostola Sv. Jozefa (1781– 1792 ) je spojené s menom Card. Jozefa Batthyániho. Bývalá obec 

Aňala sa prvýkrát spomína v roku 1239. Jej kostol a farár sa spomína v tom istom roku, ako v 

Nesvadoch. V XVII. storočí, v dobe tureckých bojov bola obec Aňala zničená. Začiatkom 

XVIII. storočia bola svojím zemepánom, ostrihomským arcibiskupom obnovená ako predium 

- majer. Pred rokom 1871 bola spojená s Nesvadmi. Výrobky dávnych remesiel, ktorými sa 

obyvatelia obce zaoberali, ako tkáčstvo, ako tkáčstvo, pletenie košov, debnárstvo, sú ukážkami 

zručnosti i pre súčasnú generáciu. Poloha obce, priaznivé klimatické podmienky predurčili obec 

k pestovaniu zeleniny. 

Archeologický ústav SAV Nitra v k. ú. obce eviduje archeologické náleziská a ojedinelé nálezy. 

Tieto lokality sa nachádzajú v intraviláne i extraviláne obce. Na území obce Nesvady sa 

nenachádzajú nehnuteľné kultúrne pamiatky zapísané v ÚZKP SR, ani chránené archeologické 

lokality zapísané v ÚZKP SR. 

 

 

Bajč 

 

Z historického hľadiska je obec Bajč mimoriadne bohatá na historické pamiatky. Chotár obce, 

na ľavom brehu rieky Žitavy poukazuje na osídlenie z doby neolitu, kde sa našlo aj  takmer 100 

hrobov kostrového pohrebiska zo staršej doby bronzovej, sídlisko z badenskej kultúry a 
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neskorolengyelské sídlisko s keramikou, zdobenou brázdeným vpichom a mnohé ďalšie 

pamiatky. Tieto náleziská dokazujú osídlenie priestoru už v praveku 

V lokalite Ragonya bol objavený lengyelský hrob s nájdenou masovou ľudskou obeťou a 

takmer 100 hrobov kostrového pohrebiska zo staršej doby bronzovej. Pri majeri Vlkanovo bolo 

objavené rozsiahle neskorolengyelské sídlisko s keramikou so zdobeným brázdeným vpichom. 

Neďaleko sa nachádza sídlisko zo začiatku badenskej kultúry bolerázskeho typu a rozsiahle 

sídlisko z jej klasickej fázy s hrnčiarskymi pecami a zvieracími hrobmi v kultúrnych jamách. 

Pri ceste na Štúrovo bola objavená rozsiahla osada badenskej kultúry a kultúry Kosihy-Čaka. 

V hlinisku bolo sídlisko zo staršej doby bronzovej, neskorej doby bronzovej a z halštatskej 

doby. Južnejšie od tohto nálezu sa našlo žiarové pohrebisko z neskoršej halštatskej doby. Za 

osadou Vlkanovo sa nachádza keltské pohrebisko z 3.-2. storočia p.n.l. s hrobmi náčelníkov s 

kruhovými a štvorcovými žľabmi. V tehelni sa zistili štvorcové a obdĺžnikové zahĺbené chaty 

z toho istého obdobia. Pri osade sa našli tiež železné predmety z 11. až 13. storočia a zvyšky 

porušeného románskeho kostolíka z 12. storočia. Pri ťažbe piesku a neskôr pri stavbe kravínov 

v osade boli porušené základy stredovekých chát, ohnísk a kultúrnych jám. V arcibiskupskom 

majeri sa našiel náhrobný kameň z rímskej doby pravdepodobne pochádzajúci z Chotína a 

použitý ako stavebný materiál.  

Obec patrí medzi najstaršie majetky Ostrihomského arcibiskupstva. Vyvinula sa zo staršieho 

osídlenia a prvýkrát sa spomína roku 1312. Neskôr sa obec vrátila do rúk arcibiskupstva. Od 

16. storočia arcibiskupstvo obec prenajímalo. Z rokov 1550 až 1554 sa zachoval súpis tunajších 

zemanov. Po prehratej bitke pri Moháči sa v Uhorsku značne oslabila svetská cirkevná moc a 

značnú časť krajiny na dlhú dobu obsadili Turci. V čase posledných bojov Turkov a dobíjania 

Novozámockej pevnosti v roku 1685 Bajč ako obec zanikla a bola pričlenená do chotára Imela. 

Nová kapitola v histórii obce Bajč sa začína arcibiskupom Jozefom Batthyánym, ktorý dal 

odvodniť tunajšie rozsiahle močiare a vybudovať cestu.  

Obce sa dotkli aj udalosti maďarských národno-oslobodzovacích bojov v rokoch 1848 - 1849. 

Cisárske vojsko utekalo cez Bajč a Vlkanovo do Nových Zámkov a cestou spálili 600 krížov 

obilia. Po potlačení revolúcie bola obec Bajč majetkom Ostrihomského arcibiskupa. V roku 

1910 bola postavená železničná trať Komárno - Nové Zámky a jednou zo zastávok bol aj Bajč. 

Tým sa zlepšilo spojenie obce s okolím. Po roku 1918 sa stal Bajč súčasťou 1. ČSR. Majetok 

Ostrihomského arcibiskupa bol na území Československej republiky skonfiškovaný a bola naň 

uvalená štátna správa. Neskôr ho prevzal trnavský apoštolský administrátor. Za prvej ČSR tu 

obyvateľstvo pracovalo ako roľníci a poľnohospodárski robotníci na miestnom veľkostatku. Po 

viedenskej arbitráži 2. novembra 1938 bola obec pripojená k Maďarsku a Ostrihomský 
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arcibiskup samozrejme získal svoje majetky späť. Boli to aj majery Vlkanovo, Kotelnica a 

Chrasť v chotári Bajču, majer Sv. Ján v chotári mesta Nové Zámky, Aňala a Stará Gúta v chotári 

Nesvád.  

Po skončení vojny prebehla reslovakizácia. Arcibiskupský majetok bol opäť skonfiškovaný a 

bola naň uvalená štátna správa.  

Do roku 1990 obec žila takmer úplne z produkcie štátneho majetku. V roku 1995 bola za účelom 

lepšieho využitia budovy materskej školy v nej zriadená aj základná škola. Zvyšovala sa 

nezamestnanosť, časť obyvateľstva chodí za prácou do Nových Zámkov alebo Hurbanova. 

Štátny majetok bol pretransformovaný na Bajčprodukt a.s., v obci začalo pôsobiť viacero 

súkromných podnikateľov. V súčasnej dobe by obec chcela nadviazať na arcibiskupské tradície 

a rozvíjať turistický ruch.  

Osada Vlkanovo bola kedysi starou významnou osadou s kostolíkom, ale pomerne rýchlo 

zanikla, možno už za tatárskeho vpádu a už nebola obnovená v pôvodnej veľkosti. Osada 

Chrasť bola založená okolo roku 1840, keď tu stál jeden ovčín a dom pastiera oviec. Osada 

Kotelnica bola založená koncom 19. storočia a neskôr bola rozšírená na najväčší hospodársky 

dvor s obydlím správcu, kde bola aj škola, hospodárskymi budovami a bytmi čeľadníkov. V 

roku 1948 sa osada stala hospodárstvom štátneho majetku, v súčasnosti pustne.  

 

Kultúrne pamiatky obce 

 Najstaršou stavbou obce je rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa prestavaný v 

rokoch 1827 až 1831 arcibiskupom Alexandrom Rudnaym z poschodového kaštieľa 

arcibiskupa Jozefa Batthyányho, pôvodne postaveného v roku 1790.  

 Vedľa nad hlavnou cestou sa nachádza budova arcibiskupského letného kaštieľa, ktorý 

si dal z pôvodnej prízemnej budovy bytov správcovstva arcibiskupského veľkostatku 

po roku 1867 upraviť a rozšíriť nadstavbou poschodia arcibiskup Ján Simor.  

 Na druhej strane cesty za mostom sa nachádza kúria správcov arcibiskupského 

veľkostatku, upravená zo staršej budovy krčmy po roku 1867. Pôvodná stavba pochádza 

zo začiatku 19. stor. Po roku 1945 boli v kúrii zriadené súkromné byty. V budove sú 

dnes byty. V obci sa zachovalo viacero sôch a pamätníkov.  

 Pri kostole stojí kríž s liatinovým korpusom, ktorý v roku 1926 dali postaviť miestni 

veriaci.  

 Pri kostole sa nachádza pamätník padlým vojakom Československej domobrany 

práporu č. 7 v boji proti Maďarskej červenej armáde z 23.júna 1919.  
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 Pred kaštieľom sa nachádza okrúhly podstavec z ružového mramoru z roku 1877. Účel 

podstavca nie je celkom známy. Okolo je kovaná ohrada.  

 Pri ceste do Štúrova stojí prícestný kamenný kríž s liatinovým korpusom postavený v 

roku 1865. Okolo kríža je kovaná ohrada. Ústredný kríž cintorína z ružového mramoru 

s liatinovým korpusom bol postavený roku 1819, pod letopočtom sú iniciálky E. K.  

 Pred cintorínom sa nachádza pamätník obetiam I. a II. svetovej vojny postavený roku 

1997 podľa návrhu Jozefa Istenesa. Reliéf v strede pamätníka je dielom sochára Gyulu 

Maga.  

 Na dome číslo 93 je pamätná tabuľka zčerveného mramoru s nápisom: "Építette Simor 

János Bíbornok Herczeg prímás 1885-évben“ (Postavil Kardinál Ján Simor primáš v 

roku 1885).  

 

V osade Vlkanovo sa nachádza kúria - obydlie správcu arcibiskupského majera zo začiatku 19. 

storočia. Po roku 1948 budova pripadla ŠM, dnes je prázdna. Vo dvore stála zvonica drevenej 

konštrukcie s jedným zvonom, ktorá v 60-tych rokoch 20. storočia zanikla.  

V osade Chrasť stojí kúria - obydlie správcu arcibiskupského majera postavená v 80. rokoch 

19. storočia Jánom Simorom v neoklasicistickom slohu a správcovským účelom slúžila do roku 

1945. Budova bola neskôr využitá pre rôzne praktické účely (byty, kancelária, agitačné 

stredisko). Pri kúrii je pekný prírodný park. Zvonica drevenej konštrukcie v 60-tych rokoch 20. 

storočia zanikla.  

V osade Kotelnica sa nachádza zvonica drevenej konštrukcie krytá šindľovou stanovou 

strechou. Vo zvonici je zavesený jeden bronzový zvon s nápisom : "St. Jozef Patrone S. 

Ecclesiae ora pro Nobis Anno 1936" ("Svätému Jozefovi patrónovi sv. eklézie, modli sa za nás 

roku 1936"). Za zvonicou stojí lourdská jaskyňa postavená pravdepodobne súčasne so 

zvonicou. V stavbe z kameňa sa nachádza socha lourdskej Panny Márie. Kaplnka Panny Márie 

bola postavená v roku 1949 tunajšími veriacimi. Vedľa kaštieľa sa nachádza budova bytov 

služobníctva kaštieľa zo začiatku 20.storočia s charakteristickou manzardovou strechou a vedľa 

nej sa dodnes zachovala budova rímskokatolíckej fary postavená v roku 1827. Dňa 10. mája 

1910 bola slávnostne odovzdaná verejnosti železničná trať Komárno - Nové Zámky a jedna z 

jej staníc bola aj v obci Bajč. V tom roku tu bola postavená budova železničnej stanice. V obci 

Bajč a aj v jednotlivých dvoroch sa zachovali domy poľnohospodárskych robotníkov z 

2.polovice 19. a z 1.polovice 20.storočia. V súčasnosti je väčšina týchto domov prestavaných a 

zmodernizovaných.  
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Existenciu a charakter obce predstavujú aj symboly obce - erb, pečať, štandarda a zástava. Tieto 

symboly sú odsúhlasené heraldickou komisiou a prijaté obecným zastupiteľstvom. Typické 

tradície obyvateľstva obce predstavujú poľnohospodárstvo, výroba dreveného náradia, neskôr 

pestovanie tabaku, tkanie, výšivkárstvo, košíkárstvo a pestovanie zeleniny. Sú to typické 

tradície, charakterizujúce nie len obec Bajč ale aj jej široké okolie. Keďže poloha obce a 

priaznivé klimatické podmienky predurčujú obec k pestovaniu zeleniny, obec je známa najmä 

pestovaním papriky. Remeslá a ľudová architektúra sa v obci nezachovali. 

 

 

                            

                   Martovce 

 

Martovce, aj keď nie územie dnešnej obce, ale jej okolie, bolo osídlené už v dávnych časoch. 

V blízkosti obce na kopci Aba, kde dnes Martovčania obrábajú svoje vinice, bola v 6. storočí 

usadlosť Avarov a v tejto časti sa usadili aj staromaďarské kmene. Archeológovia tu odkryli 

niekoľko avarských a staromaďarských hrobov. Prvá písomná zmienka o 

Martovciach pochádza z roku 1438, keď je spomínaná ako usadlosť pod menom Marthos. 

Predpokladá sa ale, že obec je oveľa staršia, keďže okolité pustatiny a usadlosti vzdialené okolo 

jedného kilometra sa spomínajú aj v starších dokumentoch: Aba (1244), Vék (1247), Agyagos 

(1307). Historici pokladajú za pravdepodobné, že dedinu Martovce založili obyvatelia už dnes 

neexistujúcej obce Gég, ktorá sa rozprestierala medzi riekami Váh a Nitra. Nasvedčuje tomu aj 

fakt, že určitá časť chotára patriaca k obci sa volá Gégska roľa. Roku 1487 sa už obec spomína 

v dnešnej podobe v majetku ostrihomského arcibiskupstva. Obyvatelia obce sa od počiatku 

zaoberali rybárstvom, ktoré bolo dôležitou súčasťou ich obživy a v písomných pamiatkach zo 

16. storočia sa vody obklopujúce Martovce spomínajú ako kráľovské rybníky. V roku 1907 boli 

už Martovce veľkou obcou s 1155 obyvateľmi, 229 domami, poštovým úradom a od roku 1895 

aj so štátnou matrikou. K obci patria samoty Agyagos, Gyótva a Kingyes. V medzivojnovom 

období dedinka, v ktorej nebývali bohatí mecenáši, bola z verejnej zbierky a vlastnými silami 

schopná postaviť si v roku 1935 svoj kultúrny dom, ktorý bol prvý na okolí a ktorým sa v tom 

čase nemohlo chváliť ani okresné sídlo.  Kultúrny dom nielenže postavili, ale snažili sa ho aj 

naplniť všetkými duchovnými hodnotami, čo k nemu patrili. V polovici 50 - tych rokov bol 
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kultúrny dom rozšírený a obnovený, dnešnú podobu dostal až v roku 1994, keď sa jeho 

zastavaná plocha zdvojnásobnila a budova dostala novú strechu. 

 

Mudroňovo 

 

V katastrálnom území obce sú Archeologickým ústavom SAV evidované archeologické 

náleziská. V chotári obce sa našlo staromaďarské pohrebisko z 10. storočia, avšak v ďalšom 

období toto územie osídlené nebolo. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1921. Bol to majer 

– Újpuszta – patriaci panstvu v Bátorových Kosihách. 15. októbra spomínaného roku sa tu 

konala schôdza tzv. kolonistov, Slovákov z Liptovskej stolice, ktorý sa usídlili na 

rozparcelovaných majetkoch obce Modrany. Predmetom jednania bolo prevzatie zásob a prídel 

pôdy na mape prípadne v prírode a voľba poradného zboru.  

Deň 15. Október 1921 môžeme považovať za založenie obce Mudroňovo, lebo dovtedy tu stál 

iba jeden rodinný dom, v ktorom bývali dve rodiny, priľahlé hospodárske budovy a jedna 

studňa. Do Újpuszty prichádzali osadníci z okolia Martina, Východnej a Topolčian. Boli to 

väčšinou maloroľníci, drevorubači, murári, obuvníci a plátenkári. Od roku 1921 do roku 1923 

sa do Újpuszty prisťahovalo 32 rodín. Keďže na bývanie v tej dobe bol iba jeden rodinný dom. 

Prichádzajúce rodiny boli nútené bývať v hospodárskych stavbách alebo dokonca v 

zemliankach, pokým si nepostavili domy.  

V roku 1924 bola Újpuszta premenovaná na Mudroňovo. Názov je odvodený od mena Pavol 

Mudroň (1835-1914), keďţe miestny si jeho osobu takto chceli uctiť. Pavol Mudroň bol v 70. 

– 80. rokoch 19. Storočia známy ako právny zástupca a obhajca roľníkov v urbánskych 

vyväzovacích sporoch, v ktorých zástupcovia bývalých zemepánov kvalifikovali jeho obhajoby 

ako buričstvo. V rokoch 1875-1914 bol predsedom Slovenskej národnej strany. Aktívne sa 

podieľal na založení Živeny, Kníhtlačiarskeho spolku. Zaslúžil sa o vybudovanie Národného 

domu v Martine a obnovené vydávanie Slovenských pohľadov. Bol dôsledným obhajcom idey 

národnej svojbytosti Slovákov.  

V roku 1926 bola z obvodu obce Madar (dnešné Modrany) vylúčená a utvorená samostatná 

obec Mudroňovo.  

Parcely nachádzajúce sa v oblasti Újpuszty, dnešného Mudroňova kúpili ľudia z Liptova, Turca, 

Trenčianskej, Oravskej a z Novohradskej stolice. Tieto pozemky patrili pánovi Hercegovi 
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Pálfimu. Od počiatkov sa osadníci stretávali s nedostatkom vody, ktorú museli aj dováţať zo 

susedných katastrov. Situácia s vodou sa začala zlepšovať po roku 1923, kedy boli nájdené 

viaceré zdroje podzemnej vody. V roku 1925 bol v obci zriadený obchod s potravinami a 

rozličným tovarom. V obci bolo uţ vtedy aj pohostinstvo. V rodinnom dome Mateja Madleniaka 

zriadili školskú triedu. Prvým richtárom bol Ján Madleniak. V roku 1927 sa začala stavať škola. 

Na stavbu dohliadala Slovenská liga a financie poskytol štát. 28.10.1928 bola slávnostne 

otvorená základná Jubilejná škola. V tejto škole sa učilo do roku 1980. V tejto budove dnes 

sídli Obecný úrad. V rokoch 1838-1945 bola obec pripojená k Maďarsku, v rokoch 1939-1951 

pričlenená k obci Modrany. Po 2. apríli 1939 sa väčšina rodín z Mudroňova vysťahovala do 

okresu Nitra a Topoľčany. V dedine zostali bývať iba štyri rodiny. Po skončení 2. svetovej 

vojny v roku 1945 sa Mudroňovčania vracali späť do dediny. V roku 1949 bola vybudovaná 

cesta zo Sv. Petra cez Mudroňovo na Modrany. V roku 1955 prebehla elektrifikácia obce. V 

roku 1960 bola obec pričlenená z okresu Hurbanovo do okresu Komárno. V roku 1966 aţ 1968 

prebiehala stavba vodovodu. V 70-tych rokoch bola obec Mudroňovo zaradená do kategórie 

zánikových obcí a do roku 1990 bola v obci výstavba zastavená. V roku 1972 sa miestne JRD 

zlúčilo s JRD Šrobárová a vystupovalo ako hospodársky dvor. V roku 1979 bol svojpomocne 

vybudovaný Dom smútku. V roku 1981 bol postavený nový obchod a pohostinstvo. V roku 

1994 sa z hospodárskeho dvora vytvorilo Poľnohospodárske výrobno-obchodné druţstvo. Dnes 

sa obec opäť pomaly rozvíja. 

V tomto období aţ do roku 1930 prebiehala pozemková reforma podľa ktorej sa mali rozdeliť 

pozemkové majetky nad 150 ha poľnohospodárske pôdy alebo 250 ha vôbec. Menšie parcely v 

okolí Komárna kúpili ľudia prichádzajúci z rôznych oblastí Slovenska, Moravy a Čiech. 

 

 

 

3.1.3. Charakteristika prírodných zdrojov územia 

 

Kvalita vody a vodné zdroje 

 

Z hydrogeologického hľadiska spadá riešené územie do regiónu neogénu Hronskej 

pahorkatiny, ktorý je tvorený dunajskými terasami na úpätí Hronskej pahorkatiny a medziriečia 

Podunajskej roviny. Územím pretekajú rieky Žitava, Nitra. Nachádza sa tu umelý vodný tok 

Hurbanovský kanál, ďalej Patinský kanál, Konkoľ, potok Džinda, odvodňovacie kanály 

Lándorský kanál, Hliník – Martovce kanál, Martovský kanál. Rieky Žitava a Nitra odvodňujú 
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prevažnú časť oblasti a sú popri Dunaji hlavným povodím oblasti. Nitra je jedna zo 

slovenských riek, ktorá pramení na juhovýchodných svahoch Lúčanskej Malej Fatry. Jej dĺžka 

je v súčasnosti 170 km a prekonáva výškový rozdiel 691 m. Významnými prítokmi rieky 

Nitra sú Handlovka, Nitrica – Belianka, Bebrava, Radošinka, Dlhý kanál a Žitava. Rieka 

Nitra na dolnom toku priberá svoj najdlhší a plochou povodia najväčší prítok – Žitavu. Riečna 

sústava Nitry je charakterizovaná dlhou hlavnou tepnou s viacerými krátkymi a niekoľkými 

dlhšími prítokmi. Druhým najvýznamnejším vodným tokom riešeného územia je Stará Žitava, 

ktorá vznikla po vybudovaní preložky toku Nitry pri Dolnom Ohaji a ústi do Starej Nitry.  

 

Hodnotenie priestorovej diferenciácie znečistenia podzemných vôd je veľmi ťažké, lebo 

neexistujú celoplošné a pravidelné merania. Okrem toho sú podzemné vody ohrozené 

priesakmi z poľných hnojísk, priesakmi z nevodotesných žúmp, negatívnymi vplyvmi 

poľnohospodárskej chemizácie, poľnohospodárskej výroby, hnojením chemickými hnojivami 

a chemickou ochranou rastlín. Z hľadiska priestorovej diferenciácie sa zóna silne znečistených 

vôd nachádza v severovýchodnej časti územia. Podzemné vody tejto oblasti sú vysoko 

mineralizované. Na vysokej mineralizácii sa výrazne podieľajú sírany, chloridy a tiež je 

zvýšený obsah dusičnanov. Príčinou tohto javu je vysoké zasolenie pôd vplyvom činnosti 

človeka. Kolektorom podzemných vôd v záujmovom území sú kvartérne štrkopiesčité  

aluviálne sedimenty Nitry a Žitavy a s nimi spojené najmladšie neogénne sedimenty a sú 

charakterizované vysokým stupňom zvodnenia. Doplňovanie zásob najvrchnejších horizontov 

podzemných vôd je striedavé – vodami z povrchových tokov a z atmosferických zrážok. 

Územie je v oblasti dostatku vlastných vodných zdrojov.  

Územie občianskeho združenia „Mikroregión Hurbanovo“ je výnimočné aj dostupnosťou 

termálnej vody zabezpečenej prostredníctvom dvoch termálnych vrtov vo vlastníctve obce 

Nesvady: 

 

o Termálny vrt GN-1: 

Vrt bol navŕtaný v roku 2008 do hĺbky 1 505 metrov. Výdatnosť studne je 2,7 l/s v režime 

voľného prelivu s povrchovou teplotou 60°C, podľa čerpacej skúšky toto množstvo možno 

zvýšiť na 4 litre/s. Využiteľné množstvo geotermálnej energie sa takto pohybuje v rozmedzí 

medzi 0,501 MW až po 0,742 MW. Vrt je výlučným vlastníctvom obce Nesvady. 

V zmysle analýzy základné hodnoty vody sú nasledovné: 

 Teplota vody pri odbere: 59°C (v letnom období 61°C), 

 Hodnota PH – 7,74, 
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 Mineralizácia – 2 927 mg/l, 

 Katióny – 804,305 mg/l, 

 Anióny – 2 063,980 mg/l, 

 Klasifikácia: prírodná mineralizovaná voda, sulfánová, hydrogénuhličitanovo-

sodná, so zvýšeným obsahom sodíka, hydrogénuhličitanov a fluoridov, slabo 

alkalická, stredne termálna. 

Na základe odborného balneologického posudku termálna prírodná voda z lokality Nesvady, 

zdroj GN-1 je prírodná liečivá voda vhodná na vonkajšiu balneoterapiu a to ochorenia 

pohybového aparátu, ochorenia nervové a kožné ochorenia, ako aj na rekreačné kúpanie. 

 

o Termálny vrt K- 3: 

Vrt sa nachádza cca na vzdialenosť 800 metrov od vrtu GN-1 v tesnej blízkosti cesty III. triedy 

č.5632 smerom na Kolárovo na parc. č. 7640/2 o výmere 2 005 m2. Pozemok ako aj vrt je vo 

výlučnom vlastníctve obce Nesvady.  Termálny vrt bol navŕtaný v roku 1967 do hĺbky 2 000 

metrov. Výdatnosť prelivom bol stanovený na 2 l/sec. 

V zmysle analýzy sú základné hodnoty vody nasledovné: 

 Teplota vody 61°C 

 Hodnota PH: 6,9 

 Hodnota rH: 21,4 

 Mineralizácia: 11 273 mg/l 

 Katióny: 4 199,34 mg/l 

 Anióny: 6 903,71 mg/l 

 Klasifikácia: voda je stredne mineralizovaná, brómo-jódová, chlorido-sodná, sírna, 

horúca.  

Ide o kvalitnú jodo-bromovú minerálnu vodu, ktorá svojím zložením, vysokou teplotou by mala 

byť využívaná na balneologickú aplikáciu, najmä pre dermatológiu. 

 

Z hľadiska ochrany vodných tokov môžeme konštatovať že v riešenom území sa nevyskytujú 

vodárenské nádrže ani vodárenské vodné toky pre odbery povrchovej vody na zásobovanie 

obyvateľstva pitnou vodou a nenachádzajú sa tu chránené vodohospodárske oblasti. 
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Kvalita ovzdušia a klimatické pomery 

 

Z hľadiska kvality vzduchu toto územie, ako aj okres Komárno ako celok,  patrí k najmenej 

zaťaženým oblastiam v rámci Nitrianskeho kraja. Širšie územie verejno–súkromného 

partnerstva z hľadiska znečistenia ovzdušia patrí k menej zaťaženým územiam - nížinný reliéf, 

rozptylové podmienky vynikajúce, absencia priemyselných závodov. Na znečisťovaní 

ovzdušia sa v riešenom území v podstatnej miere podieľajú existujúce stacionárne zdroje 

znečisťovania ovzdušia, ktorými sú automobilová doprava a poľnohospodárstvo. 

Poľnohospodárske výrobné postupy rôzneho charakteru sú producentom skleníkových plynov, 

hlavne metánu, oxidu dusného, v menšej miere oxidu uhličitého,  halogenovaných uhľovodíkov 

a produkujú tiež amoniak. Ovzdušie je zaťažované základnými znečisťujúcimi látkami, ako sú 

tuhé prachové a plynné exhaláty. Eliminácia týchto vplyvov je možná vytvorením izolačnej 

zelene okolo priestorov výrobných prevádzok a samozrejme aj postupnou plynofikáciou 

jednotlivých tepelných zdrojov. Modernizácia vykurovania, predovšetkým rozvoj plynofikácie 

kladne ovplyvňujú stav znečistenia ovzdušia a v budúcnosti sa predpokladá eliminácia týchto 

emisií. Teda v katastrálnom území sú evidované len malé a stredné zdroje znečistenia ovzdušia. 

 

V rámci ochrany ovzdušia je kladený v prvom rade dôraz na dosiahnutie takej kvality ovzdušia, 

ktorá na základe súčasných vedeckých poznatkov neohrozí zdravie ľudí a ani životné 

prostredie. 

 

 

Klimatické pomery 

 

Územie občianskeho združenia „Mikroregión Hurbanovo“ je súčasťou teplej klimatickej 

oblasti a teplého a veľmi suchého klimatického okrsku s miernou zimou a dlhším slnečným 

svitom. Je súčasťou klimageografického typu teplej nížinnej klímy, s miernou inverziou teplôt, 

suchou až mierne suchou, subtypu teplej klímy a teplým , suchým okrskom. Charakteristická 

je nížinná klíma s dlhým až veľmi dlhým , teplým a suchým letom, krátkou, mierne teplou 

suchou až veľmi suchou zimou s veľmi krátkym trvaním snehovej pokrývky. Teplota vzduchu 

je jedným z určujúcich činiteľov pre celkový ráz územia a je ovplyvňovaná zemepisnou šírkou, 

nadmorskou výškou a orografickými pomermi. Ročný priemer teplôt v oblasti stanice 

Hurbanovo sa pohybuje okolo 11 - 12 ºC. Najchladnejším mesiacom v priemere je január s 

priemernou mesačnou teplotou rádu - 1 ºC, najteplejším mesiacom je august s priemernou 
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mesačnou teplotou 22 ºC. Za päťročný časový rád (2000 – 2004) najnižšia hodnota dosiahla – 

4,7 ºC. V lete maximálna teplota za spomínané obdobie vystúpila maximálne na 24,0 ºC. V 

poslednom meranom roku 2004 dosiahla priemerná mesačná teplota 10,5 ºC. Minimálna 

priemerná teplota v januári bola - 2,4 ºC, maximálna priemerná teplota bola v júli a auguste 21 

ºC. 

 

Prúdenie, smer a rýchlosť vetra ovplyvňujú orografické pomery, expozícia terénu a jeho 

oslnenie. Vo všeobecnosti prevládajú vetry severozápadné, častejšie sa vyskytujú aj vetry 

severné, juhovýchodné a východné, menej západné a severné. V zimnom období sú veterné 

pomery ovplyvňované cirkulačnými pomermi ázijskej anticyklóny, islandskej a stredomorske j 

níže, ako aj charakterom reliéfu. Pre jarné obdobie sú charakteristické časté zmeny 

poveternostných situácií sprevádzané rýchlymi zmenami teploty vzduchu. V tomto období je 

najmenšia početnosť výskytu bezvetria zo všetkých ročných období, a to v dôsledku častého, 

nestabilného zvrstvenia atmosféry. V lete prevládajú východné a juhovýchodné smery, 

podobne aj počas zimných mesiacov. Jesenné obdobie je prechodné, podobné jarnému.  

Zaujímavé ukazovatele klimatických pomerov:  

o priemerné ročné sumy globálneho žiarenia:  viac ako 1300 kWh.m-2  

o priemerný počet letných dní v roku:   75 dní  

o priemerný počet mrazových dní:   55-60 dní  

o priemerný počet vykurovacích dní:   200 – 210 dní  

o priemerný počet dni bezmrazového obdobia:  180 dní  

o priemerný počet  dní so snehovou pokrývkou:  90 dní  

o priemerná výška snehovej pokrývky:   8 - 9 cm, maximálne však20–25cm  

o trvanie zrážkového obdobia:     približne 20 - 25 dní  

o trvanie bezzrážkového obdobia:    približne 50 - 55 dní  

o priemerná oblačnosť v septembri:    46 %  

o priemerná oblačnosť v decembri:    76 %  

o priemerný počet dní s dusným počasím:   20 – 30 dní  

o priemerný počet dní s relatívne nízkou vlhkosťou vzduchu:  70 – 75 dní  

o počet dní s hmlou v priemernom roku:    20 – 45 dní 
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Kvalita pôdy, pôdny fond a geografické vymedzenie územia 

 

Katastrálne prepojené územie podľa typologického členenia predstavuje erózno-denudačný 

reliéf. V západnej a centrálnej časti katastrálneho územia je zastúpený reliéfom zvlnených rovín 

a nív, ktorý je charakteristický pre územie pozdĺž toku Starej Nitry a priľahlé územie so sieťou 

vodných kanálov. Charakter východnej časti katastrálneho územia určuje typ reliéfu nížinných 

pahorkatín. Územie je zaradené k nasledujúcim geomorfologickým jednotkám: sústava 

Alpskohimalájska, podsústava Panónska panva, provincia Západopanónska panva, 

subprovincia Malá dunajská kotlina, oblasť Podunajská nížina, celky Podunajská pahorkatina, 

Podunajská rovina, podcelok Hronská pahorkatina, časti Chrbát, Hurbanovské terasy, 

Martovská mokraď, Salibská mokraď.  

 

Z hľadiska kvality pôdneho fondu disponuje prevažná časť územia – predovšetkým východná 

polovica – najkvalitnejším pôdnym fondom Slovenska. Pôdy sú stredne ťažké až ťažké, 

piesočnato – hlinité, hlinité, ílovito – hlinité a piesky a štrky. Na charakter pôdy vplývajú 

rôzne prírodné činitele ako napr. geologický podklad, reliéf, klíma, hydrologické pomery, 

rastlinstvo a podobne. Členenie pôdneho fondu diskutovaného územia môžeme vidieť 

v Tabuľke č. 7: Členenie pôdneho fondu. 

 

Pôdne pomery riešeného územia sú veľmi priaznivé pre rozvoj poľnohospodárstva, avšak 

s intenzívnym poľnohospodárstvom dochádza k zvyšovaniu veternej erózie. Kontaminované 

pôdy sa nenachádzajú v riešenom území. Všetky druhy pôd v rámci poľnohospodárskeho 

pôdneho fondu v posledných desaťročiach dlhodobým pôsobením intenzifikačných činiteľov a 

všeobecným zhoršovaním kvality životného prostredia utrpeli na kvalite, čiže sa znížila ich 

prirodzená úrodnosť. Na pôvodných pieskových dunách na severovýchode územia na podklade 

pieskových dún sa vyskytuje veterná erózia; zamokrené pôdy sa nachádzajú v alúviu starého 

koryta rieky Nitra a medzi riekami Nitrou a Váhom. 

 

Geologická stavba územia je tvorená neogénnymi sedimentmi, ktoré sú tu zastúpené sivými 

a pestrými ílmi, prachmi, pieskami, štrkmi. Podľa inžinierskogeologickej rajonizácie sa územie 

nachádza v rajónoch údolných riečnych náplavov, deluviálnych sedimentov, jemnozrnných 

sedimentov a náplavov  terasových stupňov. Malá časť katastrálneho územia patrí do rajónu 

eolických pieskov na údolných riečnych náplavoch. V katastrálne súvislom území sú 

zastúpené černozeme kultizemné, karbonátové, černozeme hnedozemné a čiernicové zo 
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spraší a sprašových hlín, černozeme čiernicové karbonátové, čiernice kultizemné 

karbonátové, hnedozeme kultizemné, regozeme modálne a kultizemné karbonátové 

ľahké, fluvizeme kultizemné karbonátové. Ide o pôdy so strednou až malou priepustnosťou, 

prevažne piesčito-hlinité, hlinito-piesčité, v menšej miere sú zastúpené pôdy hlinité. V západnej 

časti územia sa vyskytujú pôdy ílovité a íly. 

 

Lesy sú jednou zo základných zložiek životného prostredia, ovplyvňujú a zlepšujú podnebie, 

vodné a pôdne pomery, vytvárajú prirodzené prostredie pre mnohé druhy rastlín, živočíchov 

a ich spoločenstvá. Lesy sú zdrojom zdravia, osvieženia a poskytujú trvalý zdroj dreva. 

Lesnatosť záujmového regiónu je veľmi nízka. Najviac lesov sa nachádza v okolí riek, kde 

tvoria súčasť pobrežnej vegetácie. Lesný pôdny fond je tvorený brehovými porastmi riek 

a sporadickými remízkami lužného lesa. Malé enklávy lesov sú zastúpené aj na 

poľnohospodársky využívanej pôde a v okolí vodných kanálov. V území verejno – súkromného 

partnerstva nie sú identifikované žiadne plochy s vážnym poškodením lesnej a nelesnej 

vegetácie. 

 

Z pôvodnej vegetácie – lužných lesov sa zachovali len malé fragmenty, najmä v blízkosti 

vodných tokov a mŕtvych ramien Dunaja, Váhu a Nitry. Vo východnej časti okresu na 

sprašových pôdach možno nájsť aj ostrovy agátových lesov. Dnes je celá oblasť intenzívne 

poľnohospodársky využívaná a jej charakter tvoria predovšetkým lány obilnín oddelené 

vetrolamami, či remízami. Sústredenejšie lesné porasty sa nachádzajú len sporadicky. Faunu 

regiónu dotvárajú predstavitelia spoločenstiev polí a lúk, či spoločenstvá vodných plôch a ich 

brehov. Vodné plochy patria medzi dôležité vtáčie územia európskeho významu. 

 

 

Tabuľka č. 7: Členenie pôdne fondu 

Obec 
Poľnohospodárska 

pôda/ ha 

Lesná       

pôda/ ha 

Vodné     

plochy/ 

ha 

Zastavané 

plochy/ 

ha 

Ostatné 

plochy/ 

ha 

Spolu/ 

ha 

Hurbanovo 4861,86 161,68 159,97 454,99 355,43 5993,93 

Nesvady 4692,96 432,93 137,42 321,58 201,18 5786,07 

Bajč 2590,73 695,08 64,42 200,25 97,09 3647,57 
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Obec 
Poľnohospodárska 

pôda/ ha 

Lesná       

pôda/ ha 

Vodné     

plochy/ 

ha 

Zastavané 

plochy/ 

ha 

Ostatné 

plochy/ 

ha 

Spolu/ 

ha 

Imeľ 1 766,34 195,66 53,79 134,81 45,35 2 195,95 

Martovce 1 543,75 114,1 124,17 87,55 126,81 1 996,38 

Mudroňovo 316,97 53,36 0 18,34 11,98 400,65 

Svätý Peter 3008,63 111 53,17 211,19 48,69 3432,67 

Zdroj: http://datacube.statistics.sk/ 

 

Vegetácia a ekologická stabilita 

 

Ochrana prírody je dôležitá pre zachovanie života v akomkoľvek ponímaní. Ochranou 

prírody a krajiny rozumieme obmedzovanie zásahov, ktoré môžu ohroziť, poškodiť alebo zničiť 

podmienky a formy života, prírodné dedičstvo, vzhľad krajiny a znížiť jej ekologickú stabilitu, 

ako i odstraňovanie týchto zásahov. Hlavným cieľom je chrániť prírodu pre optimálne 

využitie krajiny. Príroda, ako aj jej jednotlivé časti predstavujú nesmierne dôležitú, až 

existenčnú zložku životného prostredia. 

 

Oblasť patrí do oblasti panónskej flóry, obvodu eupanónskej xerotermnej flóry, Podunajskej 

nížiny. Potenciálnu prirodzenú vegetáciu predstavujú vŕbovo – topoľové, dubovo – hrabové, 

dubové, dubovo - cerové a jaseňovo – brestovo - dubové lužné lesy. V riešenom území sa 

zachovali tieto spoločenstvá len v blízkosti riek. Rastlinstvo a živočíšstvo je rozmanité, ale 

svoj pôvodný charakter si zachovalo len miestami. Súčasná vegetácia záujmového územia je 

značne pozmenená. Prevažná časť krajiny je premenená na poľnohospodársku krajinu. V 

území dominujú agroekosystémy a urbánne geoekosystémy. 

 

Vegetácia vôd a mokradí patrí k významným typom vegetácie záujmového územia. Pre 

tento typ vegetácie je charakteristický vysoký stupeň pôvodnosti, vyskytujú sa tu niektoré 

zriedkavejšie alebo ohrozené rastlinné druhy. Na tieto uvedené spoločenstvá sú naviazané 

hodnotné cenózy živočíchov. Charakteristické sú aj trsťové porasty a porasty vysokých ostríc. 

Potenciálnu prirodzenú vegetáciu v území predstavujú vŕbovo - topoľové lesy v záplavových 

územiach veľkých riek (mäkké lužné lesy) – niva rieky Nitra a jaseňovo-brestovo-dubové lesy 
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v povodiach veľkých riek (tvrdé lužné lesy), nížinné hygrofilné dubovo-hrabové lesy, dubové 

a dubovo-cerové lesy, dubové lesy s javorom tatárskym a dubom plstnatým a koreňujúce 

spoločenstvá stojatých vôd. Lesné plochy boli takmer úplne nahradené ornou pôdou, na 

ktorej sa vyskytuje vegetácia poľnohospodárskych monokultúr.  

 

Ďalej sa tu nachádza rozptýlená nelesná drevinová vegetácia vo forme remízok, pásov zelene 

pozdĺž poľných ciest. Druhové zloženie je značne ovplyvnené šírkou a zapojenosťou 

drevinného porastu. Uplatňujú sa hlavne druhy xerofilné a xerotermné. Mnohé z týchto druhov 

sú panónskeho alebo mediteránneho pôvodu, vyskytujú sa aj ruderálne druhy. Najčastejším 

druhom v rámci stromovej etáže je agát biely, ďalej sa vyskytuje orech kráľovský, čerešňa 

vtáčia, javor poľný, jaseň štíhly, rôzne druhy vŕb a topoľov. V rámci krovinnej etáže je častá 

ruža šípová, drieň obyčajný, baza čierna. Zeleň v rámci zastavaného územia predstavujú 

súvislejšie plochy zelene v areáloch škôl, ihrísk, kostolov, cintorínov, parkov a iných verejných 

priestranstiev.  

 

Stav životného prostredia a environmentálne záťaže 

 

Kvalitné životné prostredie je jednou zo základných podmienok existencie ľudstva. 

Vzrastajúce problémy spojené práve so zhoršovaním životného prostredia vedú ku koncentrácii 

úsilia štátov Európy a hlavne úsilia Európskej únie eliminovať negatívne zásahy do životného 

prostredia. Európska únia definuje kľúčové dlhodobé ciele v starostlivosti o životné 

prostredie, pričom za prioritu pokladá riešenie problémov zmeny klímy, ochrany prírody 

a biodiverzity, životného prostredia pre zdravie a kvalitu života, prírodných zdrojov 

a odpadov. 

 

Stupeň poškodenia vegetácie odráža negatívne pôsobenie jednak prírodných faktorov – 

abiotických (vietor, sneh, námraza, sucho) a biotických (hmyz, drevokazný hmyz, hniloby, 

poľovná zver), ako aj antropogénnych faktorov – pôsobenie znečisteného ovzdušia, vplyv 

kyslých dažďov. Zvýšenú ochranu si vyžadujú všetky objekty pamiatkového záujmu, 

archeologické lokality a lokality vyplývajúce z ochrany prírody. Ochrana proti záplavám si 

vyžaduje priebežné čistenie a údržbu odvodňovacích priekop a kanálov a dobudovanie 

chýbajúcich úsekov. Na poľnohospodárskom pôdnom fonde by zníženie obsahu humusu mohlo 

nebezpečie erózie podstatne zvýšiť.   
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V ochrane ovzdušia je kladený dôraz na dosiahnutie takej kvality ovzdušia, ktorá na základe 

súčasných vedeckých poznatkov neohrozí zdravie ľudí a ani životné prostredie. Z hľadiska 

čistoty ovzdušia patrí okres Komárno medzi najmenej postihnuté okresy v rámci Nitrianskeho 

kraja. Dôvodom je absencia väčších priemyselných závodov a dobré rozptylové podmienky. 

Znečistenie ovzdušia je len z malých lokálnych zdrojov a z automobilovej dopravy, ktorá 

zaťažuje ovzdušie hlavne tuhými znečisťujúcimi látkami, SOx, NOx a CO.  

 

Všeobecným javom je znečistenie v dôsledku poľnohospodárskej výroby a veľkokapacitných 

hnojísk bez nepriepustnej úpravy. Faktorom podporujúcim vznik znečistenia je vysoká 

priepustnosť pôd a štrko-piesčitého substrátu, ako aj malá hĺbka podzemnej vody pod terénom. 

Aj po znížení objemov aplikovaných hnojív, ochranných a iných látok v poľnohospodárstve 

naďalej pretrváva veľkoplošné znečistenie, ktoré sa prejavuje lokálne nadlimitným obsahom 

niektorých ukazovateľov alebo celoplošne trvalo zvýšenými hodnotami koncentrácií 

chemických prvkov. 

 

Kontaminácia pôdy v riešenom území nebola zisťovaná, v okolí bol zistený obsah ťažkých 

kovov v pôde. Zdrojom znečistenia je poľnohospodárska výroba, hnojenie chemickými 

hnojivami a chemická ochrana rastlín. Environmentálnym problémom sú drobné smetiská a 

čierne skládky v okolí obce, ďalej netesné žumpy s únikmi splaškových vôd (nie je vybudovaná 

kanalizácia). 

Medzi činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany prírody  v území verejno – 

súkromného partnerstva sa zaraďuje lov rýb, chov zveri (výkon poľovného práva), výrub krov 

a drevín brehových porastov, výrub drevín pri cestných komunikáciách, likvidácia jedno alebo 

viacradových stromoradí, ťažba pieskov, rozširovanie inváznych, expanzívnych a  

nepôvodných druhov rastlín. 

 

Na území verejno – súkromného partnerstva sú zásoby nevyhradených nerastov, ako sú 

štrkopiesky, stavebný kameň a tehliarska surovina. Rašelina podľa banského zákona nie je 

nerast, preto sa hodnotí osobitne. Ložiská zatiaľ nie sú využívané a sú lokalizované v časti 

Holanovo - Hurbanovo s výmerou 1 ha. 

 

NATURA 2000 predstavuje sústavu chránených území členských krajín Európskej únie a jej 

hlavným cieľom je zachovanie prírodného dedičstva, ktoré je významné nielen pre príslušný 

členský štát, ale najmä pre Európsku úniu ako celok. Podľa NATURA 2000 je potrebné 
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ponechávať stromy a drevnú hmotu v porastoch, zachovávať alebo cielene obnovovať pôvodné 

druhové zloženie lesných porastov, eliminovať zastúpenie nepôvodných druhov drevín tak, aby 

sa zabránilo ich šíreniu do ďalších lokalít. Pre poľnohospodárske plochy je nevyhnutný 

špeciálny manažment kvôli ochrane živočíšnych druhov (chrapkáč, drop, drobné pernaté 

vtáctvo, cicavce).  

 

Národný zoznam území európskeho významu na základe výnosu Ministerstva životného 

prostredia: 

- Dolné Považie (katastrálne územie: Imeľ, Hurbanovo, Martovce, Svätý Peter, Bajč, 

Nesvady), CHKO Dunajské luhy, lokalita NATURA 2000, 

- Alúvium Starej Nitry (katastrálne územie: Martovce), lokalita NATURA 2000, 

- Alúvium Žitavy (katastrálne územie: Martovce), prírodná rezervácia o výmere 32,53 ha, 

ktorá zahŕňa lužný les vysokej biologickej hodnoty, lokalita NATURA 2000, 

- Detvice (katastrálne územie: Imeľ, Martovce), lokalita NATURA 2000, 

- Martovská mokraď (katastrálne územie: Martovce), prírodná rezervácia o výmere 

11,87 ha, ktorá zahŕňa zvyšky pôvodnej flóry a fauny, 

- Listové jazero (katastrálne územie: Nesvady), prírodná rezervácia ochrany vzácneho 

biotopu vodného a močiarneho vtáctva Podunajskej nížiny, ŠOP-SCHKO Dunajské 

luhy, lokalita NATURA 2000, 

- Líščie diery (katastrálne územie: Nesvady), prírodná rezervácia ochrany spoločenstiev 

teplomilných druhov rastlín a živočíchov na spevnených dunách alebo alkalických 

vápnitých pieskov Novozámockých pláňav, ŠOP-SCHKO Dunajské luhy, 

- Nesvadské piesky (katastrálne územie: Nesvady), ochrana suchomilných 

travinnobylinných porastov na vápnitých pieskoch, CHKO Dunajské luhy, lokalita 

NATURA 2000. 

 

 

 

3.1.4. Ľudské zdroje územia a demografická situácia 

 

Obyvateľstvo sa považuje za statický element, ktorý sa vyznačuje silnou dynamikou jeho počtu, 

štruktúry, priestorového rozloženia a mnohých ďalších znakov. Oblasť ľudských zdrojov je 

zameraná v prvom rade na rozvoj vzdelanosti, zamestnanosti a trhu práce. 
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Nasledujúca tabuľka č.8 zobrazuje celkový počet obyvateľov verejno-súkromného partnerstva 

(v celkovom počte 19 487 obyvateľov) z toho žien je 9 985 a mužov 9 502. V jedinej obci 

Mudroňovo je počet mužov vyšší ako počet žien. V ostatných obciach verejno – súkromného 

partnerstva počet žien prevyšuje počet mužov.  

 

Tabuľka č. 8: Počet obyvateľov územia v rozdelení na ženy a mužov 

Obec/ Mesto 
Celkový počet 

obyvateľov 
Celkový počet žien 

Celkový počet 

mužov 

Hurbanovo 7 605 3 935 3 670 

Nesvady 5 100 2 595 2 505 

Bajč 1 253 636 617 

Imeľ 1 960 1 027 933 

Martovce 694 348 346 

Mudroňovo 130 57 73 

Svätý Peter 2 745 1 387 1 358 

SPOLU 19 487 9 985 9 502 

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, počet obyvateľov k 31.12.2014 

 

Tabuľka 9: Vývoj počtu obyvateľov v území od 2010 do 2014 

Obec/ rok 2010 2011 2012 2013 2014 

Hurbanovo 8 113 7 740 7 717 7 656 7 605 

Svätý Peter 2 759 2 730 2 737 2 750 2 745 

Imeľ 2 076 2 046 2 010 1 988 1 960 

Nesvady 5 030 5 060 5 056 5 090 5 100 

Bajč 1 250 1 249 1 246 1 232 1 253 

Martovce 728 689 687 699 694 

Mudroňovo 120 126 124 123 130 

Celkový vývoj 

obyvateľstva 

v území 

20 0076 19 640 19 577 19 538 19 487 
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Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky 

 

Z Tabuľky č. 9: Vývoj počtu obyvateľov v území je zrejmé, že celkový počet obyvateľstva 

územia v sledovanom období má klesajuúci trend. Úsilím každej obce je zabrániť poklesu jej 

obyvateľov vytváraním ďalších podmienok rastu obyvateľstva a vytváraním podmienok pre 

rozvoj podnikateľskej činnosti a služieb rámci jednotlivých obcí. 

 

Tabuľka č.  10: Vekové zloženie obyvateľstva 

 

Obec / Veková 

kategória 

Predproduktívny vek 

(14 rokov alebo 

menej) 

Produktívny vek 

(od 15 do 64 

rokov) 

Poproduktívny 

vek (65 rokov a 

viac) 

1. Hurbanovo 

1 094 5 293 1 218 

(563 mužov, 531 žien) 
(2670 mužov, 

2623 žien) 

(437 mužov, 781 

žien) 

2. Svätý Peter 

373 1 988 384 

(192 mužov, 181 žien) 
(1036 mužov, 952 

žien) 

(130 mužov, 254 

žien) 

3. Imeľ 

217 1 423 320 

(114 mužov, 103 žien) 
(704 mužov, 719 

žien) 

(115 mužov, 205 

žien) 

4. Nesvady 

743 3 594 763 

(399 mužov, 344 žien) 
(1827 mužov, 

1767 žien) 

(279 mužov, 484 

žien) 

5. Bajč 

171 880 202 

(81 mužov, 90 žien) 
(455 mužov, 425 

žien) 

(81 mužov, 121 

žien) 

6. Martovce 

79 504 111 

(49 mužov, 30 žien) 
(253 mužov, 251 

žien) 

(44 mužov, 67 

žien) 
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7. Mudroňovo 

15 92 23 

(10 mužov, 5 žien) 
(52 mužov, 40 

žien) 

(11 mužov, 12 

žien) 

Spolu: 2 692 13 774 3 021 

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky 

 

Z hľadiska vekovej štruktúry obyvateľstva územia občianskeho združenia „Mikroregión 

Hurbanovo“ pripadá najväčší podiel na obyvateľov v produktívnom veku – teda vo veku od 15 

do 64 rokov. Práve táto veková skupina obyvateľov je pre rozvoj územia najdôležitejšia, pretože 

predstavuje ekonomicky aktívne obyvateľstvo, viď. Tabuľka č. 10: Vekové zloženie 

obyvateľstva. 

 

Tabuľka č. 11: Veková pyramída 

Vekové 

skupiny 

 

Muži Ženy 

0-4 459 420 

5-9 516 446 

10-14 433 418 

15-19 578 493 

20-24 637 608 

25-29 739 627 

30-34 785 699 

35-39 814 793 

40-44 742 767 

45-49 718 673 

50-54 706 703 

55-59 681 719 

60-64 597 695 

65-69 418 547 

70-74 285 515 

75-79 193 376 
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Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky 

 

V rámci územia „Mikroregiónu Hurbanovo“ prevažuje obyvateľstvo s učňovským, stredným, 

stredným odborným  alebo vyšším odborným vzdelaním. 3802 obyvateľov územia má 

ukončené iba základné vzdelanie, vysokoškolské vzdelanie 1383 obyvateľov a bez školského 

vzdelania je až 2420 obyvateľov. Zaujímavosťou je, že hoci sa jedná o mikroregión zameraný 

na poľnohospodárstvo medzi absolventmi vysokých škôl dominujú spoločenské vedy. 

 

Tabuľka 12: Vzdelanostná úroveň obyvateľov územia 

Najvyššie 

dosiahnuté 

vzdelanie B
a
jč

 

H
u

rb
a
n

o
v
o
 

Im
eľ

 

M
a
rt

o
v
ce

 

N
es

v
a
d

y
 

S
v
ä
tý

 P
et

er
 

M
u

d
ro

ň
o
v
o

 

Základné  
340 1603 475 162 1138 666 25 

Učňovské (bez 

maturity) 
194 1297 409 167 860 489 25 

Stredné 

odborné(bez 

maturity) 

139 738 241 67 566 281 9 

Úplné stredné 

učňovské(s 

maturitou) 

31 266 77 22 133 71 4 

Úplné stredné 

odborné(s 

maturitou) 

169 1390 346 90 752 399 13 

Úplné stredné 

všeobecné 
27 314 75 28 176 72 2 

Vyššie odborné 

vzdelanie 
6 109 18 9 51 26 0 

Vysokoškolské 

bakalárske 
13 124 40 8 85 54 1 

Vysokoškolské 

magisterské,inžini

erske,doktorské 

65 584 94 39 277 154 9 

80-84 132 282 

85 a viac 69 204 

Spolu 9502 9985 
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Vysokoškolské 

doktorandské 
3 21 5 4 16 3 0 

Vysokoškolské 

spolu 
81 729 139 51 378 211 10 

Bez 

vysokoškolského 

vzdelania 

188 1118 246 80 737 404 25 

Nezistené 
67 187 28 18 277 115 9 

Úhrn 
1242 7751 2054 694 5068 2734 122 

Zdroj: Sčítavanie obyvateľov, domov a bytov 2011 

 

Obyvatelia žijúci na území verejno – súkromného partnerstva sa venujú poľnohospodárstvu, 

rybárstvu, poľovníctvu, cyklistike a agroturistike. Známymi a rozšírenými profesiami sú 

väčšinou v poľnohospodárskej oblasti, napríklad opravár poľnohospodárskych strojov, obrábač 

náradia, pestovateľ, chovateľ, a ďalšie ako sú napr. automechanik, stolár, murár, pedagóg, 

právnik, lekár, vodoinštalatér, plynár. Medzi obľúbené činnosti obyvateľov riešeného územia 

patria chovateľstvo drobných zvierat, rybolov, poľovanie, športovanie a turistika a tiež práca 

v záhrade. 

 

Tabuľka 13: Profesijné zastúpenie 

Obec Bajč Hurbanovo Imeľ Martovce Mudroňovo Nesvady 

Svätý 

Peter 

Oblasť P D P D P D P D P D P D P D 

Poľnohosp.           

lesníctvo 
38 16 191 113 128 92 56 36 3 2 180 112 110 62 

Ťažba 0 0 9 5 1 0 0 0 0 0 10 2 5 2 

Výroba 137 81 1071 774 349 258 115 79 9 7 807 585 348 233 

Oprava strojov  4 4 33 23 5 2 3 2 0 0 17 13 12 10 

Stavebníctvo 39 17 181 129 54 40 29 20 3 2 149 99 94 63 

Obchod 112 74 519 396 135 95 39 25 3 3 343 234 176 110 

Doprava / kuriér 40 30 197 152 69 55 20 15 4 3 149 112 71 55 

Ubytovanie 2 2 21 15 3 2 0 0 0 0 4 1 7 5 

Reštaurácie/ 

Pohostinstvá 
11 7 64 45 22 11 8 6 3 2 45 29 30 22 
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Finančné služby / 

nehnuteľnosti 
10 9 67 53 9 6 2 1 1 1 44 30 28 22 

Právo/ účtovníctvo 4 2 30 22 5 5 1 1 0 0 21 13 6 4 

Verejná správa 37 22 239 188 71 59 23 21 4 3 134 99 84 56 

Vzdelávanie 27 20 273 228 48 43 21 19 1 1 113 86 68 55 

Zdravotníctvo 31 23 250 212 55 49 12 12 3 3 126 96 79 60 

Iné 53 37 381 283 73 61 38 25 2 2 206 127 103 69 

Nezistené 62 13 276 159 57 27 22 15 4 2 230 110 144 72 

Zdroj: Sčítavanie obyvateľov, domov a bytov 2011 

 

Oblasť ľudských zdrojov je z hľadiska rozvoja obyvateľstva veľmi dôležitá, pretože 

podmieňuje jeho ďalší rozvoj. Občianske združenie „Mikroregión Hurbanovo“ chce v rámci 

tejto oblasti zlepšiť ich využívanie, a to zvýšením atraktivity územia, aby sa zabezpečilo 

zotrvanie obyvateľstva, najmä mladých ľudí v území. 

 

Situácia v bývaní 

Dôležitým faktorom pri rozvoji územia je dostatok bytov, ich dostupnosť a úroveň vybavenia 

bytového fondu. Tento fakt je dôležitý nielen z hľadiska samotného rozvoja územia, ale hlavne 

z dôvodu snahy o udržanie mladých ľudí a rodín v obci, a tak zabrániť odlivu schopných 

a vzdelaných občanov z obce. 

 

Tabuľka č. 14: Byty podľa formy vlastníctva 

Obec 
Byty obývané 

vlastníkom 

Družstevné 

byty 

Byty v 

nájme 

Iná forma 

vlastníctva 
Nezistené Spolu 

Bajč 293 1 38 45 7 384 

Hurbanovo 2073 45 58 83 147 2406 

Imeľ 649 1 5 9 9 673 

Martovce 222 2 0 3 7 234 

Mudroňovo 37 0 0 1 1 39 

Nesvady 1403 5 11 80 55 1554 

Svätý Peter 744 0 8 60 35 847 
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Spolu 5421 54 120 281 261 6137 

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky 

 

 

3.1.5. Ekonomické zdroje územia, dostupné finančné zdroje, rozpočty a majetok obcí 

 

Reštrukturalizácia ekonomiky od konca osemdesiatych rokov mala významný dopad aj na 

zamestnanosť v rámci riešeného územia. Zmeny sa dotkli všetkých oblastí, najintenzívnejšie 

väčšiny priemyselných odvetví. Najviac obyvateľov bolo zamestnaných v oblasti 

potravinárskeho priemyslu, poľnohospodárstva a strojárskeho priemyslu. Najmenší počet 

obyvateľov je zamestnaný v oblasti drevárskeho priemyslu a polygrafického priemyslu. 

 

V regióne je relatívne vysoká zamestnanosť vďaka viacerým veľkým a významným  

spoločnostiam, ktoré pôsobia v rámci územia. V rámci ekonomiky regiónu zohrávajú dôležitú 

úlohu okrem poľnohospodárstva aj spracovateľský a elektrotechnický priemysel. Tvorba 

pracovných miest je vo všeobecnosti v rámci regiónu nízka. K zvýšeniu tejto hladiny prispieva 

niekoľko významných väčších spoločností, ktoré zamestnávajú obyvateľstvo miest a obcí 

regiónu, viď. Tabuľka č. 15: Významné podnikateľské subjekty územia. 

 

Tabuľka č. 15: Významné podnikateľské subjekty územia  

Podnikateľský subjekt Obec, v rám ktorej subjekt pôsobí 

AGROCOOP IMEĽ, a.s. Imeľ 

AGROCOOP SLOVAKIA spol. s.r.o. Imeľ 

POĽNOHOSPODÁR IMEĽ, a.s. Imeľ 

SLOVSOLANA, spol. s.r.o. Imeľ 

FERPLAST Slovakia, s.r.o. Nesvady 

ELDUR Slovakia, k.s. Nesvady 

BCF EUROPE, s.r.o. Nesvady 

AGRORENT a.s. Nesvady 

Femad s.r.o. Nesvady 

PHOENIX, Z.z. a.s. Nesvady 

HPL SERVICE, spol. s.r.o. Nesvady 

METAL-X s.r.o. Nesvady 
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COOP Jednota Nové Zámky s.d. Nesvady 

Heineken Slovensko, a.s. Hurbanovo 

Slovincom, s.r.o. Hurbanovo 

Joalko, s.r.o. Hurbanovo 

NAMEX s.r.o. Hurbanovo 

VEDORA, s.r.o. Hurbanovo 

Tesco Stores SR s.r.o. Nesvady 

Alica-Cookies, s.r.o. Hurbanovo 

Flóra obal, s.r.o. Hurbanovo 

STIFI, s.r.o. Hurbanovo 

SAWIUS, s.r.o. Hurbanovo 

REKUNST, s.r.o. Hurbanovo 

KENZEL, s.r.o. Hurbanovo 

LAR s.r.o. Hurbanovo 

Kerzenwelt Donabauer, s.r.o. Hurbanovo 

Delícia Destileria, s.r.o. Hurbanovo 

Nuritech SK s.r.o. Hurbanovo 

DS Smith Hurbanovo 

AGROVAT PS s.r.o. Nesvady 

AGROFARM HM, s.r.o. Mudroňovo 

APIRES, s.r.o. Mudroňovo 

BAU STAV CONSTRUCT, s.r.o. Mudroňovo 

Ing. Peter Mácsik – NEMATHIK Hurbanovo 

Ing. Alexander Somorjai - PRIMA Hurbanovo 

Agroekospol. s.r.o. Svätý Peter 

J+J, Jozef Jobbágy Svätý Peter 

HEGE s.r.o. Martovce 

Balla-Balla s.r.o. Martovce  

PVOD Martovce Martovce 

MA-JA Slovakia, s.r.o. Svätý Peter 

SAVITEĽ, s.r.o. Svätý Peter 

Stavcentrum – stavebniny, s.r.o. Svätý Peter 

IVIKOR Svätý Peter 
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Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Poľnohospodárstvo 

Poľnohospodárstvo je rozšírenou aktivitou v záujmovom území. Na poľnohospodárskej pôde 

hospodária drobnopestovatelia, družstvá a poľnohospodárske podniky. Rastlinná produkcia je 

výrazne ovplyvňovaná produkčným potenciálom pôd, čo je v rámci riešeného územia výhodou, 

keďže sa tu nachádzajú úrodné poľnohospodárske pôdy, dobré klimatické podmienky. 

Rastlinná výroba v území sa zameriava hlavne na obilniny, kukuricu, repku, krmoviny ďalej na 

pestovanie zeleniny v rámci špeciálnej rastlinnej výroby. Zastúpená do určitej miery je aj 

živočíšna výroba, ktorej prvoradou úlohou je produkcia živočíšnych výrobkov. 

 

Priemysel 

Rozvoj priemyslu je úzko spojený s procesom industrializácie 60-tych rokov, ktorej cieľom 

bolo vybudovať priemyselnú základňu v dovtedy ekonomicky slabo rozvinutých 

a poľnohospodársky orientovaných oblastiach. V rámci územia občianskeho združenia 

„Mikroregión Hurbanovo“ sa nachádzajú podnikateľské subjekty zastupujúce túto oblasť 

pôsobenia viď. Tabuľka č. 13: Významné podnikateľské subjekty územia. 

 

Cestovný ruch 

Cestovný ruch je interdisciplinárne odvetvie hospodárstva, na jeho realizácii sa podieľa mnoho 

ďalších oblastí, ako sú poľnohospodárstvo, priemysel, stavebníctvo, služby a pod. Predstavuje 

komplex vzťahov a javov, ktoré výrazne prispievajú k tvorbe pracovných miest, navyše 

investičné náklady na pracovné miesta sú nižšie než v priemysle. Súčasná úroveň návštevnosti 

územia nie je veľmi vysoká. Cestovný ruch však má výrazne väčší, zatiaľ nevyužitý potenciál. 

Nasledovná tabuľka uvádza hodnoty majetku jednotlivých subjektov verejného sektora 

občianskeho združenia a ich celkové výnosy a náklady za rok 2014, viď. Tabuľka č.  

 

Tabuľka č. 16: Majetok obcí 

Obec Majetok v EUR Výnosy v EUR Náklady v EUR 

Bajč  
2 874 350,14 EUR 557 723,37 EUR 553 833,78 EUR 

Hurbanovo 
28 251 428,14 EUR 4 021 723,51 EUR 4 156 960,83 EUR 
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Imeľ 
3 631 198,40 EUR 731 622,57 EUR 847 950,89 EUR 

Martovce 
2 151 603,85 EUR 324 854,85 EUR 339 702,72 EUR 

Mudroňovo 
173 218,97 EUR 56 807,93 EUR 51 294,37 EUR 

Nesvady 
11 350 862,50 EUR 2 116 351,89 EUR 2 209 304,95 EUR 

Svätá Peter 
8 631 843,00 EUR 1 209 259,84 EUR 1 182 065,51 EUR 

Spolu 
57 064 505,00 EUR 9 018 343,96 EUR 9 341 113,05 EUR 

Zdroj: Register účtovných závierok 

 

Zamestnanosť 

Zamestnanosť vytvára predovšetkým ekonomicky aktívne obyvateľstvo. Ak hovoríme 

o ekonomicky aktívnom obyvateľstve na území pôsobnosti združenia, musíme v tejto súvislosti 

spomenúť mesto Hurbanovo, ktoré je jediným mestom vo verejno-súkromnom partnerstve 

a má najviac ekonomicky aktívnych obyvateľov. Obec s najnižším počtom ekonomicky 

aktívneho obyvateľstva je Mudroňovo. V obidvoch prípadoch je najvyšší počet obyvateľov 

zamestnaných v terciárnom sektore a najmenej v primárnom sektore. 

 

 

Obrázok 4: Ekonomicky aktívne obyvateľstvo podľa sektorov ekonomiky 

 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Najväčšie zastúpenie zo sektorového hľadiska patrí terciálnemu sektoru s 53 % zastúpením, na 

druhom mieste je sekundárny sektor a s 8 % zastúpením je primárny sektor na treťom mieste. 

Aj napriek úrodným poliam, ktoré sa nachádzajú na území, obyvatelia prestávajú pracovať 

v primárnom sektore. Dôvodom môžu byť veľké dodávky poľnohospodárskych produktov zo 

zahraničia a nízka cena tovarov na Slovensku. Väčšia časť obyvateľstva odchádza pracovať do 

terciárneho sektora, sektora služieb. Poskytovanie služieb rôzneho druhu a charakteru je čoraz 

výnosnejšie. Okrem toho majú významné postavenie aj malé a stredné podniky v oblasti 

poskytovania služieb či už v oblasti remeselníctva, stavebníctva a cestovného ruchu.  

 

Zamestnanosť na Slovensku sa v priebehu minulého roka medziročne zvýšila o 1,4 percenta na 

viac ako 2,36 milióna pracujúcich. Rozhodujúci vplyv na rast zamestnanosti malo odvetvie 

priemyslu. Slovensko dlhodobo patrí medzi krajiny Európskej únie s najvyššou mierou 

nezamestnanosti. V mesiaci apríl 2015 bolo podľa Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

bez práce 11,68%. V rámci tohto obdobia sa na úrovni Nitrianskeho samosprávneho kraja 

vykázala miera evidovanej nezamestnanosti 10,61 %, na úrovni okresu Komárno 15,52 %. 

 

 

 

 

3.1.6. Vybavenosť územia a miestne služby 

 

Školstvo 

 

Materské školy  

Na území občianskeho združenia „Mikroregión Hurbanovo“ je k dispozícii deťom 11 

materských škôl, z toho 6 s vyučovacím jazykom slovenským a 5 s vyučovacím jazykom 

maďarským. Vo všetkých obciach sa nachádzajú materské školy, okrem obce Mudroňovo. 

Podľa štatistiky UIPS navštevovalo v roku 2014 materské školy s vyučovacím jazykom 

slovenským 342 detí, a s vyučovacím jazykom maďarským 134 detí, čo spolu predstavuje 476 

detí materských škôl na území združenia, viď. Tabuľka č. 16: Počet detí v materských školách 

za rok 2014. 
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Tabuľka č. 17: Počet detí v materských školách za rok 2014 

Obec Vyučovací jazyk počet detí 

Bajč 

Materská škola je umiestnená  

v areáli Základnej školy. 

Vyučovací jazyk slovenský 15 

Hurbanovo  

Materské školy v meste Hurbanovo sú  

zamerané na poskytovanie kvalitného  

predškolského vzdelávania. Nachádzajú  

sa tu dve materské školy, pričom prevažujúci  

počet deti je v materskej škole s  

vyučovacím jazykom slovenským. 

Vyučovací jazyk slovenský 148 

Vyučovací jazyk maďarský 35 

Imeľ 

Zabezpečuje predškolskú  

prípravu detí. 

Vyučovací jazyk slovenský 45 

Martovce  

Materská škola pre  

obmedzený počet detí. 

Vyučovací jazyk maďarský 14 

Nesvady  

Predškolská výchova zameraná  

na vzdelávanie detí od raného  

veku po vstup do základnej školy. 

Vyučovací jazyk slovenský 22 

Vyučovací jazyk maďarský 23 

Vyučovací jazyk Slovenský 67 

Vyučovací jazyk Maďarský 18 

Svätý Peter 

Materské školy v obci majú dve  

vekovo zmiešané triedy. 

Vyučovací jazyk Slovenský 45 

Vyučovací jazyk maďarský 44 

                 SPOLU 476 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Základné školy 

Základné školstvo je zastúpene 12 základnými školami, ktoré pozostáva zo 6 škôl 

s vyučovacím jazykom slovenským a 4 škôl s vyučovacím jazykom maďarským a jednej školy 
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s obomi vyučovacími jazykmi. V obci Mudroňovo sa nenachádzajú žiadne základné školy. 

V obci Bajč sa nachádza základná škola s ročníkom od 1. do 4. ročníka, a v ostatných obciach 

sú základné školy od 1. do 9. ročníka, viď. Tabuľka č. 17: Počet žiakov v základných školách 

za rok 2014. 

 

Tabuľka č. 18: Počet žiakov v základných školách za rok 2014 

Obec Vyučovací jazyk Počet detí 

Bajč  

Moderná základná škola  

vyhovujúca všetkým nárokom  

kladeným na modernú pedagogiku.  

Vyučovací jazyk slovenský 13 

Hurbanovo  

Základné školy v meste  

Hurbanovo sú navštevované nielen  

miestnymi žiakmi, ale aj žiakmi  

z okolitých obcí. 

Vyučovací jazyk slovenský 359 

Vyučovací jazyk maďarský 242 

Hurbanovo 

Špeciálna základná škola 

Vyučovací jazyk slovenský 52 

Vyučovací jazyk maďarský 188 

Hurbanovo 

Základná umelecká škola 
Vyučovací jazyk maďarský a slovenský 433 

Imeľ 

Základná škola má 10 tried,  

4 odborné učebne, zabezpečená  

učebnými pomôckami. 

Vyučovací jazyk slovenský 126 

Nesvady  

Obec má dve základné školy  

nachádzajúce sa na jednej adrese s  

rôznymi vyučovacími jazykmi. 

Vyučovací jazyk slovenský 205 

Vyučovací jazyk maďarský 143 

Svätý Peter 

V obci sa nachádzajú dve základné  

školy líšiace sa vyučovacím jazykom. 

Vyučovací jazyk Slovenský 119 

Vyučovací jazyk maďarský 157 

Martovce 

Cirkevná základná škola. 
Vyučovací jazyk maďarský 18 
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                 SPOLU 1622 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Stredné školy 

Obe stredné školy v tomto regióne sa nachádzajú v Hurbanove. Jednou z nich je Stredná 

priemyselná škola stavebná, viď. Obrázok č. 5: Stredná škola stavebná Hurbanovo. Škola 

ponúka štvorročné denné štúdium v odbore staviteľstvo. Odbor je ukončený maturitnou 

skúškou, výučba prebieha v štyroch triedach s vyučovacím jazykom slovenským a ôsmych 

triedach s vyučovacím jazykom maďarským. 

 

Druhou inštitúciou je Stredná odborná škola so zameraním na poľnohospodárstvo, viď. Obrázok 

č. 6: Stredná odborná škola Hurbanovo. Vyučovanie tu prebieha v triedach s vyučovacím 

jazykom slovenským ako aj s vyučovacím jazykom maďarským. Škola ponúka možnosť 

vzdelávania sa v trojročných, štvorročných a dvojročných učebných odboroch. V rámci 

trojročných učebných odborov získavajú študenti výučne listy v odboroch agromechanizátor/ 

opravár, autoopravár/ mechanik, elektromechanik/ úžitková technika, biochemik/ výroba piva 

a sladu, autoopravár/ elektrikár. Štvorročný študijný odbor ponúka získanie maturitnej skúšky 

v odbore mechanik/ elektrikár. Pre študentov, ktorý úspešne absolvujú trojročný učebný odbor 

ponúka škola možnosť dvojročného nadstavbového štúdia v odboroch strojárstvo 

a mechanizácia poľnohospodárskeho a lesného hospodárstva.  

Obrázok č. 5: Stredná škola stavebná                 Obrázok č. 6: Stredná odborná škola  

 

          

Zdroj: www.souphu.edu.sk                                         Zdroj: www.spsstav.sk 

 

 

 

 

http://www.souphu.edu.sk/
http://www.spsstav.sk/
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Zdravotníctvo a sociálne služby 

 

Zdravotníctvo v území občianskeho združenia „Mikroregión Hurbanovo“  reprezentuje 1 

mestské zdravotné stredisko v Hurbanove, v ktorom pôsobí 19 lekárov. Dostupnosť zdravotnej 

starostlivosti pre obyvateľov regiónu je zabezpečená prostredníctvom 3 ambulancií praktických 

lekárov pre deti a dorast (Svätý Peter, Hurbanovo,  Imeľ, Nesvady ), 8 ambulancií všeobecných 

lekárov pre dospelých (Bajč, Svätý Peter, Hurbanovo, Imeľ, Nesvady), 7 zubných ambulancií 

ako aj 10 odborných ambulancií. V regióne je spolu 6 lekární z toho 3 sa nachádzajú 

v Hurbanove, 1 vo Svätom Petri, 1 v Imeli a 1 v Nesvadoch. Najbližšie nemocnice sa 

nachádzajú v mestách Nové Zámky a Komárno.  

 

Poskytovanie sociálnej starostlivosti a sociálnych služieb v rámci územia je zabezpečené 

zariadenia sociálnej starostlivosti a domovmi dôchodcov:  

 Zariadenie sociálnych služieb Magnólia v Hurbanove,  

 Zariadenie pre seniorov Smaragd v Hurbanove,  

 Domovom sociálnych služieb „Dúha“ vo Svätom Petre s kapacitou 12 lôžok, 

 Nízkoprahové denné centrum – Imeľ, 

 Domovom sociálnych služieb Margaréta - Bajč s kapacitou lôžok 45 s poskytovaním 

komplexných sociálnych služieb pre dospelých občanov pobytovou formou. 

 

Sociálna služba ako pomoc poskytovaná ľuďom v nepriaznivej sociálnej situácii, podpora pri 

sociálnom začleňovaní, ochrana pre sociálnym vylúčením s cieľom zapojenia jedincov do 

bežného života v spoločnosti, je v rámci územia občianskeho združenia „Mikroregión 

Hurbanovo“ poskytovaná prostredníctvom verejnej správy - štátu a jednotlivých samospráv 

prípadne súkromnými poskytovateľmi ako sú občianske združenia, neziskové organizácie a iné. 

 

Inštitúcie a zariadenia v území 

 

V území pôsobí 7 samospráv, ktoré reprezentujú obecné úrady, ktoré vykonávajú svoje 

originálne a prenesené kompetencie čím napomáhajú miestnemu rozvoju a uspokojovaniu 

potrieb obyvateľstva.  
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1. Hurbanovo – mesto Hurbanovo je vďaka svojej blízkosti spádovou oblasťou pre okolité 

obce, ktorých obyvatelia sem prichádzajú kvôli rôznym inštitúciám a službám, ako sú: 

Daňový úrad Hurbanovo, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Stredná priemyselná 

škola stavebná, Stredná odborná škola Hurbanovo, zdravotná starostlivosť, Slovenská 

ústredná hvezdáreň Hurbanovo, Geofyzikálny ústav SAV, Zariadenie sociálnych služieb 

Magnólia, Zariadenie pre seniorov Smaragd a mnoho ďalších; 

2. Svätý Peter – Domovom sociálnych služieb „Dúha“, lekáreň, kultúrny dom, ambulancie 

praktického a detského lekára, futbalové ihrisko, dom smútku, knižnica, zubná 

ambulancia, 4 kostoly, obchodné prevádzky, predajne potravín, pohostinské zariadenia, 

penzión;  

3. Imeľ – Nízkoprahové denné centrum, klub dôchodcov a verejné stravovanie, lekáreň, 

ambulancia praktického lekára, futbalové ihrisko, telocvičňa, detské ihrisko, kultúrny 

dom; 

4. Nesvady – lekáreň, optika, kultúrny dom, kostoly, ubytovacie zariadenia, pohostinské 

zariadenia, pošta, predajne potravín, miesta pre trávenie voľného času a iné; 

5. Bajč - cintorín, domy smútku, predaj potravín a zmiešaného tovaru, sieť 

maloobchodných zariadení, zariadení služieb a stravovania, služby pohostinstva, 

ubytovacie zariadenie; 

6. Martovce – kostol, Roľnícky dom ako múzeum, potraviny, pošta, kultúrny park. 

Obyvatelia obce dochádzajú za službami do okolitých obcí. 

7. Mudroňovo – knižnica, cintorín, park pre voľno časové využitie. Mládež a deti do 14 

rokov z obce Mudroňovo navštevujú školské zariadenia v najbližšej obci Svätý Peter. 

Do susednej obce obyvatelia dochádzajú aj za zdravotnými službami, lekárňou alebo 

poštou. 

 

V meste Hurbanovo sa nachádzajú nasledovné zaujímavé inštitúcie: 

 Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo - Slovenská ústredná hvezdáreň v 

Hurbanove je národným metodickým centrom Slovenskej republiky pre hvezdárne a 

planetáriá, ktoré sa riadi štatútom vydaným Ministerstvom kultúry Slovenskej 

republiky. Vykonáva špecializovanú odborno-pozorovateľskú, kultúrno-výchovnú, 

vedecko-výskumnú, informačno-dokumentačnú a edičnú činnosť v astronomickej 

oblasti. Poslaním Slovenskej ústrednej hvezdárne je cieľavedomou činnosťou 

zhromažďovať, vedecky a odborne spracovávať poznatky z astronómie a príbuzných 

vied, za účelom ich sprístupňovania širokej verejnosti. 
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Obrázok č. 7: Slovenská ústredná hvezdáreň 

 

Zdroj: www.suh.sk 

 

 Geofyzikálny ústav SAV - Súčasná Slovenská akadémia vied je samosprávna vedecká 

inštitúcia zameraná na rozvoj vedy, vzdelanosti, kultúry a ekonomiky. Hlavným 

poslaním SAV a jej organizácií je realizovať základný a aplikovaný výskum v širokom 

spektre technických, prírodných, humanitných a spoločenských vied. Prostredníctvom 

bilaterálnych a multilaterálnych vedeckých medzinárodných a domácich projektov, 

osobitne zo zdrojov štrukturálnych fondov EÚ, a členstva v medzinárodných 

asociáciách a inštitúciách rozvíja SAV rozsiahlu medzinárodnú spoluprácu, čím 

začleňuje slovenskú vedu do nadnárodného kontextu. 

Geomagnetické observatórium Geofyzikálneho ústavu Slovenskej akadémie vied je 

moderným pracoviskom na monitoring magnetického poľa Zeme. Založil ho Mikuláš 

Konkoly-Thege, šľachtic a vzdelanec svojej doby. Za svoju 100-ročnú históriu prešlo 

búrlivým rozvojom a zaradilo sa ako pevný článok do celosvetovej siete 

geomagnetických observatórií. 
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Obrázok č. 8: Geofyzikálny ústav SAV 

 
Zdroj: www.geomag.sk 

 

Tabuľka č. 19: Zariadenia cestovného ruchu 

Obec 
Predajňa 

potravín 
Pohostinstvo Banka Bankomat Pošta 

Kozmetické 

a 

kadernícke 

služby 

Iné 

Bajč 3 3 - - 1 - 2 

Hurbanovo 20 8 2 4 2 15 72 

Imeľ 3 5 - - 1 4 10 

Martovce 2 1 - - 1 - 1 

Mudroňovo 1 1 - - - - 1 

Nesvady 14 15 1 2 1 14 21 

Svätý Peter 5 7 - - 1 2 4 

Spolu        

Zdroj: vlastné spracovanie 
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3.1.7. Technická Infraštruktúra 

 

Základným predpokladom rozvoja každého územia je v prvom rade rozvoj infraštruktúry, ktorý 

výrazne ovplyvňuje hospodársky potenciál, spôsob života a životnú úroveň obyvateľstva 

v riešenom území. 

 

Všetky obce nachádzajúce sa na území regiónu sú plynofikované so 100% pokrytím. Zemný 

plyn je v prevažnej miere využívaný na vykurovanie objektov, prípravu teplej úžitkovej vody 

a varenie.  Spotreba tepelnej energie je sezónna. Obce Občianskeho združenia „Mikroregión 

Hurbanovo“ sú napojené na vodovodnú sieť. Jediným nedostatkom je chýbajúca kanalizácia 

v rámci niektorých obcí. 

 

Obec Bajč má vybudovanú verejnú vodovodnú sieť. Táto vodovodná sieť je zásobovaná pitnou 

vodou zo spoločného vodného zdroja, ktorého vlastníkom je mesto Hurbanovo a obec Bajč.  

Celý systém zásobovania pitnou vodou v obci je v prevádzke Mestských vodární a kanalizácií 

mesta. Stav v zásobovaní obce vodou je vyhovujúci z hľadiska hygienického i z hľadiska 

zvyšovania životnej úrovne.  

Z hľadiska hygienického i z hľadiska ďalšieho rozvoja obce je stav odkanalizovania 

odpadových vôd z obce nevyhovujúci. Odvádzanie dažďových vôd je riešené ochrannými 

technickými zariadeniami pre odvádzanie dažďových povrchových vôd pomocou udržiavaných 

rigolov vedľa štátnej cesty. Likvidácia dažďových vôd je v súčasnosti nedostatočná, lebo 

odvodňovacie priekopy nemajú dostatočnú kapacitu, nedostatočný rozsah a nie sú udržiavané.  

 

V obci Imeľ v súčasnosti je vybudovaný verejný vodovod. Pokrytie vodovodnou 

infraštruktúrou je 80%. Obec je zásobovaná pitnou vodou z čerpacej stanice Nové Zámky. 

Zdrojom pitnej vody je zdroj Gabčíkovo.  

 

V súčasnosti má obec Nesvady čiastočne vybudovanú kanalizáciu s príslušnou čistiarňou 

odpadových vôd (ČOV), ktorá je spoločná pre obec Nesvady a Imeľ. Ide i biologickú ČOV, 

ktorá využíva vysoký efekt pneumatickej jemnobublinnej aerácie. Súčasný stav 

odkanalizovania odpadových vôd v obci je nevyhovujúci, ako z hľadiska hygienického, tak 

i z hľadiska ďalšieho rozvoja obce. Obec bude riešiť tento stav prostredníctvom výstavby 

celoobecnej kanalizácie.  
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Obce Mudroňovo a Martovce majú vybudovanú vodovodnú sieť. Odvádzanie dažďových vôd 

je riešené ochrannými technickými zariadeniami pre odvádzanie dažďových povrchových vôd 

pomocou udržiavaných rigolov. Problémovou oblasťou obce je práve kanalizácia, ktorá si 

vyžaduje značné finančné investície. Obec Martovce je zásobovaná pitnou vodou z čerpacej 

stanice Nové Zámky.  

 

Obec Svätý Peter je zásobovaná pitnou vodou z verejného vodovodu. Kanalizačná sieť nie je 

vybudovaná a jej vybudovanie je jedným z dôležitých cieľom obce. Odpadové vody sa 

zhromažďujú do žúmp a septikov rodinných domov, zariadení občianskej vybavenosti 

a výroby.  

 

Mesto Hurbanovo je zásobované pitnou vodou zo skupinového vodovodu Hurbanovo, ktorý 

zásobuje pitnou vodou Hurbanovo a jeho miestne časti Zelený Háj, Holanovo, Vék, Bohatá a 

obec Bajč. Podiel zásobovaných obyvateľov mesta pitnou vodou z mestského vodovodu je 

75%.  

Zdrojom vody pre mesto je vodný zdroj v lokalite Pavlov Dvor, ktorý tvorí 7 

hydrogeologických vrtov, v súčasnosti sa využívajú tri vŕtané studne Ďalším vodovodným 

systémom v meste Hurbanovo je vodovod pre pivovar (Heineken Slovensko). Sú to dve 

čerpacie oblasti. V súčasnosti sa prevádzková voda z oblasti Žitava prečerpáva do oblasti Imeľ 

a odtiaľ do vodojemu. Voda sa potom upravuje, aby vyhovovala pre potreby výroby. 

Čističky odpadových vôd sa nachádzajú v meste Hurbanovo – z nich je jedna mestská a druhá 

patrí spoločnosti HEINEKEN; tiež spoločnú čističku odpadových vôd majú obce Nesvady 

a Imeľ. Obce, ktoré nie sú napojené na čističky odpadových vôd riešia túto situáciu nezávadne, 

a to hygienickým zabezpečovaním dávkovania chlórnanu sodného do vodovode. Povrchové 

vody sú zastúpené tokmi Starej Nitry a mnohými kanálmi. Významný podiel na znečisťovaní 

povrchových vôd majú neodkanalizované sídla, výrobné prevádzky, farmy živočíšnej výroby, 

skládky priemyselných a komunálnych odpadov. 
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Tabuľka č. 20: Technická infraštruktúra v území 

Obec Vodovody (%) 
Kanalizácia 

(%) 
ČOV (áno/nie, %) 

Elektronické 

komunikačné 

siete – 

internet (%) 

Plynovody 

(%) 

Bajč 95 0 nie 100 95 

Hurbanovo 75 45 áno 100 99,9 

Imeľ 95 0 áno 100 95 

Martovce 90 0 nie 100 90 

Mudroňovo 100 0 nie 100 100 

Nesvady 95 20 áno 100 95 

Svätý Peter 100 0 nie 100 100 

Zdroj: interné údaje obcí kanalizácia – podiel napojených 

 

 

3.1.8. Dopravná infraštruktúra 

 

Doprava má veľký význam pre rozvoj územia. Uľahčuje život nielen miestny obyvateľom 

a návštevníkom územia, ale podstatným spôsobom vplýva aj na efektivitu dovozu do územia 

a vývozu z územia. Rovnako vzrastajú aj možnosti na príliv investícií, pre ktoré sú nevyhnutné 

kvalitné cestné siete. 

 

Záujmové územie je situované v bezprostrednej blízkosti križovatiek ciest európskeho 

významu. Tento fakt môže v budúcnosti výrazne vplývať na región a byť pre región 

významným rozvojovým impulzom. Cez územie Občianskeho združenia „Mikroregión 

Hurbanovo“ vedú dva významné dopravné koridory európskeho významu: 

o  európsky multimodálny koridor č. IV  

(Berlín/ Norimberg – Praha – Kúty – Bratislava – Nové Zámky/ Komárno – Štúrovo), 

o  európsky multimodálny koridor č. VII  

(vodná cesta Dunaj). 
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Vodná cesta Dunaj je významným koridorom, ktorý je Európskou úniou akceptovanou 

komunikačnou osou v Európe s verejným prístavom v Komárne. Pre budúci rozvoj regiónu má 

strategický význam, práve preto je potrebné zlepšiť infraštrukturálne prepojenia na tieto 

multimodálne koridory, a tak vhodným spôsobom využiť prítomnosť tohto komunikačného 

systému v prospech rozvoja územia. 

 

Cez územie regiónu vedú štátne cesty I., II a III. triedy a miestne komunikácie, viď. Obrázok č. 

9: Štátne cesty a miestne komunikácie prechádzajúce územím. Medzi obcami výrazne 

prevládajú cesty II. a III. Triedy, na ktoré sa napájajú miestne prístupové komunikácie. Cesta I. 

triedy č. 64 vedie cez obec Bajč a mesto Hurbanovo, ktorá spája mestá Nové Zámky a Komárno 

a tým patrí medzi najdôležitejšie komunikácie z hľadiska ekonomického rozvoja územia. 

Najvýznamnejšími cestnými ťahmi, ktoré prechádzajú v blízkosti riešeného územia sú: 

Komárno – Nové Zámky – Nitra – Žilina, Galanta – Nové Zámky – Lučenec. Stav ciest je na 

dobrej úrovni, najmä I. triedy a na ostaných cestách sa uplynutím času vytvárajú výtlky, ktoré 

by potrebovali okamžitú údržbu.  

 

 

Obrázok č. 9: Štátne cesty a miestne komunikácie prechádzajúce územím 

 

Zdroj: vlastné spracovanie, údaje poskytnuté z www.cdb.sk 
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Komunikácie v rámci riešeného územia, ktoré prepájajú jednotlivé obce a mesto Hurbanovo 

majú vo väčšine prípadov bezprašnú povrchovú úpravu, spevnený povrch. Základný 

komunikačný systém ďalej dopĺňajú obslužné komunikácie. Potrebu rekonštrukcie vidíme 

v systéme miestnych chodníkov a niektorých vedľajších ciest obcí. Nemotorová a pešia 

doprava sú taktiež zastúpené. Vo väčšine prípadov sú využívané vo vnútri jednotlivých obcí 

a miest. 

 

Obce sú napojené na verejnú autobusovú dopravu zabezpečovanú SAD Nové Zámky a.s. 

a ARRIVA Nová Zámky, a.s. Integrovaný regionálny systém hromadnej dopravy zabezpečuje 

prepojenie hlavných zložiek hromadnej dopravy v hlavných smeroch pohybu cestujúcich.  

 

Železničná doprava vedie cez obec Bajč a mesto Hurbanovo. Ostatné obce nie sú napojené na 

európsky železničný systém. Železničná doprava je veľmi dôležitá či už z hľadiska cestovného 

ruchu, ekonomického alebo prepojenosťou Slovenskej republiky s Maďarskom.  

 

 V strednodobom horizonte plánujú obce rekonštruovať miestne komunikácie a chodníky, 

realizovať modernizáciu a rekonštrukciu autobusových zastávok a vybudovať systém 

cyklistických chodníkov zabezpečujúcich prepojenie s okolitými obcami. 
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3.2 SWOT analýza 

 

SWOT analýza sa zameriava na analýzu rozvojového potenciálu územia verejno – súkromného 

partnerstva, ktorá bola spracovaná na základe auditu rozvojových zdrojov. Hlavným cieľom 

analýzy bolo poukázať na silné stránky územia a vznikajúce príležitosti, a naopak eliminovať 

negatívne faktory a riziká prostredia. Uvedené má viesť k definovaniu prioritných cieľov 

územia ako celku, vytvoriť predpoklady na rozvoj pozitívnych impulzov. SWOT analýza 

poskytuje celkový pohľad na situáciu v rámci územia občianskeho združenia „Mikroregión 

Hurbanovo“. 

 

Tabuľka 21: SWOT analýza 

Oblasť: Silné stránky  Slabé stránky  Príležitosti Ohrozenia 

Poloha, 

prírodné 

pomery, 

životné 

prostredie 

 Vynikajúca 

geografická 

poloha 

 Polohový 

potenciál 

s väzbami na 

významné 

regionálne 

centrá 

 Veľmi 

priaznivé 

prírodné 

podmienky 

pre rozvoj 

multifunkčn

ého 

poľnohospo

dárstva 

a cestovného 

ruchu 

 Nedostatok 

upravených 

parkových 

a oddychových 

zón v území 

 Nevyhovujúci 

stav verejnej 

zelene 

a verejných 

priestranstiev 

 Existencia 

starých 

environmentál

nych záťaží 

 Absencia 

zariadení na 

dotriedenie 

triedeného 

odpadu 

 Narastanie 

individuálnej 

 Zintenzívnenie 

cezhraničnej 

spolupráce 

 Dobudovanie 

kanalizácie 

 Využitie 

prírodného 

potenciálu 

v cestovnom 

ruchu 

 Zvýšenie 

ekologickej 

stability územia 

 Realizácia 

projektov 

vedúcich 

k zlepšeniu 

stavu životného 

prostredia 

 Vybudovanie 

parkových 

 Znižovanie 

ekologickej 

stability 

krajiny 

 Úbytok ornej 

pôdy 

a zhoršovanie 

sa jej kvality 

 Devastácia 

životného 

prostredia 
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 Zastúpenie 

osobitne 

chránených 

území 

prírody 

 Prírodné 

lokality 

s významný

mi 

estetickými 

a biologický

mi 

hodnotami 

 

 

automobilovej 

a motocyklovej 

dopravy 

a oddychových 

zón 

 Zvyšovanie 

environmentál

neho 

povedomia 

občanov 

Dopravná 

a technická 

infraštrukt

úra, bytový 

fond 

 Výhodný 

polohový 

faktor územia 

 dobré 

pokrytie 

územia 

signálom 

mobilných 

operátorov 

 dostupnosť 

širokopásmov

ého internetu 

 existencia 

verejnej 

kanalizácie a 

čistiarne 

odpadových 

vôd  

 veľké 

dopravné 

preťaženie 

centra mesta 

Hurbanovo 

 zlý technický 

stav miestnych 

komunikácií 

 zlý technický 

stav chodníkov 

 absencia 

cyklistických 

chodníkov  

 nedostatok 

stavebných 

pozemkov pre 

individuálnu 

 podpora 

projektov 

rozvoja bývania 

v obciach 

 zabezpečenie 

stavebných 

pozemkov 

s kompletnou 

technickou 

infraštruktúrou 

pre 

individuálnu 

bytovú výstavbu 

 podpora 

rekonštrukcie 

a výstavby 

miestnych 

 nedostatok 

finančných 

prostriedkov 

na 

zabezpečenie 

stavebných 

pozemkov pre 

IBV 

 nedostatok 

finančných 

prostriedkov 

na výstavbu 

nájomných 

bytov 

 nedostatok 

finančných 

prostriedkov 

na ďalšie 
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 zásobovanosť 

obyvateľov 

pitnou vodou 

z verejného 

vodovodu 

 koncentrácia 

bytov 

v rodinných 

domoch 

bytovú 

výstavbu 

 nedostatok 

možností 

nájomného 

bývania 

 zastaraný 

a energeticky 

náročný 

systém 

verejného 

osvetlenia 

 zlý technický 

stav miestneho 

verejného 

rozhlasu 

 nevyhovujúci 

stav 

autobusových 

zastávok 

 nedostatočné 

pokrytie obcí 

kamerovým 

systémom 

a absencia 

monitorovacie

ho strediska 

 

komunikácií a 

chodníkov 

 výstavba 

cyklistických 

chodníkov a 

cyklotrás 

 dokončenie 

výstavby 

verejného 

kanalizačného 

systému 

 podpora 

rozšírenia 

verejnej 

kanalizácie a 

ČOV 

 zintenzívnenie 

mikroregionáln

ej spolupráce 

 možnosti 

využívania 

alternatívnych 

zdrojov energie  

 

skvalitnenie 

technickej 

infraštruktúry 

 zhoršenie 

kvality 

miestnych 

komunikácií 

a chodníkov 

z dôvodu 

nedostatku 

financií na 

ich údržbu 

Ľudské 

zdroje, trh 

práce, 

školstvo, 

zdravotníct

 kvalitný 

ľudský 

potenciál 

prezentovaný 

vekovou 

 nevyhovujúca 

vzdelanostná 

úroveň 

obyvateľstva - 

nízky podiel 

 rozvoj 

cestovného 

ruchu a 

multifunkčnéh

o 

výraznejšie 

starnutie 

populácie 



 

72 
 

vo, 

sociálna 

oblasť, 

šport, 

kultúra 

štruktúrou, 

ekonomicko

u aktivitou a 

flexibilitou 

obyvateľstva  

 potenciál 

nových 

zdrojov 

zamestnanost

i v sektore 

služieb a 

cestovného 

ruchu 

 dostupná 

zdravotnícka 

infraštruktúr

a 

 čiastočne 

zrekonštruov

ané budovy 

základných 

škôl 

 aktívny tretí 

sektor 

 tradícia 

festivalov  

 záujem 

obyvateľstva

o rozvoj 

sociálnej 

oblasti 

obyvateľstva s 

vysokoškolský

m vzdelaním 

 nevyhovujúca 

veková 

štruktúra 

obyvateľstva – 

rastúci podiel 

obyvateľstva 

v poproduktív

nom veku 

 vysoká 

energetická 

náročnosť 

verejných 

budov  

 nedostatočná 

kapacita 

materských 

škôl 

 zlý technický 

stav 

vykurovacieho 

systému 

a zdravotechni

ky v obecných 

budovách 

 nedostatok 

zariadení pre 

voľnočasové 

aktivity detí, 

mládeže 

a dospelých 

poľnohospodár

stva – kladný 

vplyv na tvorbu 

nových 

pracovných 

miest 

 obnovenie a 

rozvíjanie 

tradičných 

remesiel - 

tvorba nových 

pracovných 

miest 

 rozvoj 

celoživotného 

učenia ako 

záruky rozvoja 

adaptability 

pracovnej sily 

 zvýšenie 

starostlivosti o 

starých 

obyvateľov 

 podpora 

rekonštrukcie 

objektov 

materských 

škôl 

 dobudovanie 

športových 

zariadení pre 

voľnočasové 

aktivity detí, 

odchod mladých 

a vzdelaných 

ľudí z územia  

rast 

marginalizácie, 

vytláčanie čoraz 

väčšieho počtu 

rizikových 

skupín 

účastníkov 

z trhu práce 

a prehĺbenie 

sociálnej 

exklúzie 

nedostatok 

finančných 

prostriedkov na 

skvalitnenie 

kultúrno-

spoločenskej 

infraštruktúry  

nedostatok 

finančných 

prostriedkov na 

rozvoj sociálnej 

infraštruktúry 

pokles a strata 

občianskych 

iniciatív v 

oblasti kultúry  

nové, neustále 

meniace sa 

reformy v 
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 záujem 

o výtvarné 

umenie  

 

 nedostatok 

kvalitných 

športových 

zariadení 

a plôch 

 absencia 

denných 

centier 

seniorov, 

domovov 

sociálnych 

služieb, 

prepravnej 

služby 

a terénnej 

práce so 

zdravotne 

postihnutými 

 nedostatočne 

zabezpečená 

kontinuita 

sociálnej a 

zdravotnej 

starostlivosti 

pri dlhodobej 

odkázanosti 

na pomoc inej 

osoby 

 nedostatočne 

zabezpečená 

bezbariérovos

ť obecných 

budov 

mládeže 

a dospelých 

 zintenzívnenie 

cezhraničnej 

spolupráce s 

Maďarskom  

 podpora 

zníženia 

energetickej 

náročnosti 

verejných 

budov 

 vytváranie 

podmienok zo 

strany štátu pre 

zosúladenie 

zručností a 

potrieb trhu 

práce, podpora 

celoživotného 

vzdelávania 

 práca s 

verejnosťou za 

účelom 

zvyšovania 

zodpovednosti 

a aktívnej 

účasti pri 

riešení 

životných 

situácií 

oblasti 

vzdelávania 

nedostatočne 

motivujúca 

legislatíva pre 

mladých 

absolventov a 

ich vzrastajúci 

nezáujem o 

umiestnenie na 

trhu práce 

nárast počtu 

sociálnych 

kategórií občanov 

vyžadujúcich 

sociálne služby 
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 nedostatok 

finančných 

prostriedkov 

na 

rozširovanie 

rozsahu a 

druhu 

sociálnych 

služieb 

 absencia 

kvalitných 

odborných 

učební na ZŠ 

 

 podpora a 

rozvoj 

dobrovoľníctva 

Hospodárst

vo, 

ekonomick

ý rozvoj 

 dokonalé 

zmapovanie 

existujúceho 

stavu 

ekonomické

ho 

potenciálu a 

prognóza 

jeho 

očakávaného 

vývoja v 

budúcnosti  

 veľký 

potenciál pre 

vybrané 

druhy 

cestovného 

ruchu 

(termálny 

 nízka 

efektívnosť 

pôdohospodár

stva 

 nízka úroveň 

materiálno-

technickej 

základne 

cestovného 

ruchu 

 nedostatok 

voľných plôch 

v existujúcom 

priemyselnom 

areáli  

 nedostatočný 

marketing pre 

lokálny rozvoj  

 zvyšujúci 

záujem 

o termálny 

turizmus, 

vidiecku 

turistiku, 

cykloturistiku 

 diverzifikácia 

tradičných 

činností 

pôdohospodárs

kych subjektov  

 rozvíjanie, 

resp. 

skvalitnenie 

služieb 

cestovného 

ruchu 

 znehodnocovan

ie prírodného 

potenciálu 

územia  

nerozvíjanie 

marketingu 

územia 

a úrovne 

poskytovaných 

služieb 

cestovného 

ruchu 

nezáujem 

o turistické 

produkty 

regiónu 

implementácia 

investičných 

programov bez 
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turizmus, 

vidiecka 

turistika, 

cykloturistik

a) 

 priaznivé 

podmienky 

pre 

multifunkčn

é 

pôdohospodá

rstvo – 

tradícia 

podnikania 

v pôdohospo

dárstve 

 vybudovaná 

priemyselná 

zóna s už 

existujúcimi 

zamestnávat

eľmi 

 rast 

ekonomickej 

a exportnej 

výkonnosti 

spotrebného 

a 

elektrotechni

ckého 

priemyslu v 

regióne za 

účasti 

 absencia 

turisticky 

atraktívnych 

plôch so 

základnou 

infraštruktúro

u 

 absencia 

podnikateľské

ho inkubátora 

– nedostatok 

kancelárskych 

miestností pre 

začínajúcich 

podnikateľov  

 

 efektívne 

využitie 

podporných 

programov na 

rozvoj 

poľnohospodár

stva a vidieka 

 vytvorenie 

informačného 

systému 

o cestovnom 

ruchu územia 

 vytvorenie 

konkurenciesc

hopného 

marketingu pre 

lokálny rozvoj 

(napr. 

produkty 

cestovného 

ruchu, služby 

miestnych 

podnikateľov) 

v spolupráci 

s partnerskými 

obcami 

i mestami 

 využitie 

ekonomického 

potenciálu 

priemyselnej 

zóny a prílev 

rešpektovania 

princípov trvalo 

udržateľného 

rozvoja 

neschopnosť 

subjektov písať 

kvalitné 

projekty a 

využívať 

podporné 

programy štátu 

a EU 

nedostatočná, 

adaptácia 

ekonomických 

subjektov / 

podnikateľov 

na nové trhové 

prostredie  
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zahraničnéh

o kapitálu - 

zvyšovanie 

príjmov ľudí 

pracujúcich 

v 

priemyselnýc

h parkoch 

(ide o 

významnú 

časť 

ekonomicky 

aktívneho 

obyvateľstva

) – 

zvyšovanie 

finančnej 

úspory rodín 

regiónu  

 úroveň 

malého a 

stredného 

podnikania 

 ubytovacie a 

reštauračné 

služby  

 

nových 

investorov  

 odstraňovanie 

administratívn

ych bariér 

podnikania a 

zlepšovanie 

podnikateľské

ho prostredia 

 prílev 

zahraničných 

investícií do 

regiónu 

 zintenzívnenie 

cezhraničnej 

spolupráce s 

Maďarskom  
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3.3 Identifikácia potrieb 

 

Potreby daného územia sme identifikovali prostredníctvom problémovej analýzy, ktorá je do 

určitej miery súhrnným analytickým materiálom, cieľom ktorého nie je predostrieť 

vyčerpávajúci profil územia, ale usiluje sa priblížiť analýzu vybraných kľúčových oblastí, ktoré 

sú najvýznamnejšie pre ďalší rozvoj diskutovaného územia. Problémová analýza sa 

vypracovávala v súlade so SWOT analýzou. Analýza sa zameriava na odhalenie disparít, teda 

určitých nerovností, medzi súčasným stavom, teda aktuálnou situáciou a potenciálom, teda 

príležitosťami. 

 

V nasledujúcej tabuľke môžete vidieť silné stránky územia, ku ktorým sú priradené relevantné 

slabé stránky, ktoré predstavujú reálnu hrozbu v budúcnosti. 

 

Poloha, prírodné pomery, životné prostredie 

Silné stránky Slabé stránky 

 Vynikajúca geografická poloha 

 Polohový potenciál s väzbami na 

významné regionálne centrá 

 Veľmi priaznivé prírodné podmienky pre 

rozvoj multifunkčného 

poľnohospodárstva a cestovného ruchu 

 Zastúpenie osobitne chránených území 

prírody 

 Prírodné lokality s významnými 

estetickými a biologickými hodnotami 

 

 

 Nedostatok upravených parkových 

a oddychových zón v území 

 Nevyhovujúci stav verejnej zelene 

a verejných priestranstiev 

 Existencia starých environmentálnych 

záťaží 

 Absencia zariadení na dotriedenie 

triedeného odpadu 

 Narastanie individuálnej automobilovej 

a motocyklovej dopravy 

 

Dopravná a technická infraštruktúra, bytový fond 

Silné stránky Slabé stránky 

 Výhodný polohový faktor územia 

 dobré pokrytie územia signálom 

mobilných operátorov 

 veľké dopravné preťaženie centra mesta 

Hurbanovo 
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 dostupnosť širokopásmového internetu 

 existencia verejnej kanalizácie a čistiarne 

odpadových vôd  

 zásobovanosť obyvateľov pitnou vodou z 

verejného vodovodu 

koncentrácia bytov v rodinných domoch 

 zlý technický stav miestnych 

komunikácií 

 zlý technický stav chodníkov 

 absencia cyklistických chodníkov  

 nedostatok stavebných pozemkov pre 

individuálnu bytovú výstavbu 

 nedostatok možností nájomného bývania 

 zastaraný a energeticky náročný systém 

verejného osvetlenia 

 zlý technický stav miestneho verejného 

rozhlasu 

 nevyhovujúci stav autobusových 

zastávok 

 nedostatočné pokrytie obcí kamerovým 

systémom a absencia monitorovacieho 

strediska 

 

 

Ľudské zdroje, trh práce, školstvo, zdravotníctvo, sociálna oblasť, šport, kultúra 

Silné stránky Slabé stránky 

 kvalitný ľudský potenciál prezentovaný 

vekovou štruktúrou, ekonomickou 

aktivitou a flexibilitou obyvateľstva  

 potenciál nových zdrojov zamestnanosti 

v sektore služieb a cestovného ruchu 

 dostupná zdravotnícka infraštruktúra 

 čiastočne zrekonštruované budovy 

základných škôl 

 aktívny tretí sektor 

 tradícia festivalov  

 záujem obyvateľstvao rozvoj sociálnej 

oblasti 

 nevyhovujúca vzdelanostná úroveň 

obyvateľstva - nízky podiel obyvateľstva 

s vysokoškolským vzdelaním 

 nevyhovujúca veková štruktúra 

obyvateľstva – rastúci podiel 

obyvateľstva v poproduktívnom veku 

 vysoká energetická náročnosť verejných 

budov  

 nedostatočná kapacita materských škôl 

 zlý technický stav vykurovacieho 

systému a zdravotechniky v obecných 

budovách 
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 záujem o výtvarné umenie  

 

 nedostatok zariadení pre voľnočasové 

aktivity detí, mládeže a dospelých 

 nedostatok kvalitných športových 

zariadení a plôch 

 absencia denných centier seniorov, 

domovov sociálnych služieb, prepravnej 

služby a terénnej práce so zdravotne 

postihnutými 

 nedostatočne zabezpečená kontinuita 

sociálnej a zdravotnej starostlivosti pri 

dlhodobej odkázanosti na pomoc inej 

osoby 

 nedostatočne zabezpečená 

bezbariérovosť obecných budov 

 nedostatok finančných prostriedkov na 

rozširovanie rozsahu a druhu sociálnych 

služieb 

 absencia kvalitných odborných učební na 

ZŠ 

 

 

Hospodárstvo, ekonomický rozvoj 

Silné stránky Slabé stránky 

 dokonalé zmapovanie existujúceho stavu 

ekonomického potenciálu a prognóza 

jeho očakávaného vývoja v budúcnosti  

 veľký potenciál pre vybrané druhy 

cestovného ruchu (termálny turizmus, 

vidiecka turistika, cykloturistika) 

 priaznivé podmienky pre multifunkčné 

pôdohospodárstvo – tradícia podnikania 

v pôdohospodárstve 

 vybudovaná priemyselná zóna s už 

 nízka efektívnosť pôdohospodárstva 

 nízka úroveň materiálno-technickej 

základne cestovného ruchu 

 nedostatok voľných plôch v existujúcom 

priemyselnom areáli  

 nedostatočný marketing pre lokálny 

rozvoj  

 absencia turisticky atraktívnych plôch so 

základnou infraštruktúrou 
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existujúcimi zamestnávateľmi 

 rast ekonomickej a exportnej výkonnosti 

spotrebného a elektrotechnického 

priemyslu v regióne za účasti 

zahraničného kapitálu - zvyšovanie 

príjmov ľudí pracujúcich v 

priemyselných parkoch (ide o významnú 

časť ekonomicky aktívneho 

obyvateľstva) – zvyšovanie finančnej 

úspory rodín regiónu  

 úroveň malého a stredného podnikania 

 ubytovacie a reštauračné služby  

 

 absencia podnikateľského inkubátora – 

nedostatok kancelárskych miestností pre 

začínajúcich podnikateľov  

 

 

 

4 Strategický rámec 

 

4.1 Definovanie vízie a strategického cieľa 

 

Vízia vyjadruje predstavu obyvateľov územia občianskeho združenia „Mikroregión 

Hurbanovo“ o budúcich okolnostiach života v území. Je úzko prepojená na vnímanie aspektov 

kvality života v rôznych oblastiach ako napríklad – pracovné príležitosti, bývanie, služby, 

životné prostredie, možnosti spoločenského života a oddychu. Je dôležité, aby sa vízia 

naformulovala spoločne, aby sa s ňou každý stotožnil. Takto sa vízia stáva prostriedkom na 

začatie spoločnej tvorby rozhodnutí a komunikačného procesu v rámci partnerstva. Je užitočné 

ak sa vízia najskôr zostaví na úrovni každej jednotlivej obce a potom spoločne za celé územie. 

To umožní široké zjednotenie uvedenej predstavy. 

 

Vízia obce Mudroňovo: 

„Slovensko sa má stať krajinou s vysokou kvalitou života všetkých občanov. Každý región bude 

využívať svoje danosti v prospech svojho udržateľného hospodárskeho, sociálneho, 

environmentálneho a územného rozvoja, a tým aj Slovenskej republiky, ako vyspelého, 

hospodársky, politicky a sociálne súdržného členského štátu Európskej únie.“ 
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Vízia obce Nesvady: 

„Chceme, aby v roku 2020 v každej prioritnej oblasti (v hospodárskej, sociálnej, 

environmentálnej) obec Nesvady  bola konkurencieschopná. Veľký dôraz bude kladený na 

rozvoj cestovného ruchu -dokončenie termálneho kúpalisku a  rekreačného  jazera na ploche 5 

ha., tým  sa otvorí ďalší priestor na využitie 44 ha. plochy pre ďalšie rekreačné účely – 

vybudovanie wellnessu , ubytovacích a športových zariadení. Obec má vo vlastníctve 12 ha. 

pozemkov v priemyselnej zóne, ktoré plánuje  poskytnúť podnikateľom za účelom výstavby 

priemyselných a skladových kapacít. Obec sa intenzívne bude starať o marginalizované skupiny 

a bude podporovať rovnosť príležitostí. Ľudia sa budú zaujímať o dianie v obci a venovať svoj 

čas aj skrášľovaniu svojho okolia a obce. Vzhľadom na intenzívny rozvoj obce v poslednom 

desaťročí  obec má víziu do troch rokov podať žiadosť na Vládu SR o vyhlásenie obce za 

mesto.“ 

 

Vízia obce Bajč: 

Neustále zlepšovanie kvality života obyvateľov obce Bajč využitím prírodných, kultúrnych 

a historických špecifík obce a zabezpečenie primeraného rozvoja vo všetkých oblastiach 

v zmysle princípov udržateľného rozvoja a neustáleho zlepšovania kvality životného prostredia. 

 

Vízia obce Imeľ: 

Obec Imeľ bude obcou, ktorá bude vyvážene zabezpečovať podmienky pre harmonický život 

všetkých kategórií svojich obyvateľov. Obec sa stane príjemným sídlom zabezpečujúcim 

komplexné sociálne služby pre svojich obyvateľov. Bude vyvážene a ohľaduplne využívať svoje 

prírodné bohatstvo za účelom jeho ekonomického a ekologického zveľaďovania. V súvislosti 

s rozvojom cestovného ruchu sa bude snažiť čo najlepšie prezentovať svoje kultúrne tradície 

a zvyklosti v duchu rozvoja kultúrneho povedomia nielen vo svojom regióne, ale aj za 

hranicami Slovenskej republiky. Bude prezentovať svoju vinársku tradíciu a v tomto duchu 

budovať kapacity cestovného ruchu. Do šírenia kultúrnych hodnôt sa budú zapájať kultúrne 

spolky orientujúce uchovanie a šírenie slovenských aj maďarských kultúrnych tradícií. 

Z hospodárskeho hľadiska obec vytvorí priaznivé podmienky na rozvoj tradičných výrobných 

a nevýrobných odvetví, pre ktorých rozvoj má obec najväčší potenciál – poľnohospodárstvo 

a potravinárstvo, stavebníctvo, komerčné služby a menšie výrobné prevádzky.    
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Vízia obce Martovce: 

„Martovce – regionálne centrum vidieckeho a kultúrneho cestovného ruchu so spokojným 

a aktívnym obyvateľstvom vo vysokokvalitnom životnom prostredí“ 

 

 

Vízia obce Svätý Peter: 

„Obec Svätý Peter bude aj v budúcnosti miestom pre pohodlné bývanie svojich občanov, 

poskytujúce dostatočné možnosti pre kultúrne, spoločenské, športové aktivity a relax. 

Rozvíjajúca sa ekonomická základňa v obci bude poskytovať pre svojich obyvateľov a 

obyvateľov blízkeho okolia pracovné príležitosti v poľnohospodárstve, priemysle a službách, 

vrátane vidieckeho cestovného ruchu. Kultúrna krajina s kvalitným životným prostredím bude 

zvyšovať atraktivitu obce nielen pre svojich občanov, ale aj pre návštevníkov a turistov. 

Občania obce budú aktívnymi tvorcami a realizátormi rozvojových zámerov obce.“ 

 

Vízia mesta Hurbanovo: 

Chceme aby v roku 2020 mesto Hurbanovo bolo bezpečné a otvorené mesto, rešpektujúce a 

zveľaďujúce bohaté prírodné a kultúrne dedičstvo. Bude nadväzovať a rozvíjať jedinečné 

postavenie v dejinách astronómie na Slovensku, resp. v Európe. Mesto, ktoré rozvážnym a 

cieľavedomým rozvojom zabezpečí všetkým skupinám obyvateľom zvyšovanie kvality života. 

Realizáciou regionálnych politík a využitím verejných a súkromných zdrojov dôjde k využitiu 

vnútorného potenciálu a vyváženému rozvoju mesta. Chceme aby v roku 2020 mesto Hurbanovo 

bolo v hospodárskej oblasti:  

1. mestom s dynamickým hospodárstvom a spokojnými občanmi,  

2. mestom s pulzujúcim cestovným ruchom,  

v sociálnej oblasti:  

3. mestom aktívnym v oblasti vzdelávania, športu,  

4. mestom udržiavajúcim si kultúrne a prírodné dedičstvo,  

5. mestom s vyváženou sociálnou a zdravotnou infraštruktúrou a službami,  

6. mestom s kvalitnou dopravnou a technickou infraštruktúrou,  

v environmentálnej oblasti:  

7. mestom s kvalitným životným prostredím a progresívnym odpadovým hospodárstvom.  
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VÍZIA Občianskeho združenia „Mikroregión Hurbanovo“ 

 

Občianske združenie „Mikroregión Hurbanovo“ chce koncentráciou síl, vedomostí, 

schopností a znalostí predstaviteľov jednotlivých samospráv tvoriacich členov občianskeho 

združenia, ako aj koncentráciou iniciatívnych aktérov z územia dosiahnuť udržateľný 

hospodársky, sociálny, environmentálny a územný rozvoj regiónu ako celku. Hlavným 

cieľom rozvoja regiónu je zvýšenie kvality života miestnych obyvateľov a vytvoriť 

harmonický život pre všetkých.  Prírodný a historický potenciál územia je potrebné 

adekvátnym a správne cieleným spôsobom využiť tak, aby bol pridanou hodnotou územia a 

zabezpečil zvýšenie konkurencieschopnosti a  atraktivity územia pre návštevníkov z iných 

miest a obcí. 

 

Strategický cieľ je vyjadrením zmeny, ktorá sa v dlhodobom časovom horizonte udeje v území, 

ak sa zrealizuje plánovaná intervencia, ktorou sú v našom prípade opatrenia Programu rozvoja 

vidieka SR 2014 – 2020 a aktivity Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 - 

2020 v rozvojových – strategických prioritách. Naformulovaná zmena musí reflektovať 

situáciu v území, to znamená, že musí byť realistická, dosiahnuteľná v stanovenom časovom 

horizonte, s danými finančnými prostriedkami, v danom prostredí a s danými kapacitami.  

 

Strategický cieľ občianskeho združenia „Mikroregión Hurbanovo“ 

 

Strategickým cieľom občianskeho združenie „Mikroregión Hurbanovo“ je dosiahnuť rozvoj 

regiónu ako celku, spraviť región príťažlivejším pre širokú verejnosť, a to investíciami 

do hlavných záujmových oblastí, ktorými sú miestna infraštruktúra a dobudovanie verejných 

priestranstiev ľudské zdroje a cestovný ruch. 

 

Strategický cieľ sa dosiahne prostredníctvom parciálnych strategických cieľov: 

 

1. Zabezpečenie rozvoja obcí prostredníctvom dobudovania miestnej infraštruktúry, 

modernizácie a vybudovania verejných priestranstiev a rekonštrukcie obecných budov, 

2. Rozvoj ľudských zdrojov a sociálnej infraštruktúry, 

3. Zvýšenie atraktivity územia ako turisticky zaujímavého miesta záujmu pre návštevníkov. 
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4.2 Stanovenie priorít, špecifických cieľov a opatrení 

 

Región  je atraktívnym miestom pre život, podnikanie a oddych, ktorý zabezpečuje vhodné 

podmienky pre život obyvateľov všetkých vekových skupín a pre rozvoj podnikania. Hlavnou 

zložkou, ktorá sa na tom podieľa je kvalitné bývanie v kvalitnom prostredí, dostupné vybavenie 

pre kultúrne a športové vyžitie, odpočinok a voľný čas, a tiež rozvoj malého a stredného 

podnikania. Cieľom je postupné využitie prírodného potenciálu so zabezpečením ekologickej 

stability, zabezpečenie bytovej a občianskej vybavenosti, s potrebnou technickou a sociálnou 

infraštruktúrou. Rekreačný potenciál územia bude využitý predovšetkým na rozvoj celoročnej 

rurálnej turistiky orientovanej na miestne zvyky, tradície a na športové aktivity. Občianske 

združenie „Mikroregiónu Hurbanovo“ sa bude všetkými prostriedkami podieľať na vybudovaní 

občianskej spoločnosti s dobrými medziľudskými vzťahmi. 

 

Strategické priority územia sú 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 trvalo udržateľne 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.  

 

V zmysle dosiahnutia strategických cieľov Občianskeho združenia „Mikroregión H 

urbanovo“ sme si určili nasledovné rozvojové priority: 

1. tvorba pracovných príležitostí, 

2. zabrániť odlivu mladých ľudí z územia, 

3. tvorba prvkov zelenej infraštruktúry. 

 

Príspevok opatrení a aktivít k jednotlivým strategickým cieľom: 

 

Strategický cieľ 1: 

Zabezpečenie rozvoja obcí prostredníctvom dobudovania miestnej infraštruktúry, modernizácie 

a vybudovania verejných priestranstiev a rekonštrukcie obecných budov. 

 

Rozvoj obcí bude zabezpečený prostredníctvom opatrenia M07 – Základné služby a obnova 

dedín vo vidieckych oblastiach Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020. Prostredníctvom 

tohto opatrenia obce budú riešiť nasledovné problémy (nadväznosť na SWOT analýzu): 
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nedostatok parkových a oddychových zón a verejnej zelene, zlý technický stav miestnych 

komunikácií, nevyhovujúci stav autobusových zastávok, nedostatočné pokrytie kamerovým 

systémom, vysoká energetická náročnosť verejných budov, nedostatok zariadení pre 

voľnočasové aktivity detí a mládeže a športových zariadení, absencia turisticky zaujímavých 

plôch so základnou infraštruktúrou, nedostatok priestorov na podnikanie. 

 

Investíciami opatrenia M07 sa zabezpečí zvýšenie kvality života obyvateľov územia. Tento fakt 

napomôže zlepšeniu ekonomického rozvoja, zlepšeniu podmienok pre podnikateľov, a tak 

zabráni odlivu obyvateľov z vidieka. Týmito aktivitami sa prispeje k fokusovej oblasti 6B 

Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach (ďalej len fokusová oblasť 6B).  

 

Obce prispejú k rozvoju územia aj prostredníctvom aktivít Integrovaného regionálneho 

operačného programu 2014 – 2020, a to prostredníctvom nasledovných aktivít: Rozvoj 

základnej infraštruktúry v oblastiach: sociálne služby a komunitné služby, dopravné 

prepojenie a dostupnosť sídiel, infraštruktúra vzdelávania, Budovanie a rekonštrukcia 

verejných kanalizácií a budovanie a rekonštrukcia čistiarní odpadových vôd 

v aglomeráciách do 2 000 EO. 

 

Tieto aktivity sú zamerané na nasledovné problémové oblasti a sledujú hlavne (nadväznosť na 

SWOT analýzu): zlý technický stav chodníkov a miestnych komunikácií a komunikácií 

prepájajúcich hlavné body záujmu obyvateľov územia, nedostatočná kapacita materských škôl, 

absencia denných centier seniorov, domovov sociálnych služieb, nedostatok finančných 

prostriedkov na rozširovanie rozsahu a druhu sociálnych služieb, absencia kvalitných 

odborných učební ZŠ v nadväznosti na špecifický cieľ 5.1.2 Zlepšenie udržateľných 

vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách 

a vo verejných infraštruktúrach (ďalej len špecifický cieľ 5.1.2). 

 

Strategický cieľ 2: 

Rozvoj ľudských zdrojov a sociálnej infraštruktúry. 

 

K tomuto strategickému cieľu stratégia prispeje prostredníctvom PRV SR 2014 – 2020 

opatrenia M01 – Prenos znalostí a informačné akcie a IROP 2014 – 2020 aktivity 

Zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých podnikov, samostatne 

zárobkovo činných osôb, družstiev. Ľudský potenciál je pre rozvoj územia veľmi dôležitý, 
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keďže práve ľudia sú východiskovým bodom všetkých uskutočňovaných operácií. Vzdelávanie 

verejnosti, subjektov súkromnej sféry, ako aj predstaviteľov samospráv je nevyhnutné z toho 

dôvodu, aby sme vedeli „udržať krok s dobou“.  

 

Na základe analýz bola zistená slabá stránka územia, a to nedostatočná vzdelanostná úroveň 

obyvateľstva (nadväznosť na SWOT analýzu). Obyvatelia územia sú málo informovaný 

o aktuálnych zmenách v oblasti legislatívy, zákonov, nových technológií, inovačných možností 

v rôznych podnikateľských oblastiach s cieľom posilnenia výrobnej diverzifikácie, zlepšenia 

postavenia poľnohospodárskych podnikov, možnostiach komunitne vedeného rozvoja 

a čerpania finančných prostriedkov zo zdrojov Európskej únie, dôležitosť spolupráce 

účastníkov trhu. Prostredníctvom transferu znalostí a informácií je možné získať nové pohľady 

na rozvoj podnikania, čo vedie k rastu podnikateľských subjektov a zároveň k rastu 

zamestnanosti – týmto opatrenie M01 prispieva k fokusovej oblasti 6A Uľahčenie 

diverzifikácie, zakladanie nových malých podnikov a vytváranie pracovných miest (ďalej 

len fokusová oblasť 6A), fokusovej oblasti 3A Zvýšenie konkurencie schopnosti 

prvovýrobcov prostredníctvom ich lepšej integrácie do poľnohospodársko-potravinového 

reťazca pomocou systémov kvality, pridávanie hodnoty poľnohospodárskym produktom, 

propagácie na miestnych trhoch a v krátkych dodávateľských reťazcoch, skupín 

a organizácií výrobcov a medziodvetvových organizácií (ďalej len fokusová oblasť 3A) 

a špecifickému cieľu 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou 

podnikania a inovácií (ďalej len špecifický cieľ 5.1.1). 

 

Strategický cieľ 3: 

 Zvýšenie atraktivity územia ako turisticky zaujímavého miesta záujmu pre návštevníkov. 

 

K strategickému cieľu č. 3 priamym alebo nepriamym spôsobom prispievajú všetky opatrenia 

a aktivity stratégie miestneho rozvoja. Akákoľvek investícia, ktorá sa realizuje v rámci územia 

občianskeho združenia „Mikroregión Hurbanovo“ prispieva k atraktivite územia.  

 

Výraznejším spôsobom prispievajú k tomuto strategickému cieľu opatrenia M06 - Rozvoj 

poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti a M04 - Investície do hmotného 

majetku a aktivita Zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých podnikov, 

samostatne zárobkovo činných osôb, družstiev. 
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Investičnými projektmi subjektov súkromnej sféry sa rozširujú možnosti podnikateľských 

subjektov, podporuje sa diverzifikácia ich príjmov. Širší rozvoj podnikateľskej činnosti na 

vidieku zabezpečí nové pracovné príležitosti a zabráni odlivu mladých ľudí z územia. Širšia 

ponuka obchodov, potravín, fárm, reštauračných, ubytovacích služieb a inej vybavenosti robí 

územie turisticky príťažlivejším. Opatreniami sa reaguje na slabé stránky územia, ktorými sú 

nízka úroveň pôdohospodárskej oblasti, nízka úroveň materiálno – technickej základne 

cestovného ruchu, nedostatočný marketing pre lokálny rozvoj a absencia turisticky atraktívnych 

plôch so základnou infraštruktúrou (nadväznosť na SWOT analýzu). Týmito opatreniami 

a aktivitami sa prispieva k fokusovej oblasti 3A a k fokusovej oblasti 6A. 

 

K strategickému cieľu Zvýšenie atraktivity územia ako turisticky zaujímavého miesta záujmu 

pre návštevníkov výrazným spôsobom prispieva aj opatrenia M07 - Základné služby a obnova 

dedín vo vidieckych oblastiach a aktivita Rozvoj základnej infraštruktúry v oblastiach: 

sociálne služby a komunitné služby, dopravné prepojenie a dostupnosť sídiel, 

infraštruktúra vzdelávania, kde je oprávneným prijímateľom verejný sektor. Obce budú 

investovať do skrášlenia verejných priestranstien a zón v rámci jednotlivých obcí.  

 

Týmito opatreniami a aktivitami sa prispieva k fokusovej oblasti 6B a k špecifickému cieľu 

5.1.2. 

 

5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím 

vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach. 

Opatrenie, ktorými sa prispeje k naplneniu špecifického cieľa: 

 

5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií. 

Opatrenie, ktorými sa prispeje k naplneniu špecifického cieľa: 

- Zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých podnikov, samostatne 

zárobkovo činných osôb, družstiev. 

 

 

Špecifické ciele Integrovaného regionálneho operačného programu SR 2014 - 2020: 

 

- Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania 

stratégií CLLD. 
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Fokusové oblasti Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020: 

 

 3A Zvýšenie konkurencie schopnosti prvovýrobcov prostredníctvom ich lepšej 

integrácie do poľnohospodársko-potravinového reťazca pomocou systémov kvality, 

pridávanie hodnoty poľnohospodárskym produktom, propagácie na miestnych trhoch 

a v krátkych dodávateľských reťazcoch, skupín a organizácií výrobcov 

a medziodvetvových organizácií. 

Opatrenia, ktorými sa prispeje k naplneniu fokusovej oblasti: 

- M01 – Prenos znalostí a informačné akcie. 

- M04 – Investície do hmotného majetku. 

 

 6A Uľahčenie diverzifikácie, zakladanie nových malých podnikov a vytváranie 

pracovných miest. 

Opatrenia, ktorými sa prispeje k naplneniu fokusovej oblasti: 

- M01 – Prenos znalostí a informačné akcie. 

- M06 – Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti. 

 

 6B Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach. 

Opatrenia, ktorými sa prispeje k naplneniu fokusovej oblasti: 

- M07 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach. 

- M19 – Leader. 
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4.3 Súhrn strategického rámca 

 

Tabuľka č. 22: Súhrnný prehľad strategického rámcaSúhrnný prehľad strategického 

rámca  

 

 

Vízia 

Občianske združenie „Mikroregión Hurbanovo“ chce koncentráciou síl, vedomostí, 

schopností a znalostí predstaviteľov jednotlivých samospráv tvoriacich členov občianskeho 

združenia, ako aj koncentráciou iniciatívnych aktérov z územia dosiahnuť udržateľný 

hospodársky, sociálny, environmentálny a územný rozvoj regiónu ako celku. Hlavným 

cieľom rozvoja regiónu je zvýšenie kvality života miestnych obyvateľov a vytvoriť 

harmonický život pre všetkých.  Prírodný a historický potenciál územia je potrebné 

adekvátnym a správne cieleným spôsobom využiť tak, aby bol pridanou hodnotou územia a 

zabezpečil zvýšenie konkurencieschopnosti a  atraktivity územia pre návštevníkov z iných 

miest a obcí. 

 

 

Strategický cieľ 

 

 

Priorita 1: 

Prioritná os 5: Miestny rozvoj vedený komunitou 

 

Špecifický cieľ: 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania 

a inovácií 

Opatrenia PRV: 

- 

 

Opatrenia IROP: 

- Financovanie 

prevádzkových nákladov 

MAS spojených s riadením 

uskutočňovania stratégií 

CLLD 

Iné opatrenia: 

- 
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- Zakladanie nových 

a podpora existujúcich mikro 

a malých podnikov, 

samostatne zárobkovo 

činných osôb, 

družstiev(súkromný sektor) 

 

 

Priorita 2: 

Prioritná os 5: Miestny rozvoj vedený komunitou 

 

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými 

centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach 

Opatrenia PRV: 

- 

 

Opatrenia IROP: 

- Rozvoj základnej 

infraštruktúry v oblastiach: 

dopravné prepojenie 

a dostupnosť sídiel, sociálne 

služby a komunitné služby, 

infraštruktúra 

vzdelávania.(verejný sektor) 

- Rozvoj základnej 

infraštruktúry v oblastiach: 

dopravné prepojenie 

a dostupnosť sídiel, sociálne 

služby a komunitné služby, 

infraštruktúra 

vzdelávania.(súkromný 

sektor) 

- Budovanie a rekonštrukcia 

verejných kanalizácií 

a budovanie a rekonštrukcia 

čistiarní odpadových vôd 

Iné opatrenia: 

- 
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v aglomeráciách do 2 000 

EO(verejný sektor) 

 

 

Priorita 3: 

Priorita 3 

 

Špecifický cieľ: 3A Zvýšenie konkurencie schopnosti prvovýrobcov prostredníctvom ich 

lepšej integrácie do poľnohospodársko-potravinového reťazca pomocou systémov kvality, 

pridávanie hodnoty poľnohospodárskym produktom, propagácie na miestnych trhoch 

a v krátkych dodávateľských reťazcoch, skupín a organizácií výrobcov a medziodvetvových 

organizácií. 

Opatrenia PRV: 

- M04 - Investície do 

hmotného majetku 

- M01 -  Prenos vedomostí a 

zručností 

Opatrenia IROP: 

- 

 

Iné opatrenia: 

- 

 

 

 

Priorita 4: 

Priorita 6 

 

Špecifický cieľ: 6A Uľahčenie diverzifikácie, zakladanie nových malých podnikov 

a vytváranie pracovných miest 

Opatrenia PRV: 

- M06 - Rozvoj 

poľnohospodárskych 

podnikov a podnikania 

- M01 - Prenos vedomostí a 

zručností 

Opatrenia IROP: 

- 

Iné opatrenia: 

- 
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Priorita 5: 

Priorita 6 

 

Špecifický cieľ: 6B Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach 

Opatrenia PRV: 

- M07 - Základné služby 

a obnova dedín vo vidieckych 

oblastiach 

- M19 - Podpora na miestny 

rozvoj v rámci iniciatívy 

LEADER 

Opatrenia IROP: 

- 

Iné opatrenia: 

- 

 

 

4.4 Integrované znaky stratégie CLLD 

 

Aktivita regiónu a zúčastnených osôb, ktoré mali záujem na spoločnom postupe pri riešení 

spoločných problémov a rozvoji regiónu, začala v roku 2013. Občianske združenie 

Mikroregión Hurbanovo bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky 

19.12.2013 Aktivitu v území uskutočňovali predovšetkým zástupcovia samospráv, ktoré boli 

súčasťou OZ Mikroregión Hurbanovo a miestny súkromný sektor. Súčasťou procesu boli aj 

verejné stretnutia, na ktorých sa zúčastňovala široká verejnosť. V priemere sa uskutočnili 3 – 4 

stretnutia v každej z obcí verejno-súkromného partnerstva.  

 Významným východiskom tvorby stratégie boli prieskumy rozvojových zámerov medzi 

potenciálnymi prijímateľmi pomoci. Prieskum bol zabezpečený v priamej komunikácii 

s miestnou samosprávou, občianskymi iniciatívami ale hlavne s podnikateľmi. Výsledkom 

prieskumu bolo zistenie potenciálnych žiadateľov a ich plánovaných investícií v rámci opatrení 

hlavne zameraných na opatrenia Stratégie CLLD.  

Zostavovanie stratégie CLLD prebehlo prostredníctvom workshopov, na web stránkach obcí 

v miestnej tlači v priebehu rokov 2014 -2015. 

Dokument - stratégia CLLD je do väčšej miery orientovaná na politiku EÚ podpory zo ŠF EÚ 

a štátnu resp. regionálnu dotačnú politiku.  Jednotlivé opatrenia sú definované v jasnej štruktúre 

s podrobným zaradením tak, aby bolo možné identifikovať možný zdroj financovania z IROP 

a PRV.  Stratégia CLLD tiež zabezpečuje takú integrovanú zložku, že je určená rozmanitým 

skupinám, verejnému sektoru rovnako a tiež súkromnému.  Stratégia CLLD definuje 
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spolufinancovanie projektov a je pridanou hodnotou konečných prijímateľov pomoci ku 

zdrojom poskytnutým na realizáciu stratégie. Celý postup spracovania stratégie ako aj jej 

postupnej realizácie dodržiava princípy podľa Systému riadenia CLLD. Rovnako svojím 

dlhodobým a transparetným procesom jej spracovania Stratégie CLLD deklaruje trvalú 

udržateľnosť nielen procesov programovania ale hlavne partnerstva a projektov rozvoja územia 

v prípade úspešnosti a vonkajšej podpory. Pre zabezpečenie rozvoja v zmysle stratégie bude 

nevyhnutné k existujúcim zdrojom pridať ďalšie zdroje z fondov EÚ.  

 

 

 

4.5 Inovatívne znaky stratégie CLLD 

 

Inovatívnym znakom stratégie CLLD je postup pri rozvoji OZ Mikroregión Hurbanovo ako pri 

spoločnom cieli pri budovaní komplexného  produktu na trhu cestovného ruchu s dopadom na 

ekonomický a spoločenský život vo vidieckych obciach. Zmenou riešenia problémov vo 

verejno-súkromnom partnerstve  je skutočnosť, že partnerstvo vzniklo v dôsledku potrieb 

vychádzajúcich priamo z regiónu od konkrétnych osôb. Znamená to, že vznikla konkrétna 

potreba spoločného postupu. Verejno-súkromné partnerstvo OZ Mikroregión Hurbanovo 

vzniklo s cieľom integrovaného rozvoja územia. Partnerstvo nevzniklo len za účelom PRV.  

Inovačnou aktivitou je  pochopenie existencie hodnotného potenciálu územia partnerstva 

natoľko, že aktivizovali viaceré oblasti ako: vzdelávanie ľudských zdrojov, posilnenie 

miestneho a environmentálneho povedomia, podpora vzniku nových služieb verejného sektora, 

využitie potenciálu združení, spolkov, klubov pre vznik doplnkových pracovných miest v 

službách cestovného ruchu, zapojenie podnikateľa na tvorbe zdrojov pre verejné investície a 

riešení vecí verejných, rozvoj podnikania vo vidieckom turizme a v  tvorbe miestnych 

produktov hospodárenia, medzisektorová spolupráca na miestnej úrovni a iné.  

V riešení miestnych problémov je inovatívnym aj spôsob práce pri tvorbe stratégie od 

prieskumu, informácií, overenia a dohody o problémoch k spoločným riešeniam zisťovaním, 

rozhovormi, komunikáciou s rôznymi miestnymi skupinami, porovnávania s vonkajším 

pohľadom odborníka až po dohodu o riešeniach. 

Nové riešenia sú tie, ktoré v rozvoji plánujú využívať aj kapacity znevýhodnených resp. 

marginalizovaných skupín obyvateľstva tým, že sa budú priamo zúčastňovať na prevádzkovaní 

podporných služieb. 
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. 

5 Implementačný rámec 

5.1 Popis riadiaceho a implementačného procesu 

5.1.1 Riadiaci proces - organizačná štruktúra MAS 

 

Štruktúra a organizácia verejno-súkromného partnerstva Miestne akčnej skupiny – Občianske 

združenie „Mikroregión Hurbanovo“ je presne špecifikovaná v stanovách občianskeho 

združenia.  

V zmysle Systému riadenia CLLD sú orgánmi združenia nasledovné: 

1. Najvyšší orgán, 

2. Výkonný orgán, 

3. Výberová komisia, 

4. Monitorovací výbor, 

5. Štatutárny orgán, 

6. Kontrolný orgán. 

 

Úlohy a zodpovednosť jednotlivých subjektov a organizačných zložiek verejno-súkromného 

partnerstva pri realizácií CLLD: 

 

1. Valné zhromaždenie schvaľuje CLLD a jej prípadné zmeny alebo ďalšie rozvojové 

dokumenty. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a tvoria ho všetci členovia 

združenia, pričom na hlasovaní na zasadnutí najvyššieho orgánu má každý člen jeden hlas. 

V prípade rovnosti hlasov sa vykoná nové hlasovanie. Valné zhromaždenie vedie predseda 

združenia. Členovia najvyššieho orgánu sú právnické a fyzické osoby, ktoré v Združení 

môžu zastupovať len jednu záujmovú skupinu, pričom pomer hlasovacích práv každej 

záujmovej skupiny nesmie byť vyšší ako 49%. 

Valné zhromaždenie najmä:  

a) schvaľuje stanovy, interné riadiace dokumenty, ich zmeny a dodatky;  

b) schvaľuje plán činnosti a výročnú správu; 

c) schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení; 

d) volí a odvoláva členov výkonného orgánu – Rady, predsedu Združenia 

a jeho zástupcu a kontrolného orgánu – Revíznej komisie; 

e) schvaľuje prijatie nových členov; 

f) schvaľuje stratégiu CLLD a jej aktualizáciu; 
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g) rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením 

alebo dobrovoľným rozpustením. V prípade, ak dôjde k zániku 

občianskeho združenia rozpustením alebo zlúčením s iným občianskym 

združením počas doby platnosti zmluvy o poskytnutí NFP na chod MAS, 

občianske združenie je povinné vrátiť čerpané finančné prostriedky 

z EPFRV resp. EFRR, 

h) a ďalšie úlohy a činnosti v zmysle Systému riadenia CLLD v platnom 

znení. 

 

2. Výkonný orgán - Rada je rozhodovací orgán Združenia v obdobiach medzi 

zasadnutiami najvyššieho orgánu - Valného zhromaždenia. Výkonný orgán – Rada za 

svoju činnosť zodpovedá najvyššiemu orgánu – Valnému zhromaždeniu. Predseda 

výkonného orgánu – Rady je zároveň štatutárnym orgánom Združenia.  

Výkonný orgán – Rada v rámci svojich kompetencií vykonáva nasledovné činnosti: 

a) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie najvyššieho orgánu a pripravuje základné 

materiály na tieto rokovania, 

b) predkladá zmeny stanov Združenia, interných organizačných predpisov Združenia a 

strategických dokumentov Združenia na schválenie najvyššiemu orgánu – Valnému 

zhromaždeniu, 

c) predkladá plán činnosti, ročnú správu o činnosti Združenia, návrh rozpočtu, správu o 

hospodárení Združenia ako aj ďalších strategických dokumentov Združenia na schválenie 

najvyššiemu orgánu – Valnému zhromaždeniu, 

d) pripravuje a schvaľuje uzavretie zmlúv strategického charakteru s inými právnickými a 

fyzickými osobami v SR a zahraničí, 

e) podáva najvyššiemu orgánu – Valnému zhromaždeniu návrh na vylúčenie člena/ členov, 

ktorí konajú v rozpore so stanovami Združenia,  

f) podáva najvyššiemu orgánu – Valnému zhromaždeniu návrh na prijatie nových členov 

Združenia, 

g) a ďalšie úlohy a činnosti v zmysle Systému riadenia CLLD v platnom znení. 

 

Výkonný orgán - Rada zriadi svoju Kanceláriu na zabezpečenie spracovania verejných 

prostriedkov ako aj manažovanie činnosti MAS a realizáciu úloh Združenia. Na čele Kancelárie 

MAS je manažér MAS menovaný výkonným orgánom – Radou. Manažér MAS je povinný 

zúčastňovať sa zasadnutí výkonného orgánu – Rady s hlasom poradným. Kancelária MAS 
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pracuje na základe pracovného a organizačného poriadku schváleného výkonným orgánom – 

Radou. Administratívu a realizáciu úloh združenia zabezpečujú zamestnanci MAS, ktorí môžu 

byť členmi len najvyššieho orgánu. 

 

3. Výberová komisia 

 

a) Výberová komisia MAS v zmysle čl. 34 ods. 3, písm. c) a f) všeobecného nariadenia 

vykonáva výber ŽoNFP/ŽoPr podľa poradia ich prínosu k plneniu cieľov a zámerov 

stratégie CLLD a stanovuje výšku podpory. 

b)  Výberová komisia má minimálne 3 členov. Počet členov musí byť vždy nepárny. MAS 

môže okrem riadnych členov menovať aj náhradníkov členov Výberovej komisie. 

Výberová komisia pri každom hlasovaní o výbere projektov musí dodržiavať 

podmienku v zmysle všeobecného nariadenia, čl. 34, ods. 3, písm b) t.j. minimálne 50% 

hlasov rozhodnutí o výbere projektov patrí partnerom, ktorí nie sú orgánmi verejnej 

správy. Pokiaľ výberová komisia nemá inú rozhodovaciu právomoc ako hlasovanie 

o výbere projektov, nemusí plniť podmienku v zmysle článku I., ods. 1.4. 

c) Spôsob voľby/ odvolania, výber členov Výberovej komisie MAS a vykonávané činnosti 

musia byť stanovené v Stratégii miestneho rozvoja CLLD. 

d)  Člen Výberovej komisie nemusí pôsobiť (mať trvalé, prípadne prechodné bydlisko, 

sídlo alebo prevádzku) v území MAS. Pre jednu výzvu bude stanovená jedna Výberová 

komisia. 

e)  Výkonný orgán MAS menuje vždy novú Výberovú komisiu pre každú výzvu na 

predkladanie projektových zámerov/ŽoNFP/ŽoPr, pričom jednotliví členovia sa môžu 

opakovať. V rámci jednej výzvy môže byť menovaná len jedna Výberová komisia na 

celú výzvu, výnimkou môže byť len výmena členov z opodstatnených dôvodov. 

Opodstatnenými dôvodmi sú najmä konflikt záujmov, úmrtie člena Výberovej komisie, 

jeho dlhodobá pracovná neschopnosť alebo nečinnosť a podobne. 

f) Členstvo vo výberovej komisii je nezlučiteľné s členstvom vo výkonnom orgáne, 

kontrolnom orgáne, monitorovacom výbore združenia a s funkciou štatutárneho orgánu 

MAS. 

g) V rámci PRV SR 2014 – 2020 vykonáva Výberová komisia úlohy v súlade so 

Systémom riadenia CLLD v platnom znení, Príručkou pre žiadateľa o poskytnutie 

nenávratného finančného príspevku z programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 
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v platnom znení a Príručkou pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z PRV 

SR 2014 – 2020.  

h) Výberová komisia je v rámci IROP menovaná iba v prípade rovnakého počtu bodov 

predmetnej výzvy. Výberová komisia aplikuje rozlišovacie hodnotiace kritériá a stanoví 

poradie ŽoPr od najvyššie umiestnenej ŽoPr (ktorá najvyššou mierou napĺňa ciele 

stratégie CLLD) spĺňajúcej všetky podmienky poskytnutia príspevku po najnižšie 

umiestnenú ŽoPr spĺňajúcu všetky podmienky poskytnutia príspevku. 

i) V prípade, kedy výberová komisia aplikuje rozlišovacie kritériá, vypracuje Protokol 

o výbere ŽoPr, s uvedením výšky odporúčaného príspevku, poradia ŽoPr a zoznamu 

ŽoPr odporúčaných na neschválenie.  

 

4. Monitorovací výbor MAS 

Monitorovací výbor MAS je orgánom, ktorý vykonáva najmä vyhodnotenie výstupov a 

výsledkov a monitorovanie realizácie projektov v rámci stratégie CLLD, pripravuje a 

vypracováva správy o implementácii stratégie, správy o monitoringu za ročné obdobie a pod. v 

zmysle ustanovení kapitoly 10. Systému riadenia CLLD v platnom znení.    

Monitorovací výbor MAS na svojom prvom zasadnutí stanoví rozsah činnosti. Rozsah činnosti 

Monitorovacieho výboru MAS podlieha schváleniu výkonným orgánom – Radou. 

Monitorovací výbor má minimálne 3 a maximálne 7 členov. Počet členov Monitorovacieho 

výboru určuje výkonný orgán – Rada.  

Členstvo v monitorovacom výbore MAS je nezlučiteľné s členstvom vo výkonnom orgáne 

združenia. 

 

5. Štatutárny orgán 

Štatutárnym orgánom Združenia je Predseda a dvaja Podpredsedovia. Predseda je volený zo 

zástupcov verejného sektora. Jeden Podpredseda je volený spomedzi členov záujmovej skupiny 

občianskeho alebo podnikateľského sektora. Druhý Podpredseda je volený spomedzi členov 

záujmovej skupiny verejného sektora. Predseda a podpredsedovia sú volení najvyšším orgánom 

na dobu 4 rokov. Mandát predsedu a podpredsedov zaniká uplynutím funkčného obdobia, 

odstúpením alebo odvolaním predsedu či podpredsedov najvyšším orgánom združenia.  

Predseda Združenia vykonáva samostatne najmä nasledovné činnosti: 

a) zastupuje Združenie navonok a zodpovedá za svoju činnosť najvyššiemu 

orgánu – Valnému zhromaždeniu, 

b) zastupuje Združenie v styku s RO a inými relevantnými orgánmi štátnej správy, 
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c) jedná v mene Združenia s tretími osobami a podpisuje s tým súvisiace 

písomnosti, 

d) zvoláva a vedie zasadnutia Výkonného orgánu – Rady alebo poveruje inú osobu 

vedením zasadnutia výkonného orgánu – Rady, 

e) počas dlhodobej neprítomnosti Predsedu, jeho činnosť prevezme Podpredseda 

na základe poverenia Predsedu. 

Predseda ďalej vykonáva samostatne nasledovné činnosti súvisiace s implementáciou stratégie 

CLLD v oblasti výziev zameraných na občiansky a podnikateľský sektor: 

a) vystupuje v mene MAS navonok a podpisuje zmluvy; 

b) schvaľuje harmonogram výziev na predkladanie projektových zámerov /ŽoNFP/ŽoPr; 

c) schvaľuje výzvu na predkladanie projektových zámerov/ŽoNFP/ŽoPr; 

d) schvaľuje zrušenie/zmenu výzvy na predkladanie projektových zámerov/ŽoNF. 

e) vo vzťahu k PRV 2014 – 2020 predkladá na PPA záverečnú správu z výzvy na predkladanie 

projektového zámeru (pri uplatnení dvojkolového systému)/ŽoNFP. Vo vzťahu k IROP 

predkladá na RO pre IROP Protokol o výbere žiadosti o príspevok z IROP. 

Na základe poverenia Predsedu môžete tieto činnosti vykonávať Podpredseda volený zo 

záujmovej skupiny verejného sektora. 

Podpredseda, volený zo zástupcov  občianskeho alebo podnikateľského sektora vykonáva na 

základe poverenia od predsedu nasledovné činnosti súvisiace s implementáciou stratégie CLLD 

v oblasti výziev zameraných na verejný sektor: 

a) vystupuje v mene MAS navonok a podpisuje zmluvy; 

b) schvaľuje harmonogram výziev na predkladanie projektových zámerov /ŽoNFP/ŽoPr; 

c) schvaľuje výzvu na predkladanie projektových zámerov/ŽoNFP/ŽoPr; 

d)schvaľuje zrušenie/zmenu výzvy na predkladanie projektových zámerov/ŽoNF. 

e) vo vzťahu k PRV 2014 – 2020 predkladá na PPA záverečnú správu z výzvy na predkladanie 

projektového zámeru (pri uplatnení dvojkolového systému)/ŽoNFP. Vo vzťahu k IROP 

predkladá na RO pre IROP Protokol o výbere žiadosti o príspevok z IROP. 

Predseda a Podpredsedovia vykonávajú činnosti v zmysle Systému riadenia CLLD v platnom 

znení. 

 

6. Kontrolný orgán  

Revízna komisia je kontrolným orgánom, ktorý za svoju činnosť zodpovedá najvyššiemu 

orgánu. Revízna komisia sa vo svojej činnosti riadi príslušnými všeobecne záväznými platnými 

právnymi predpismi SR a stanovami Združenia. 
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Členstvo v Revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom v orgánoch Združenia, okrem členstva 

v najvyššom orgáne – Valnom zhromaždení. 

Revízna komisia kontroluje hospodárenie Združenia, upozorňuje príslušné orgány MAS na 

nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie. 

Revízna komisia kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov. 

Kontrolný orgán – Revíznu komisiu tvoria 3 členovia.  

Vykonáva ďalšie úlohy a činnosti v zmysle Systému riadenia CLLD v platnom znení. 

 

 

5.1.2 Implementačný proces 

 

Implementačný proces týkajúci sa PRV sa skladá z nasledovných častí: 

 

Proces vyhlásenia výzvy 

 

Miestna akčná skupina zabezpečí výber projektov prostredníctvom jedného výberového kola, 

t.j. prostredníctvom výzvy na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok. 

Miestna akčná skupina vyhlási výzvu na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný 

príspevok podľa ustanovenia časti 9 a 11 aktuálne platného Systému riadenia CLLD, a to 

zverejnením  v ITMS2014+. MAS je povinná zverejniť výzvu na predkladanie ŽoNFP aj na 

svojom webovom sídle, avšak toto zverejnenie má iba informatívny charakter bez právnych 

účinkov a za oficiálne zverejnenie s právnymi účinkami (možnosť podať projektový zámer) sa 

považuje zverejnenie v systéme ITMS2014+. MAS bude vyhlasovať výzvy v súlade s 

indikatívnym harmonogramom výziev, v ktorom sa zohľadnia plánované termíny vyhlásenia 

výziev. MAS zostaví harmonogram výziev na obdobie minimálne jedného kalendárneho roka. 

Výzvy budú mať charakter uzavretej výzvy s presným určením dátumu jej vyhlásenia a dátumu 

jej uzavretia, pričom dĺžka trvania výzvy je minimálne 30 pracovných dní. 

MAS je povinná vyhlásiť výzvu na predkladanie ŽoNFP zaradenú do harmonogramu výziev 

od aktivovania harmonogramu výziev v rámci implementácie stratégie CLLD zo strany PPA 

v ITMS2014+ (relevantné v prípade aplikácie jednokolového procesu výberu projektov). 

V prípade, ak MAS nevyhlási výzvu na predkladanie ŽoNFP v zmysle tohto odseku do termínu 

uvedeného v príručke pre prijímateľa LEADER, PPA uplatní voči MAS sankcie v zmysle 

podmienok zmluvy o poskytnutí NFP. 
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MAS je povinná pre opatrenia PRV SR 2014 – 2020 počas každého kalendárneho roka vyhlásiť 

minimálne výzvy dve výzvy na predkladanie ŽoNFP.    

Forma a štruktúra výzvy na predkladanie ŽoNFP je definovaná v zmysle nariadenie vlády 

č. 71/2018. Po vypracovaní výzvy na predkladanie ŽoNFP zo strany MAS v ITMS2014+ pred 

jej oficiálnym zverejnením vykonaná kontrola zo strany PPA do 5 pracovných dní priamo  

v ITMS2014+. 

Po vykonaní kontroly výzvy na predkladanie ŽoNFP zo strany PPA vykoná MAS aktiváciu 

predmetnej výzvy na predkladanie ŽoNFP v systéme ITMS2014+. Za aktiváciu výzvy 

na predkladanie ŽoNFP v systéme ITMS2014+ je zodpovedná MAS. 

Originál výzvy na predkladanie ŽoNFP zo systému ITMS2014+ (ak relevantné) je súčasťou 

dokumentácie, týkajúcej sa predmetnej výzvy a musí byť podpísaná štatutátnym orgánom 

MAS. 

Obligatórne náležitosti, ako formálne náležitosti a podmienky poskytnutia príspevku, ktoré 

musí výzva obsahovať sú dané v zmysle Systému riadenia CLLD v platnom znení.  

 

 

Postup hodnotenia ŽoNFP 

Hodnotiace kritériá pre výber projektov (bodovacie kritéria) pre ŽoNFP definuje MAS 

v závislosti od charakteru podporovaných projektov v nadväznosti na schválenú stratégiu 

CLLD. V rámci hodnotiacich kritérií pre výber projektov (bodovacie kritéria) je definované 

pre každý stupeň (rozsah) hodnotiaceho (bodovacieho) kritéria jasný popis, kedy projekt získa 

konkrétny počet bodov, resp. kedy spĺňa dané kritérium. MAS spolu s hodnotiacimi kritériami 

pre výber projektov (bodovacie kritéria) definuje aj rozlišovacie kritériá. Rozlišovacie kritériá 

slúžia na určenie poradia v prípade rovnakého počtu bodov dosiahnutého viacerými ŽoNFP v 

odbornom hodnotení. 

MAS si zvolí overiteľné výberové kritériá, ktoré budú prispievať ku konečným výsledkom 

napĺňania stratégie CLLD, ako aj jasne identifikujú konečných prijímateľov projektov. 

MAS môže výzvu zmeniť, ak sa zmenou podstatným spôsobom nezmenia podmienky 

poskytnutia príspevku; MAS tak môže spraviť do uzavretia výzvy. 

Zmena výzvy je aktivovaná zo strany MAS v ITMS2014+ a následne zverejnená na webovom 

sídle MAS. 

MAS je oprávnená zrušiť výzvu v prípade, ak je objektívne nemožné pristúpiť k schváleniu 

ŽoNFP, z dôvodu legislatívnej alebo neodstrániteľnej prekážky, ktorú nebolo možné predvídať 

v čase vyhlásenia výzvy ani pri všetkej vynaloženej starostlivosti), alebo je nevyhnutná taká 
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zmena podmienok poskytnutia príspevku, ktorá znamená podstatnú zmenu týchto podmienok. 

Zrušenie výzvy na predkladanie ŽoNFP vykoná MAS na základe súhlasného stanoviska PPA.  

ŽoNFP je základným dokumentom, ktorým žiadateľ na základe vyhlásenej výzvy 

na predkladanie ŽoNFP žiada MAS o spolufinancovanie projektu z finančných prostriedkov 

určených na danú výzvu. Žiadateľ doručuje ŽoNFP19 elektronicky prostredníctvom verejnej 

časti ITMS2014+ a v písomnej forme na adresu určenú v predmetnej výzve. Prístup do verejnej 

časti môžu získať žiadatelia na základe žiadosti o aktiváciu používateľského 

konta. Podmienky doručenia a registrácie žiadosti o NFP sú pre žiadateľa záväzne stanovené 

v Systéme riadenia v platnom znení.  

MAS po prijatí ŽoNFP overí splnenie podmienok poskytnutia príspevku. MAS vykoná 

overenie podmienok poskytnutia príspevku na základe údajov a informácií uvedených 

žiadateľom vo formulári ŽoNFP a v relevantných prílohách ŽoNFP. V prípade podmienok 

poskytnutia príspevku, v rámci ktorých je možné využiť integračné akcie prostredníctvom 

ITMS2014+ je žiadateľ povinný stiahnuť informáciu o plnení podmienky automaticky z iného 

informačného systému verejnej správy. prípade, ak pri overovaní splnenia podmienok 

poskytnutia príspevku vzniknú pochybnosti o pravdivosti alebo úplnosti ŽoNFP alebo jej 

príloh, MAS tieto pochybnosti oznámi žiadateľovi a vyzve ho, aby sa k nim vyjadril, resp. v 

prípade pochybností o kompletnosti ŽoNFP, MAS vyzve žiadateľa na doplnenie. Lehota na 

vyjadrenie/doplnenie nesmie byť kratšia ako 5 pracovných dní od doručenia oznámenia. MAS 

je oprávnená pri vzájomnej komunikácii so žiadateľom/prijímateľom v rámci implementácie 

stratégie CLLD využívať elektronicky spôsob komunikácie a to prostredníctvom e-mailu 

(napr.: pri zasielaní výzvy na doplnenie), pričom elektronický systém musí byť nastavený tak, 

že od žiadateľa/prijímateľa odoslaním e- mailu MAS obdrží „Potvrdenie o prijatí a Potvrdenie 

o prečítaní“. Žiadateľ má na doplnenie údajov a informácií, na základe ktorých odstráni 

pochybnosti o pravdivosti alebo úplnosti ŽoNFP, lehotu 7 pracovných dní od doručenia výzvy 

na doplnenie ŽoNFP. 

MAS vymedzí oprávnenosť výdavkov, ako aj vecnú náplň oprávnených výdavkov v rámci 

PRVSR 2014 – 2020, stratégie CLLD, výzvy, prípadne aj v príručkách pre žiadateľa. MAS 

rozhoduje o oprávnenosti, resp. neoprávnenosti výdavkov projektu v procese schvaľovania 

ŽoNFP. Výdavky projektu môžu mať charakter bežných výdavkov a kapitálových výdavkov.  

Oprávnené výdavky sú výdavky vzniknuté pri uskutočnení VO/O ktoré sa začalo najskôr dňa 

19. apríla 2016. Uvedené sa vzťahuje aj na všeobecné náklady súvisiace s investíciou 

vymedzené v článku 45 ods. 2 písm. c) nariadenia EPFRV.MAS zabezpečí priradenie 

odborných hodnotiteľov k ŽoNFP prostredníctvom ITMS2014+ 
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(ak relevantné). 

Odborní hodnotitelia vykonajú odborné hodnotenie ŽoNFP na základe kritérií na výber 

projektov CLLD zverejnených vo výzve na predkladanie ŽoNFP. Odborné hodnotenie 

jednotlivých ŽoNFP zaznamenávajú odborní hodnotitelia do hodnotiaceho hárku. Hodnotiaci 

hárok obsahuje vyhodnotenie kritérií vrátane komentára odborných hodnotiteľov (t. j. slovný 

popis dôvodov vyhodnotenia daného kritéria a počtu pridelených bodov), popis záverov z 

odborného hodnotenia a súčet dosiahnutých bodov z odborného hodnotenia. 

Odborní hodnotitelia sú povinní pred účasťou na odbornom hodnotení podpísať Čestné 

vyhlásenie o nestrannosti, zachovaní dôvernosti informácií a vylúčení konfliktu záujmov.  

 

Postup výberu ŽoNFP 

S cieľom akcelerácie implementácie jednotlivých opatrení je MAS oprávnená uplatňovať len 

jednokolový proces konania o žiadosti o NFP namiesto dvojkolového procesu.  

Aplikáciou rozlišovacích kritérií v ITMS2014+ výberová komisia stanoví poradie ŽoNFP, 

ktoré jevytvorené od najvyššie umiestnenej ŽoNFP spĺňajúcu všetky podmienky pre 

poskytnutie príspevku po najnižšie umiestnenú ŽoNFP spĺňajúcu všetky podmienky pre 

poskytnutie príspevku. 

Po ukončení procesu výberu ŽoNFP výberová komisia vypracuje v rámci každého kola 

hodnotenia záverečnú správu z výzvy (ŽoNFP), v ktorej navrhne PPA pre jednotlivé ŽoNFP 

vydanie konkrétneho rozhodnutia podľa zákona o príspevku z EŠIF (rozhodnutie o 

schválení/neschválení ŽoNFP, rozhodnutie o zastavení konania) . Záverečná správa z výzvy 

(ŽoNFP) spolu so všetkými predloženými ŽoNFP, v rámci príslušného kola hodnotenia, je 

MAS povinná predložiť na PPA do 45 pracovných dní odo dňa ukončenia výzvy. 

Záverečná správa z výzvy (ŽoNFP) musí byť podpísaná štatutárnym orgánom MAS. 

Dokumenty doložené do záverečnej správy z výzvy (ŽoNFP) musia byť originály, pričom musí 

obsahovať výstupy z administratívneho overovania, odborného hodnotenia ako aj výberu 

ŽoNFP.  

Špecifiká postupov jednokolového procesu výberu sú uvedené v príručke pre prijímateľa 

LEADER. 

PPA zabezpečí príjem posúdených ŽoNFP vrátane záverečnej správy z výzvy (ŽoNFP) z MAS. 

Po overení splnenia podmienok predložiť ŽoNFP riadne, včas a v určenej forme na MAS, PPA 

vykoná overenie ostatných podmienok poskytnutia príspevku. Overenie podmienok 

predloženia ŽoNFP na MAS zaznamená PPA v systéme ITMS2014+ (ak relevantné), resp. 
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kontrolnom liste. Pri kompletných ŽoNFP overuje PPA splnenie každej jednotlivej podmienky 

poskytnutia príspevku v systéme ITMS2014+ (ak relevantné) a to na základe údajov uvedených 

žiadateľom v ŽoNFP a v relevantných prílohách, ktorými žiadateľ preukazuje splnenie 

vybraných podmienok poskytnutia príspevku. V rámci odborného hodnotenia overí PPA 

priradenie oprávnených výdavkov uvedených v ŽoNFP k prioritným a sekundárnym 

fokusovým oblastiam príslušného opatrenia/podopatrenia a operácie. 

Na základe skutočností zistených v rámci konania o ŽoNFP, t.j. na základe posúdenia splnenia 

podmienok poskytnutia príspevku určených vo výzve MAS, vydá PPA: 

a) Rozhodnutie o schválení; 

b) Rozhodnutie o neschválení; 

c) Rozhodnutie o zastavení konania. 

PPA vydá rozhodnutie do 35 dní od predloženia záverečnej správy z výzvy (ŽoNFP).  

Rozhodnutím o schválení ŽoNFP konštatuje PPA splnenie všetkých podmienok poskytnutia 

príspevku stanovených vo výzve na predkladanie ŽoNFP a zároveň deklaruje dostatok 

finančných prostriedkov na financovanie schváleného projektu na základe indikatívnej alokácie 

určenej v predmetnej výzve. 

Príspevok sa poskytuje prijímateľovi na základe a v súlade so zmluvou uzavretou podľa § 269 

ods. 2 Obchodného zákonníka. Zmluva o poskytnutí NFP upravuje práva a povinnosti 

prijímateľa a PPA pri realizácii projektu  a počas doby udržateľnosti projektu. Poskytnutie 

príspevku na základe zmluvy o poskytnutí NFP je viazané na splnenie podmienok dohodnutých 

v zmluve. Žiadateľ je povinný poskytnúť pred uzavretím zmluvy o poskytnutí NFP PPA 

súčinnosť v rozsahu potrebnom na uzavretie zmluvy. Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia. Týmto dňom vzniká prijímateľovi 

právny nárok na poskytnutie NFP. 

 

Implementačný proces občianskeho združenia „Mikroregión Hurbanovo“ a jeho priebeh počas 

celého programového obdobia bude v súlade so Systémom riadenia CLLD (LEADER 

a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014-2020 v platnom znení.  

 

MAS po uzavretí zmluvy o poskytnutí NFP s RO pre IROP zameranej na realizáciu stratégie 

MAS vyhlasuje výzvy na výber realizátorov svojej stratégie (ďalej len „ReS“), teda na 

predkladanie žiadostí ReS o príspevok (ďalej len „ŽoPr“). 

Výber ŽoPr je plne v kompetencii MAS, pričom musí prebehnúť objektívne a transparentne. 
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Projekt ReS musí mať pozitívny vplyv na realizáciu stratégie CLLD príslušnej MAS. MAS 

uzatvorí s ReS, ktorý bol vybraný potom ako RO pre IROP vydal súhlasné stanovisko pre MAS 

so zapojením užívateľa do realizácie stratégie CLLD, osobitnú zmluvu (zmluva s užívateľom).  

Implementačný proces týkajúci sa IROP sa skladá z nasledovných častí: 

 

Proces vyhlásenia výzvy 

Základným metodickým podkladom na predloženie ŽoPr je výzva na predkladanie ŽoPr. 

MAS vyhlasuje výzvy v súlade s indikatívnym harmonogramom výziev, s cieľom dostatočnej 

informovanosti potenciálnych ReS o možnostiach získania príspevku na financovanie projektov 

a dosiahnutia dostatočnej pripravenosti predkladaných projektov.  

V indikatívnom harmonograme zohľadní plánované termíny vyhlásenia výziev, ktoré definuje 

pre jednotlivé špecifické ciele IROP a hlavné aktivity. MAS zostavuje harmonogram výziev na 

obdobie jedného kalendárneho roka (obdobie od 1. januára do 31. decembra roku „n“), pričom 

prvý harmonogram výziev zostavuje MAS na obdobie od zverejnenia do konca príslušného 

kalendárneho roku. 

MAS „Mikroregión Hurbanovo“ zverejňuje harmonogram výziev na svojom webovom sídle 

www.mikroregionhurbanovo.sk a zodpovedá za aktuálnosť harmonogramu výziev na svojom 

webovom sídle, pričom aktualizáciu vyžaduje harmonogram v prípade, ak posun vyhlásenia 

výzvy v porovnaní s plánovaným termínom je väčší ako štyri mesiace alebo v prípade vecných 

zmien v uvádzaných údajoch. MAS zverejňuje harmonogram výziev na rok „n+1“ na svojom 

webovom sídle v termíne najneskôr do 31. októbra roku „n“. 

 

MAS pred vyhlásením výzvy zašle RO pre IROP predmetnú výzvu ( vrátane všetkých príloh 

s ňou súvisiacich) a vyplnený kontrolný zoznam k návrhu výzvy na posúdenie na 

vyzvy.clld.irop@land.gov.sk . Výzvu vyhlasuje štátny orgán MAS.  

 

MAS vyhlási výzvu jej zverejnením na svojom webovom sídle až po odsúhlasení výzvy zo 

strany RO pre IROP. RO pre IROP zabezpečí zverejnenie informácie o zverejnení výzvy MAS 

na svojom webovom sídle s aktívnym odkazom na webovú stránku MAS.  

Výzva môže mať iba formu otvorenej výzvy, ktorej dĺžka trvania je závislá na disponibilných 

finančných prostriedkoch, ktorých vyčerpanie je dôvodom na ukončenie tohto druhu výzvy.  

MAS/RO pre IROP zverejní na svojom webovom sídle informáciu o tom, že MAS plánuje 

ukončiť výzvu z dôvodu blížiaceho sa vyčerpania alokácie finančných prostriedkov v lehote 

najmenej mesiac pred predpokladaným uzavretím výzvy.  
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Výber ŽoPr predložených na základe otvorenej výzvy bude prebiehať v termínoch (kolách) 

stanovených vo výzve. 

 

Postup hodnotenia ŽoPr 

MAS definuje hodnotiace kritériá ŽoPr, v závislosti od charakteru podporovaných projektov v 

nadväznosti na hodnotiace princípy uvedené pri jednotlivých opatreniach IROP vo výzve na 

predkladanie ŽoPr, pričom zadefinovanými hodnotiacimi kritériami musia byť overené 

minimálne nasledujúce oblasti:  

a. Príspevok navrhovaného projektu k cieľom a výsledkom IROP a príslušnej PO; 

b. Navrhovaný spôsob realizácie projektu – posúdenie prepojenia navrhovaných aktivít s 

výsledkami a cieľmi projektu, posúdenie vhodnosti navrhovaných aktivít a spôsobu ich 

realizácie posúdenie navrhovaných aktivít z vecného, časového hľadiska a z hľadiska ich 

prevádzkovej a technickej udržateľnosti (ak relevantné), posúdenie reálnosti plánovanej 

hodnoty merateľných ukazovateľov s ohľadom na časové, finančné a vecné hľadisko; 

c. Administratívna a prevádzková kapacita ReS – posúdenie dostatočných administratívnych a 

prípadne odborných kapacít ReS na riadenie a odbornú realizáciu projektu a zhodnotenie 

skúseností s realizáciou obdobných/porovnateľných projektov k originálnym aktivitám ReS (ak 

relevantné); 

d. Finančná a ekonomická stránka projektu – posúdenie oprávnenosti navrhovaných výdavkov 

v zmysle výzvy (ak nie je súčasťou administratívneho overenia), overenie hospodárnosti a 

efektívnosti navrhovaných výdavkov, posúdenie zrealizovanej finančnej analýzy (ak 

relevantné), posúdenie CBA (ak relevantné), hodnotenie finančnej a ekonomickej výkonnosti 

ReS vo vzťahu ku schopnosti zabezpečiť finančnú udržateľnosť projektu. 

MAS je povinná spolu s hodnotiacimi kritériami definovať aj rozlišovacie kritériá. Rozlišovacie 

kritériá slúžia na určenie poradia v prípade rovnakého počtu bodov dosiahnutého viacerými 

ŽoPr (t.j. ak dve alebo viac ŽoPr dosiahli rovnaké bodové hodnotenie a alokácia určená vo 

výzve nepostačuje na schválenie všetkých takýchto ŽoPr). 
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Schvaľovací proces 

ŽoPr je základným dokumentom, ktorým ReS na základe vyhlásenej výzvy na predkladanie 

ŽoPr žiada spolufinancovanie projektu z finančných prostriedkov určených na danú výzvu. 

Neoddeliteľnou súčasťou ŽoPr sú povinné prílohy, ktorých minimálne náležitosti definuje 

MAS vo výzve. Vzor formuláru ŽoPr a prierezovo využívaných príloh ŽoPr vydáva RO pre 

IROP pre všetky MAS. 

Vnútorne sa proces schvaľovania rozdeľuje do nasledujúcich fáz:  

a) administratívne overenie ŽoPr,  

b) odborné hodnotenie a výber ŽoPr,  

c) opravné prostriedky (neobligatórna časť schvaľovacieho procesu).  

 

Administratívne overenie ŽoPr 

MAS zabezpečí príjem ŽoPr odo dňa vyhlásenia výzvy, do dňa jej uzavretia, resp. v lehote 

prijímania ŽoPr.  

Doručením ŽoPr na adresu MAS začína proces výberu ŽoPr. ReS doručuje ŽoPr písomne v 

určenej forme na adresu sídla MAS určenú vo výzve ako aj v elektronickej forme (napr. na CD 

nosiči) podľa inštrukcií definovaných vo výzve.  

Po doručení ŽoPr MAS posúdi splnenie podmienky doručenia ŽoPr riadne, včas a vo forme 

určenej vo výzve. ŽoPr je doručená vo forme určenej MAS, ak je doručená v písomnej podobe 

a elektronicky. Rozhodujúcim dátumom na splnenie podmienky podať ŽoPr včas je dátum 

odovzdania písomnej verzie ŽoPr osobne MAS. prípade, ak ReS nepredložil ŽoPr riadne, včas 

alebo v určenej forme, MAS zašle ReS oznámenie o neschválení ŽoPr, v ktorom uvedie dôvody 

neschválenia.  

Pri ŽoPr, ktoré splnili podmienky doručenia, MAS ďalej overí v rámci administratívneho 

overenia splnenie každej jednotlivej podmienky poskytnutia príspevku na základe údajov 

uvedených v ŽoPr, dostupných zdrojoch pre priame overenie podmienok poskytnutia príspevku 

a v relevantných prílohách, ktorými ReS preukazuje splnenie vybraných podmienok 

poskytnutia príspevku.  
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Závery z administratívneho overenia MAS zaznamenáva v kontrolnom zozname, ktorým MAS 

zdokumentuje overenie splnenia podmienok poskytnutia príspevku. 

V prípade, ak na základe preskúmania ŽoPr a jej príloh vzniknú pochybnosti o pravdivosti alebo 

úplnosti ŽoPr alebo jej príloh, MAS vyzve ReS na doplnenie neúplných údajov, vysvetlenie 

nejasností alebo nápravu nepravdivých údajov zaslaním výzvy na doplnenie ŽoPr. Lehota na 

doplnenie údajov na základe výzvy na doplnenie ŽoPr nemôže byť kratšia ako 5 pracovných 

dní. Možnosť doplnenia údajov musí byť použitá pri všetkých ReS rovnako. 

V prípade nesplnenia niektorej z podmienok poskytnutia príspevku a to ani po predložení 

doplnených údajov zo strany ReS MAS zašle ReS oznámenie o neschválení ŽoPr vrátane 

identifikácie podmienok, ktoré neboli splnené. 

 

Odborné hodnotenie ŽoPr 

Cieľom procesu odborného hodnotenia ŽoPr je vykonať odborné, objektívne, nezávislé a 

transparentné posúdenie predložených ŽoPr na základe hodnotiacich kritérií zverejnených vo 

výzve. Podrobný popis spôsobu a postupu odborného hodnotenia bude uvedený v príručke pre 

hodnotenie ŽoPr odbornými hodnotiteľmi.  

Odborné hodnotenie vykonávajú odborní hodnotitelia. Výber odborných hodnotiteľov 

zabezpečuje RO pre IROP.  

MAS po uzatvorení kola výzvy na predkladanie ŽoPr požiada RO pre IROP o priradenie 

dvojice odborných hodnotiteľov na hodnotenie ŽoPr doručených v rámci príslušného kola 

výzvy.  

Odborných hodnotiteľov menuje štatutárny orgán MAS menovacím dekrétom, ktorého vzor 

pripraví RO pre IROP. Odborní hodnotitelia vykonávajú odborné hodnotenie v priestoroch 

určených MAS, pričom nie sú oprávnení odnášať poskytnuté dokumenty mimo priestorov 

MAS.  

Konečným výstupom z odborného hodnotenia ŽoPr je hodnotiaci hárok. Procesný postup, ktorý 

predchádza vydaniu hodnotiaceho hárku je upravený v Príručke pre odborných hodnotiteľov. 

Hodnotiaci hárok obsahuje vyhodnotenie hodnotiacich kritérií, popis záverov z odborného 

hodnotenia a súčet dosiahnutých bodov z odborného hodnotenia. Ku každému hodnotiacemu 
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kritériu je zároveň uvedený komentár odborných hodnotiteľov, ktorý predstavuje slovný popis 

dôvodov vyhodnotenia daného hodnotiaceho kritéria a počtu pridelených bodov.  

V prípade, ak je rozdiel medzi celkovým bodovým hodnotením prvého a druhého odborného 

hodnotiteľa vyšší ako 10 bodov, alebo ak sa hodnotitelia nezhodnú na odporúčaní schváliť, 

resp. neschváliť ŽoPr, pridelí štatutárny orgán MAS príslušnú ŽoPr tretiemu odbornému 

hodnotiteľovi (arbitrovi). Štatutárny orgán MAS pritom požiada RO pre IROP o pridelenie 

ďalšieho odborného hodnotiteľa.  

Tretí odborný hodnotiteľ zaznamenáva hodnotenie ŽoPr do hodnotiaceho hárku. Štatutár berie 

do úvahy výsledok tretieho odborného hodnotiteľa a jedného z dvojice odborných hodnotiteľov, 

ktorého výsledok je najbližšie k bodovému hodnoteniu tretieho odborného hodnotiteľa. Toto 

výsledné bodové hodnotenie sa považuje za záväzné hodnotenie ŽoPr.  

 

Postup výberu ŽoPr 

MAS „Mikroregión Hurbanovo“ zosumarizuje výsledky administratívnej kontroly ŽoPr a 

odborného hodnotenia (overí, či hodnotenia odborných hodnotiteľov nie sú rozdielne o viac 

ako 10 bodov a v prípade potreby určí tretieho hodnotiteľa na doplňujúce hodnotenie, 

aritmetickým priemerom hodnotení určí výsledné počet bodov hodnotenej ŽoPr ) 

V prípade rovnakého počtu bodov sa aplikujú rozlišovacie kritériá. Rozlišovacie kritériá 

aplikuje výberová komisia, ktorá následne stanoví poradie ŽoPr od najvyššie umiestnenej ŽoPr 

(ktorá najvyššou mierou napĺňa ciele stratégie CLLD) spĺňajúcej všetky podmienky 

poskytnutia príspevku po najnižšie umiestnenú ŽoPr spĺňajúcu všetky podmienky poskytnutia 

príspevku. 

Po ukončení procesu výberu ŽoPr MAS vypracuje v rámci každého kola hodnotenia Protokol 

o výbere ŽoPr, v ktorom navrhne jednotlivé ŽoPr na schválenie. Protokol o výbere ŽoPr MAS 

musí byť podpísaný štatutárnym orgánom MAS.  

 

Overenie výberu ŽoPr vykonaného MAS 

Riadiaci orgán pre IROP posúdi splnenie podmienok administratívneho overenia, odborného 

hodnotenia a výberu ŽoPr MAS na základe predloženého Protokolu o výbere ŽoPr a jej príloh. 
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RO pre IROP sa pri overení primerane uistí o dodržaní postupov pri výbere ŽoPr. V zmysle 

všeobecného nariadenia 1303/2013 – overenie, ktoré je definované v čl. 34 odsek 3 písmeno f. 

RO pre IROP vykoná overenie administratívneho overenia, odborného hodnotenia a výberu 

ŽoPr na základe náhodného výberu v rozsahu podľa rizikovej analýzy. Podrobný postup 

overenia výberu ŽoPr upravuje RO pre IROP v IMP a jeho cieľom je primerane sa uistiť o 

skutočnosti, že MAS dodržala všetky postupy. 

Zmluva s užívateľom 

Po odoslaní oznámení o schválení ŽoPr MAS „Mikroregión Hurbanovo“ (v súlade s 

podmienkami uvedenými v zmluve o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi RO pre IROP a MAS) 

zabezpečí uzatvorenie zmluvy s užívateľom (ReS), ktorá upraví práva a povinnosti medzi MAS 

a ReS. 

 

5.2  Akčný plán 

 

Tabuľka 23: 4.A 

Názov opatrenia   Zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých podnikov, 

samostatne zárobkovo činných osôb, družstiev 

 

Priradenie kódu opatrenia 

(platí v prípade opatrení 

z PRV, priradí sa kód 

opatrenia/podopatrenia 

v zmysle nariadenia (EÚ) č. 

808/2014) 

 

Priradenie k fokusovej 

oblasti PRV /špecifickému 

cieľu IROP 

5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a 

inovácií 

Ciele opatrenia  Územia občianskeho združenia „Mikroregión Hurbanovo“ je 

charakteristické nedostatočnou kapacitou pracovných síl. Cieľom tohto 

opatrenia je zvyšovanie zamestnanosti v rámci regiónu, zvyšovanie 

konkurencieschopnosti malých a začínajúcich podnikateľov a zvyšovanie 

podielu výrobkov a služieb na regionálnej úrovni.  
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Zdôvodnenie výberu Prioritná os 5: Miestny rozvoj vedený komunitou prispieva k tematickému 

cieľu č. 9 Podpora sociálneho začlenenia, boj proti chudobe a akejkoľvek 

diskriminácie. Podpora je orientovaná na trh práce v miestnom kontexte, 

sústreďuje sa na rozvoj a rast udržateľných pracovných miest bez ohľadu na 

sektor alebo odvetvie vrátane oblasti zelených technológií. 

 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

1. obstaranie hmotného majetku pre účely tvorby  pracovných miest 

2. nutné stavebnotechnické úpravy budov spojené s umiestnením obstaranej 

technológie a/alebo s poskytovaním nových služieb 

3. podpora marketingových aktivít 

4. podpora miestnych produkčno-spotrebiteľských reťazcov, sieťovanie na 

úrovni miestnej ekonomiky a výmena skúseností. 

Oprávnení prijímatelia - samostatne zárobkovo činné osoby, okrem tých, ktoré sú oprávnenými 

prijímateľmi z PRV v opatrení LEADER a oprávnenými prijímateľmi 

z OP RH, 

- mikro a malé podniky s počtom do 49 zamestnancov, okrem tých, ktoré 

sú oprávnenými prijímateľmi z PRV v v opatrení LEADER 

a oprávnenými prijímateľmi z OP RH. 

Intenzita pomoci 1 55% zo zdrojov EÚ a ŠR 

45%  vlastné zdroje/spolufinancovanie prijímateľom 

Oprávnené výdavky2 - obstaranie hmotného majetku pre účely tvorby pracovných miest, 

- nutné stavebnotechnické úpravy budov spojené s umiestnením 

obstaranej technológie a/alebo s poskytovaním nových služieb, 

- podpora marketingových aktivít, 

- podpora miestnych produkčno-spotrebiteľských reťazcov, sieťovanie 

na úrovni miestnej ekonomiky a výmena skúseností. 

Výška príspevku 

(minimálna a maximálna) 

Minimálna výška príspevku: 5 000 EUR 

Maximálna výška príspevku: 100 000 EUR  

Finančný plán   

 

 

 

 

Región Spolu EÚ ŠR VZ iné 

 

MR 

 

 

254 949,09 

 

 

140 222,00 

0,00 

 

 

114 727,09 

- 

 

VR 
- - - - - 

Spolu  

 

 

 
0,00 

 

 
- 

                                                             
1 Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov a rozpočtu.  
2 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP 
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254 949,09 140 222,00 114 727,09 

 

Princípy pre stanovenie 

výberových a  

hodnotiacich kritérií / 

Hlavné zásady výberu 

operácií3 

Výberové kritériá pre výber projektov: Hlavné zásady výberu operácií 

definované v IROP pre špecifický cieľ 5.1.1, 

Hodnotiace kritériá: 

Vylučujúce kritériá: Všeobecné podmienky oprávnenosti pre projektové 

opatrenia (PRV SR 2014-2020), 

Bodovacie kritériá: 

Viď. Príloha č. 3: Výberové a hodnotiace (bodovacie) kritériá pre výber 

projektov predkladanej stratégie CLLD k Projektovému zámeru. 

Povinné prílohy stanovené 

MAS 

Žiadne  

Merateľné ukazovatele 

projektu 

 

Kód/ID Názov/Ukazovateľ Merná 

jednotka 

Počiatočná 

hodnota 

Celková 

cieľová 

hodnota 

5.1.1 Nárast 

zamestnanosti 

v podporovaných 

podnikoch 

počet 0 3  

5.1.1 Počet 

podporených 

podnikov  

počet 0 3 

 

Indikatívny harmonogram 

výziev 

 

11/2017-06/2022 

Pozn.: Pre PRV ako aj pre IROP platí, že maximálna veľkosť oprávnených výdavkov výška NFP na 1 

projekt (okrem aktivít zameraných na chod MAS a animácie) je 100 000 EUR z celkových 

oprávnených výdavkov na projekt.  

 

                                                             
3 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP 
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Tabuľka č. 4.B 

Názov opatrenia  Rozvoj základnej infraštruktúry v oblastiach: 

- dopravné prepojenie a dostupnosť sídiel 

 

Priradenie kódu opatrenia 

(platí v prípade opatrení 

z PRV, priradí sa kód 

opatrenia/podopatrenia 

v zmysle nariadenia (EÚ) č. 

808/2014) 

 

Priradenie k fokusovej 

oblasti PRV / 

špecifickému cieľu IROP 

5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými 

centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných 

infraštruktúrach 

Ciele opatrenia  Cieľom tejto aktivity je prispieť k zlepšeniu sociálnych a komunitných 

služieb na území, dobudovanie alebo rekonštrukcia sociálnych a 

komunitných zariadení. 

Z realizovaných analýz v rámci diskutovaného územia boli zistené 

nedostatky v oblasti dopravnej prepojenosti a dostupnosti sídiel. Dôraz 

je potrebné klásť na prehĺbenie dopravného prepojenia medzi vidiekom 

a mestom, čo má umožniť jednoduchší, rýchlejší a komfortnejší presun 

obyvateľstva za prácou a inými bodmi záujmu.  

Zdôvodnenie výberu Prioritná os 5: Miestny rozvoj vedený komunitou prispieva 

k tematickému cieľu č. 9 Podpora sociálneho začlenenia, boj proti 

chudobe a akejkoľvek diskriminácie. Podpora je orientovaná do 

vytvárania predpokladov pre riešenie vzťahov medzi mestom 

a vidiekom v oblasti podpory verejnej infraštruktúry a verejných 

služieb. Ide o prepojenia medzi mestským a vidieckym prostredím, 

ktoré vyplývajú z prepravy tovaru, presunov do a z práce, 

vzdelávacích služieb, zdravotných služieb, vodného a odpadového 

hospodárstva, hospodárskych transakcií, prístupu k prírodným 

zdrojom, ako aj z kultúry a rekreačných činností. 

Rozsah a oprávnené činnosti 
o výstavba, modernizácia, rekonštrukcia zastávok, staníc, parkovísk 

na linkách prepájajúcich obec s mestom, 

o  budovanie prvkov a podpora opatrení na zvyšovanie bezpečnosti 

dopravy v mestách, 

o nákup vozidiel pre účely zabezpečenia spoločnej dopravy osôb 

vrátane vozidiel prispôsobených osobám s obmedzenou možnosťou 
pohybu a orientácie, 
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o zriaďovanie, obnova a výstavba cyklistických trás zabezpečujúcich 

dopravu osôb do zamestnania alebo k verejným službám (napr. trasy 

vedúce k vlakovým, autobusovým zastávkam a staniciam v obciach 

a mestách) vrátane investícií do doplnkovej cyklistickej 
infraštruktúry vrátane odpočívadiel, chránených parkovísk pre 

bicykle, nabíjacích staníc pre elektrobicykle a pod. 

Oprávnení prijímatelia  - občianske združenia, 

- neziskové organizácie, 

- cirkevné organizácie, 

- združenie miest a obcí. 

Intenzita pomoci 4 85 % zo zdrojov EÚ a ŠR 

15 %  vlastné zdroje/spolufinancovanie konečným prijímateľom 

Oprávnené výdavky5 - výstavba, modernizácia, rekonštrukcia zastávok, staníc, parkovísk, 

parkovísk, na linkách prepájajúcich obec s mestom, 

- budovanie prvkov a podpora opatrení na zvyšovanie bezpečnosti 

dopravy v mestách, 

- nákup vozidiel pre účely zabezpečenia spoločnej dopravy osôb 

vrátane vozidiel prispôsobených osobám s obmedzenou možnosťou 

pohybu a orientácie, 

- zriaďovanie, obnova a výstavba cyklistických trás zabezpečujúcich 

dopravu osôb do a zo zamestnania alebo k verejným službám (napr. 

trasy vedúce k vlakovým, autobusovým zastávkam a staniciam v 

obciach a mestách) vrátane investícií do doplnkovej cyklistickej 

infraštruktúry vrátane odpočívadiel, chránených parkovísk pre 

bicykle, nabíjacích staníc pre elektrobicykle a pod., 

Výška príspevku (minimálna 

a maximálna) 

Minimálna výška príspevku: 5 000 EUR 

Maximálna výška príspevku: 50 000 EUR 

Finančný plán   

 

 

 

 

Región Spolu EÚ ŠR VZ iné 

MR 
 

41 661,18 

 

35 412,00 
0,00 

 

 

6 249,18 

- 

VR - - - - - 

Spolu  
 

41 661,18 

 

35 412,00 
0,00 

 

 

6 249,18 

- 

 

                                                             
4 Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov a rozpočtu.  
5 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP 
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Princípy pre stanovenie 

výberových a  

hodnotiacich kritérií / 

Hlavné zásady výberu 

operácií6 

Výberové kritériá pre výber projektov: Hlavné zásady výberu operácií 

definované v IROP pre špecifický cieľ 5.1.2, 

Hodnotiace kritériá: 

Vylučujúce kritériá: Všeobecné podmienky oprávnenosti pre projektové 

opatrenia (PRV SR 2014-2020), 

Bodovacie kritériá: 

Viď. Príloha č. 3: Výberové a hodnotiace (bodovacie) kritériá pre výber 

projektov predkladanej stratégie CLLD k Projektovému zámeru. 

Povinné prílohy stanovené 

MAS 

Žiadne  

Merateľné ukazovatele 

projektu 

 

Kód/ID Názov/Ukazovateľ Merná 

jednotka 

Počiatočná 

hodnota 

Celková 

cieľová 

hodnota 

5.1.2 Počet nových 

služieb a prvkov 

verejnej 

infraštruktúry 

počet 0 1 

5.1.2 Počet 

novovytvorených 

pracovných miest 

počet 0 1 

 

Indikatívny harmonogram 

výziev 

 

11/2017-06/2022 

Pozn.: Pre PRV ako aj pre IROP platí, že maximálna veľkosť oprávnených výdavkov výška NFP na 1 

projekt (okrem aktivít zameraných na chod MAS a animácie) je 100 000 EUR z celkových 

oprávnených výdavkov na projekt.  

 

Tabuľka č. 4.C 

                                                             
6 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP 

Názov opatrenia  Rozvoj základnej infraštruktúry v oblastiach: 

- sociálne služby a komunitné služby 

 

Priradenie kódu 

opatrenia (platí 

v prípade opatrení 

z PRV, priradí sa kód 
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7 Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov a rozpočtu.  
8 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP 

opatrenia/podopatrenia 

v zmysle nariadenia (EÚ) 

č. 808/2014) 

Priradenie k fokusovej 

oblasti PRV / 

špecifickému cieľu IROP 

5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými 

centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných 

infraštruktúrach 

Ciele opatrenia  Analýza územia poukazuje na chýbajúce sociálne služby a sociálne 

zariadenia, prípadne na potrebu obnovy rekonštrukcie takýchto 

zariadení. Sociálne služby sa poskytujú len v malom rozsahu a na veľmi 

nízkej úrovni. Cieľom tohto opatrenia je zlepšenie sociálnych a 

komunitných služieb na území a dobudovanie alebo rekonštrukcia 

sociálnych a komunitných zariadení.  

Zdôvodnenie výberu Prioritná os 5: Miestny rozvoj vedený komunitou prispieva 

k tematickému cieľu č. 9 Podpora sociálneho začlenenia, boj proti 

chudobe a akejkoľvek diskriminácie. Podpora je orientovaná do 

vytvárania predpokladov pre riešenie vzťahov medzi mestom 

a vidiekom v oblasti podpory verejnej infraštruktúry a verejných 

služieb. Ide o prepojenia medzi mestským a vidieckym prostredím, 

ktoré vyplývajú z prepravy tovaru, presunov do a z práce, 

vzdelávacích služieb, zdravotných služieb, vodného a odpadového 

hospodárstva, hospodárskych transakcií, prístupu k prírodným 

zdrojom, ako aj z kultúry a rekreačných činností. 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

o zriaďovanie nových alebo rekonštrukcia a modernizácia 

existujúcich zariadení pre poskytovanie komunitných sociálnych 
služieb vrátene materiálno-technického vybavenia, 

o zvyšovanie kvality a kapacity komunitných sociálnych služieb, 

o rozvoj terénnych a ambulantných sociálnych služieb, 

o infraštruktúra komunitných centier. 

Oprávnení 

prijímatelia

  

- občianske združenia, 

- neziskové organizácie, 

- cirkevné organizácie, 

- združenie miest a obcí. 

Intenzita pomoci 7 85 % zo zdrojov EÚ a ŠR 

15 %  vlastné zdroje/spolufinancovanie konečným prijímateľom 

Oprávnené výdavky8 - zriaďovanie nových alebo rekonštrukcia a modernizácia  
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9 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP 

existujúcich zariadení pre poskytovanie komunitných sociálnych 

služieb vrátene materiálno-technického vybavenia, 

- zvyšovanie kvality a kapacity komunitných sociálnych služieb, 

- rozvoj terénnych a ambulantných sociálnych služieb, 

- infraštruktúra komunitných centier. 

Výška príspevku 

(minimálna 

a maximálna) 

Minimálna výška príspevku: 5 000 EUR 

Maximálna výška príspevku: 50 000 EUR 

Finančný plán  Región Spolu EÚ ŠR VZ iné 

MR 
 

41 661,17 

 

35 412,00 
0,00 

 

 

6 249,17 

- 

VR - - - - - 

Spolu  
 

41 661,17 

 

35 412,00 
0,00 

 

 

6 249,17 

- 

 

Princípy pre stanovenie 

výberových a  

hodnotiacich kritérií / 

Hlavné zásady výberu 

operácií9 

Výberové kritériá pre výber projektov: Hlavné zásady výberu operácií 

definované v IROP pre špecifický cieľ 5.1.2, 

Hodnotiace kritériá: 

Vylučujúce kritériá: Všeobecné podmienky oprávnenosti pre projektové 

opatrenia (PRV SR 2014-2020), 

Bodovacie kritériá: 

Viď. Príloha č. 3: Výberové a hodnotiace (bodovacie) kritériá pre výber 

projektov predkladanej stratégie CLLD k Projektovému zámeru. 

Povinné prílohy 

stanovené MAS 

Žiadne  

Merateľné ukazovatele 

projektu 

Kód/ID Názov/Ukazovateľ Merná 

jednotka 

Počiatočná 

hodnota 

Celková 

cieľová 

hodnota 

5.1.2 Počet nových 

služieb a prvkov 

verejnej 

infraštruktúry 

počet 0 1 
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Pozn.: Pre PRV ako aj pre IROP platí, že maximálna veľkosť oprávnených výdavkov výška NFP na 1 

projekt (okrem aktivít zameraných na chod MAS a animácie) je 100 000 EUR z celkových 

oprávnených výdavkov na projekt.  

 

Tabuľka č. 4.D 

Názov opatrenia  Rozvoj základnej infraštruktúry v oblastiach: 

- dopravné prepojenie a dostupnosť sídiel 

 

Priradenie kódu opatrenia 

(platí v prípade opatrení 

z PRV, priradí sa kód 

opatrenia/podopatrenia 

v zmysle nariadenia (EÚ) č. 

808/2014) 

 

Priradenie k fokusovej 

oblasti PRV / 

špecifickému cieľu IROP 

5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými 

centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných 

infraštruktúrach 

Ciele opatrenia  Audit dopravnej infraštruktúry a kvality obecných komunikácií a 

chodníkov odhalil nevyhovujúci stav cestnej siete, chodníkov, lávok a 

mostov v mikroregióne. Zlý stav a absencia chodníkov v niektorých 

obciach znižujú bezpečnosť chodcov, ktorí namiesto chodníkov využívajú 

cestné komunikácie.  

Z tohto dôvodu sa občianske združenie „Mikroregión Hurbanovo“ 

rozhodlo pre túto aktivitu. 

5.1.2 Počet 

novovytvorených 

pracovných miest 

počet 0 1 

 

Indikatívny 

harmonogram výziev 

 

11/2017-06/2022 
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Zdôvodnenie výberu Prioritná os 5: Miestny rozvoj vedený komunitou prispieva 

k tematickému cieľu č. 9 Podpora sociálneho začlenenia, boj proti 

chudobe a akejkoľvek diskriminácie. Podpora je orientovaná do 

vytvárania predpokladov pre riešenie vzťahov medzi mestom a vidiekom 

v oblasti podpory verejnej infraštruktúry a verejných služieb. Ide 

o prepojenia medzi mestským a vidieckym prostredím, ktoré vyplývajú 

z prepravy tovaru, presunov do a z práce, vzdelávacích služieb, 

zdravotných služieb, vodného a odpadového hospodárstva, 

hospodárskych transakcií, prístupu k prírodným zdrojom, ako aj 

z kultúry a rekreačných činností. 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

o výstavba, modernizácia, rekonštrukcia zastávok, staníc, parkovísk na 

linkách prepájajúcich obec s mestom, 

o  budovanie prvkov a podpora opatrení na zvyšovanie bezpečnosti 
dopravy v mestách, 

o nákup vozidiel pre účely zabezpečenia spoločnej dopravy osôb 

vrátane vozidiel prispôsobených osobám s obmedzenou možnosťou 
pohybu a orientácie, 

o zriaďovanie, obnova a výstavba cyklistických trás zabezpečujúcich 

dopravu osôb do zamestnania alebo k verejným službám (napr. trasy 
vedúce k vlakovým, autobusovým zastávkam a staniciam v obciach 

a mestách) vrátane investícií do doplnkovej cyklistickej 

infraštruktúry vrátane odpočívadiel, chránených parkovísk pre 

bicykle, nabíjacích staníc pre elektrobicykle a pod. 

Oprávnení prijímatelia  Mestá a obce z územia MAS 

Intenzita pomoci 10 95 % zo zdrojov EÚ a ŠR 

5 % vlastné zdroje/spolufinancovanie prijímateľom 

Oprávnené výdavky11  výstavba, modernizácia, rekonštrukcia zastávok, staníc, parkovísk, 

parkovísk, na linkách prepájajúcich obec s mestom 

 budovanie prvkov a podpora opatrení na zvyšovanie bezpečnosti 

dopravy v mestách 

 nákup vozidiel pre účely zabezpečenia spoločnej dopravy osôb vrátane 

vozidiel prispôsobených osobám s obmedzenou možnosťou pohybu 

a orientácie 

 zriaďovanie, obnova a výstavba cyklistických trás zabezpečujúcich 

dopravu osôb do zamestnania alebo k verejným službám (napr. trasy 

vedúce k vlakovým, autobusovým zastávkam a staniciam v obciach 

a mestách) vrátane investícií do doplnkovej cyklistickej infraštruktúry 

                                                             
10 Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov a rozpočtu.  
11 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP 
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vrátane odpočívadiel, chránených parkovísk pre bicykle, nabíjacích 

staníc pre elektrobicykle a pod. 

Výška príspevku 

(minimálna a maximálna) 

Minimálna výška príspevku: 5 000 EUR 

Maximálna výška príspevku: 100 000 EUR 

Finančný plán   

 

 

 

 

Región Spolu EÚ ŠR VZ iné 

MR  

 

157 320,84 

 

 

149 454,80 

0,00 

 

 

7 866,04 

- 

VR - - - - - 

Spolu   

 

157 320,84 

 

 

149 454,80 

0,00 

 

 

7 866,04 

- 

 

Princípy pre stanovenie 

výberových a  

hodnotiacich kritérií / 

Hlavné zásady výberu 

operácií12 

Výberové kritériá pre výber projektov: Hlavné zásady výberu operácií 

definované v IROP pre špecifický cieľ 5.1.2, 

Hodnotiace kritériá: 

Vylučujúce kritériá: Všeobecné podmienky oprávnenosti pre projektové 

opatrenia (PRV SR 2014-2020), 

Bodovacie kritériá: 

Viď. Príloha č. 3: Výberové a hodnotiace (bodovacie) kritériá pre výber 

projektov predkladanej stratégie CLLD k Projektovému zámeru. 

Povinné prílohy stanovené 

MAS 

Žiadne  

Merateľné ukazovatele 

projektu 

 

Kód/ID Názov/Ukazovateľ Merná 

jednotka 

Počiatočná 

hodnota 

Celková 

cieľová 

hodnota 

5.1.2 Počet nových 

služieb a prvkov 

verejnej 

infraštruktúry 

počet 0 2 

 

Indikatívny harmonogram 

výziev 

 

11/2017-06/2022 

                                                             
12 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP 
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Pozn.: Pre PRV ako aj pre IROP platí, že maximálna veľkosť oprávnených výdavkov výška NFP na 1 

projekt (okrem aktivít zameraných na chod MAS a animácie) je 100 000 EUR z celkových 

oprávnených výdavkov na projekt.  

 

Tabuľka č. 4.E 

Názov opatrenia  Rozvoj základnej infraštruktúry v oblastiach: 

- sociálne služby a komunitné služby 

 

Priradenie kódu opatrenia 

(platí v prípade opatrení 

z PRV, priradí sa kód 

opatrenia/podopatrenia 

v zmysle nariadenia (EÚ) č. 

808/2014) 

 

Priradenie k fokusovej 

oblasti PRV / 

špecifickému cieľu IROP 

5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými 

centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných 

infraštruktúrach 

Ciele opatrenia  Cieľom tejto aktivity je prispieť k zlepšeniu sociálnych a komunitných 

služieb na území, dobudovanie alebo rekonštrukcia sociálnych a 

komunitných zariadení. 

Audit zdrojov územia zistil nedostatky v občianskej vybavenosti znižujú 

atraktivitu obcí a nevytvárajú vhodné podmienky pre zotrvanie mladých 

ľudí a rodín v mikroregióne. Cieľom je aj skvalitniť oblasť sociálnych 

a komunitných služieb v rámci územia združenia. 

Zdôvodnenie výberu Prioritná os 5: Miestny rozvoj vedený komunitou prispieva 

k tematickému cieľu č. 9 Podpora sociálneho začlenenia, boj proti 

chudobe a akejkoľvek diskriminácie. Podpora je orientovaná do 

vytvárania predpokladov pre riešenie vzťahov medzi mestom a vidiekom 

v oblasti podpory verejnej infraštruktúry a verejných služieb. Ide 

o prepojenia medzi mestským a vidieckym prostredím, ktoré vyplývajú 

z prepravy tovaru, presunov do a z práce, vzdelávacích služieb, 

zdravotných služieb, vodného a odpadového hospodárstva, 

hospodárskych transakcií, prístupu k prírodným zdrojom, ako aj 

z kultúry a rekreačných činností. 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

o zriaďovanie nových alebo rekonštrukcia a modernizácia existujúcich 

zariadení pre poskytovanie komunitných sociálnych služieb vrátene 

materiálno-technického vybavenia, 
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o zvyšovanie kvality a kapacity komunitných sociálnych služieb, 

o rozvoj terénnych a ambulantných sociálnych služieb, 

o infraštruktúra komunitných centier. 

Oprávnení prijímatelia  Mestá a obce z územia MAS 

Intenzita pomoci 13 95 % zo zdrojov EÚ a ŠR 

5 % vlastné zdroje/spolufinancovanie prijímateľom 

Oprávnené výdavky14  zriaďovanie nových alebo rekonštrukcia a modernizácia  

     existujúcich zariadení pre poskytovanie komunitných sociálnych 

služieb vrátene materiálno-technického vybavenia 

 zvyšovanie kvality a kapacity komunitných sociálnych služieb 

 rozvoj terénnych a ambulantných sociálnych služieb 

 infraštruktúra komunitných centier  

Výška príspevku 

(minimálna a maximálna) 

Minimálna výška príspevku: 5 000 EUR 

Maximálna výška príspevku: 100 000 EUR 

Finančný plán   

 

 

 

 

Región Spolu EÚ ŠR VZ iné 

MR 
 

58 593,75 

 

55 664,06 
0,00 

 

 

2 929,69 

- 

VR - - - - - 

Spolu  
 

58 593,75 

 

55 664,06 
0,00 

 

 

2 929,69 

- 

 

Princípy pre stanovenie 

výberových a  

hodnotiacich kritérií / 

Hlavné zásady výberu 

operácií15 

Výberové kritériá pre výber projektov: Hlavné zásady výberu operácií 

definované v IROP pre špecifický cieľ 5.1.2, 

Hodnotiace kritériá: 

Vylučujúce kritériá: Všeobecné podmienky oprávnenosti pre projektové 

opatrenia (PRV SR 2014-2020), 

Bodovacie kritériá: 

Viď. Príloha č. 3: Výberové a hodnotiace (bodovacie) kritériá pre výber 

projektov predkladanej stratégie CLLD k Projektovému zámeru. 

Povinné prílohy stanovené 

MAS 

Žiadne  

                                                             
13 Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov a rozpočtu.  
14 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP 
15 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP 
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Merateľné ukazovatele 

projektu 

 

Kód/ID Názov/Ukazovateľ Merná 

jednotka 

Počiatočná 

hodnota 

Celková 

cieľová 

hodnota 

5.1.2 Počet nových 

služieb a prvkov 

verejnej 

infraštruktúry 

počet 0 1 

 

Indikatívny harmonogram 

výziev 

 

11/2017-06/2022 

Pozn.: Pre PRV ako aj pre IROP platí, že maximálna veľkosť oprávnených výdavkov výška NFP na 1 

projekt (okrem aktivít zameraných na chod MAS a animácie) je 100 000 EUR z celkových 

oprávnených výdavkov na projekt.  

 

Tabuľka č. 4.F 

Názov opatrenia  Budovanie a rekonštrukcia verejných kanalizácií a budovanie 

a rekonštrukcia čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách do 

2 000 EO 

 

Priradenie kódu opatrenia (platí 

v prípade opatrení z PRV, priradí 

sa kód opatrenia/podopatrenia 

v zmysle nariadenia (EÚ) č. 

808/2014) 

 

Priradenie k fokusovej oblasti 

PRV / 

špecifickému cieľu IROP 

5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi 

rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo 

verejných infraštruktúrach 

Ciele opatrenia  Cieľom tohto opatrenia je zlepšenie stavu vôd prostredníctvom 

vybudovania spoločných kanalizačných systémov a ČOV na území 

MAS. Zámerom je znížiť mieru znečistenia vidieckeho prostredia 

prostredníctvom dobudovania a skvalitnenia infraštruktúry 

vodného a odpadového hospodárstva. Analýza územia poukazuje 

na nedostatočné vybavenie obcí verejnými kanalizáciami 

a čistiarňami odpadových vôd.  

Zdôvodnenie výberu 
Prioritná os 5: Miestny rozvoj vedený komunitou prispieva 

k tematickému cieľu č. 9 Podpora sociálneho začlenenia, boj proti 
chudobe a akejkoľvek diskriminácie. Podpora je orientovaná do 
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vytvárania predpokladov pre riešenie vzťahov medzi mestom 

a vidiekom v oblasti podpory verejnej infraštruktúry a verejných 

služieb. Ide o prepojenia medzi mestským a vidieckym prostredím, 

ktoré vyplývajú z prepravy tovaru, presunov do a z práce, 
vzdelávacích služieb, zdravotných služieb, vodného a odpadového 

hospodárstva, hospodárskych transakcií, prístupu k prírodným 

zdrojom, ako aj z kultúry a rekreačných činností. 

 

Rozsah a oprávnené činnosti Budovanie a rekonštrukcia verejných kanalizácií a budovanie 

a rekonštrukcia čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách do 

2000 EO 

Oprávnení prijímatelia  Mestá a obce z územia MAS 

Intenzita pomoci 16 95 % zo zdrojov EÚ a ŠR 

5 % vlastné zdroje/spolufinancovanie konečným prijímateľom 

Oprávnené výdavky17 Oprávnené sú výdavky na budovanie a rekonštrukciu verejných 

kanalizácií a budovanie a rekonštrukciu čistiarní odpadových vôd 

v aglomeráciách do 2 000 EO 

Výška príspevku (minimálna 

a maximálna) 

Minimálna výška príspevku: 5 000 EUR 

Maximálna výška príspevku: 50 000 EUR 

Finančný plán   

 

 

 

 

Región Spolu EÚ ŠR VZ iné 

MR 
 

23 830,67 

 

22 639,14 
0,00 

 

 

1 191,53 

- 

VR - - - - - 

Spolu  
 

23 830,67 

 

22 639,14 
0,00 

 

 

1 191,53 

- 

 

Princípy pre stanovenie 

výberových a hodnotiacich kritérií 

/  Hlavné zásady výberu operácií18 

Výberové kritériá pre výber projektov: Hlavné zásady výberu 

operácií definované v IROP pre špecifický cieľ 5.1.2, 

Hodnotiace kritériá: 

Vylučujúce kritériá: Všeobecné podmienky oprávnenosti pre 

projektové opatrenia (PRV SR 2014-2020), 

Bodovacie kritériá: 

                                                             
16 Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov a rozpočtu.  
17 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP 
18 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP 
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Viď. Príloha č. 3: Výberové a hodnotiace (bodovacie) kritériá pre 

výber projektov predkladanej stratégie CLLD k Projektovému 

zámeru. 

Povinné prílohy stanovené MAS Žiadne  

Merateľné ukazovatele projektu  

Kód/ID Názov/Ukazovateľ Merná 

jednotka 

Počiatočná 

hodnota 

Celková 

cieľová 

hodnota 

5.1.2 Počet 

podporených 

projektov 

počet 0 1 

 

Indikatívny harmonogram výziev  

11/2017-06/2022 

Pozn.: Pre PRV ako aj pre IROP platí, že maximálna veľkosť oprávnených výdavkov výška NFP na 1 

projekt (okrem aktivít zameraných na chod MAS a animácie) je 100 000 EUR z celkových 

oprávnených výdavkov na projekt.  

Tabuľka č. 4.G 

Názov opatrenia  

 

M04 - Investície do hmotného majetku 

 

 

Priradenie kódu opatrenia 

(platí v prípade opatrení 

z PRV, priradí sa kód 

opatrenia/podopatrenia 

v zmysle nariadenia (EÚ) 

č. 808/2014) 

4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov 

Priradenie k fokusovej 

oblasti PRV / 

špecifickému cieľu IROP 

3A, 2A, 6A, 5C,  

Ciele opatrenia  Hlavným cieľom opatrenia je podpora poľnohospodárskych podnikov, 

vrátane podnikov, ktoré prevádzkujú mladí alebo malí farmári, investícií 

týkajúcich sa odbytu a spracovania poľnohospodárskej produkcie. 

Opatrenie má prispieť k zvýšeniu konkurencieschopnosti spracovateľského 

a potravinárskeho priemyslu a účelovo intenzívnej avšak environmentálne 

prijateľnej poľnohospodárskej výroby. 
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1.  

Zdôvodnenie výberu Prostredníctvom tohto podopatrenia sa poskytne investičná  podpora pre 

poľnohospodárske podniky v regióne, ktoré majú momentálne obmedzené 

zdroje financovania svojich podnikateľských zámerov. Investíciou do 

hmotného majetku sa dosiahne zvýšenie celkovej výkonnosti 

a udržateľnosti poľnohospodárskych podnikov v oblastiach: špeciálnej 

rastlinnej výroby, živočíšnej výroby, zlepšenia využívania závlah, 

zavádzania inovatívnych technológií v súvislosti s aplikáciou organických 

a priemyselných hnojív, zlepšenia odbytu, založenia porastov rýchlo 

rastúcich drevín a iných trvalých energetických plodín, skladovacích 

kapacít a pozberovej úpravy, zníženia záťaže na životné prostredie vrátane 

technológií na znižovanie emisií skleníkových plynov. 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 
1. Špeciálna rastlinná výroba: 

 Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov 

špeciálnej rastlinnej výroby vrátane prípravy staveniska 

 Investície do obstarania technického a technologického vybavenia 

špeciálnej rastlinnej výroby vrátane  strojov a náradia slúžiacich 
na pestovanie, aplikáciu prípravkov na ochranu 

rastlín,  priemyselných a hospodárskych hnojív, zber a pozberovú 

úpravu 

 investície do objektov na využívanie geotermálnej energie na 

vykurovanie skleníkov a fóliovníkov a na vlastnú spotrebu v 

podniku  vrátane súvisiacich investičných činnosti 

2. Živočíšna výroba: 

 Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov 

živočíšnej výroby vrátane prípravy staveniska 

 Investície do obstarania technického a technologického vybavenia 

živočíšnej výroby vrátane  strojov a náradia slúžiacich aj na zber 

objemových krmív, uskladnenie a manipuláciu s krmivami 

a stelivami 

 Investície do zavádzania technológií na výrobu energie 

energetickou transformáciou biomasy vyprodukovanej  v rámci 

živočíšnej výroby  s doplnkovou funkciou biomasy 

vyprodukovanej na ostatnej poľnohospodárskej pôde (nevyužitej 
ornej i TTP) a odpadových druhov biomasy z poľnohospodárstva, 

vlastnej výroby potravinárskych výrobkov a lesného 

hospodárstva. 

3. Zlepšenie využívania závlah: 

 Stavebné investície na výstavbu, rekonštrukciu alebo 

modernizáciu závlahových systémov vrátane infraštruktúry s 

cieľom zvýšenia produkcie alebo jej kvality; 
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 Investície do obstarania a modernizácie techniky a technológie 

závlahových systémov s cieľom zvýšenia produkcie alebo jej 

kvality. 

4. Zavádzanie inovatívnych technológií v súvislosti s variabilnou 

aplikáciou organických a priemyselných hnojív a ostatných substrátov s 

cieľom lepšenia kvalitatívnych vlastností a úrodnosti pôdy a ochrany pred 

jej degradáciou 

 Investície do obstarania inovatívnej techniky, technológie a 

strojov s variabilnou aplikáciou organických a priemyselných 

hnojív  a ostatných substrátov do pôdy. 

5. Zlepšenie odbytu 

 Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov 

a do jeho vnútorného vybavenia: na priamy predaj výhradne 

vlastných výrobkov v rámci areálu daného podniku 

6. Založenie porastov rýchlo rastúcich drevín a iných trvalých 

energetických plodín 

 Náklady na založenie porastov rýchlo rastúcich drevín a iných 

trvalých energetických plodín na poľnohospodárskej pôde. 

7. Reštrukturalizácia alebo  diverzifikácia výroby v podniku   

 Investície realizované len v súvislosti s vypracovaným plánom 

reštrukturalizácie výroby v podniku resp. s plánom diverzifikácie 

výroby v podniku zameranými na zvýšenie produktivity podniku, 

zvýšenie zamestnanosti podniku alebo na diverzifikáciu 
poľnohospodárskej výroby s cieľom výroby produktov s vyššou 

pridanou hodnotou. V rámci uvedeného nebudú podporované 

investície do špeciálnych strojov  a náradia s výnimkou pokiaľ má 
investícia priamy súvis s reštrukturalizáciou podniku resp. 

diverzifikáciou výroby. 

8. Skladovacie kapacity a pozberová úprava 

 Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie 

skladovacích kapacít a  pozberovej úpravy vrátane sušiarní 
s energetickým využitím biomasy na výrobu tepla s max. 

tepelným výkonom do 2 MWt, 

9. Zníženie záťaže na životné prostredie vrátane technológii na znižovanie 

emisií skleníkových plynov  

 Investície do nových technológií na znižovanie emisií 

skleníkových plynov v ustajnení hospodárskych zvierat; 

 Investície do objektov a technológií na bezpečné uskladnenie 

a nakladanie s hospodárskymi hnojivami a inými vedľajšími 
produktmi vlastnej živočíšnej výroby (výstavba hnojísk, 

uskladňovacích nádrží alebo žúmp); 
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 Investície do uskladnenia hnojív a chemických prípravkov v 

rastlinnej výrobe a do objektov, technológií a zariadení na 

bezpečné uskladnenie senáže a siláže. 

 

Oprávnení prijímatelia Prijímateľom  pomoci sú fyzické a právnické osoby podnikajúce v 

poľnohospodárskej prvovýrobe. 

Intenzita pomoci 19 

 

50 % zo zdrojov EÚ a ŠR 

50 % vlastné zdroje/spolufinancovanie konečným prijímateľom 

Oprávnené výdavky 1. investície do dlhodobého hmotného majetku vrátane lízingu a 

investícií na zlepšenie kvalitatívnych vlastností nehnuteľného 

dlhodobého hmotného majetku spojené s opisom činností 

2. investície do dlhodobého nehmotného majetku (nadobudnutie 

alebo vývoj počítačového softvéru a nadobudnutie patentových 

práv, licencií, autorských práv a ochranných známok); 

3. investície do dlhodobého hmotného majetku nakúpeného z druhej 

ruky vrátane jeho lízingu, ale len  v prípade, že žiadateľom o NFP 

je mladý farmár z Opatrenia 6.1 a v čase podania žiadosti vek 

majetku neprevýši 3 roky; 

4. súvisiace všeobecné náklady.   Medzi tie patria poplatky 

architektom, inžinierom a konzultantom, poplatky za poradenstvo 

v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti projektu 

vrátane štúdií uskutočniteľnosti. Štúdie uskutočniteľnosti zostávajú 

oprávnenými max. do 15% z výšky projektu aj v prípade, ak sa na 

základe ich výsledkov nebudú realizovať žiadne výdavky na 

výstavbu, obstaranie (vrátane lízingu) alebo zlepšenie 

nehnuteľného majetku a na kúpu alebo kúpu na leasing nových 

strojov a zariadení, ako i strojov a zariadení z "druhej ruky" v 

prípade mladých farmárov ako prijímateľov pomoci v podopatrení 

4.1 (do výšky ich trhovej hodnoty). 

 

Výdavky pre žiadateľa / prijímateľa projektov v rámci implementácie 

stratégie CLLD sú považované za oprávnené, ak vznikli a boli zaplatené v 

čase od podania ŽoNFP, na základe výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci 

implementácie stratégie CLLD, ktorá je vyhlásená MAS, s výnimkou 

všeobecných nákladov súvisiacich s investíciou vymedzených v článku 45 

                                                             
19 Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov a rozpočtu.  
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ods. 2 písm. c) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1305/2013, kde sa za 

oprávnené budú považovať vzniknuté a zaplatené - výdavky v čase pred 

podaním ŽoNFP na základe výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci 

implementácie stratégie CLLD, ktorá je vyhlásená príslušnou MAS, a to od 

1. januára 2016. Oprávnené výdavky sú výdavky vzniknuté pri uskutočnení 

VO/O, ktoré začalo najneskôr dňa 19. apríla 2016. Uvedené sa vzťahuje aj 

na všeobecné náklady súvisiace s investíciou vymedzené v článku 45 ods. 2 

písm. c) nariadenia EPFRV. 

Výška príspevku 

(minimálna a maximálna) 

Minimálna výška príspevku: 10 000 EUR 

Maximálna výška príspevku: 100 000 EUR 

Finančný plán   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Región Spolu EÚ ŠR VZ iné 

MR  

 

301 984,00 

 

113 244,00 

 

37 748,00 

 

150 992,00 
- 

VR - - - - - 

Spolu   

301 984,00 

 

113 244,00 

 

37 748,00 

 

150 992,00 
- 

 

Princípy pre stanovenie 

výberových a  

hodnotiacich kritérií / 

Hlavné zásady výberu 

operácií 

Výberové a hodnotiace kritériá vyplývajú z kritérií pre výber projektov 

stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou schválených PPA. 

 

Výberové kritériá pre výber projektov:  

Zásady vzhľadom na určenie výberových kritérií podľa PRV SR 2014-2020 

vzťahujúce sa na príslušné opatrenie/ podopatrenie,  

Hodnotiace kritériá:  

Vylučujúce kritériá: Všeobecné podmienky oprávnenosti pre projektové 

opatrenia (PRV SR 2014-2020). 

Bodovacie kritériá: 

Výberové a hodnotiace (bodovacie) kritériá pre výber projektov 

predkladanej stratégie CLLD k Projektovému zámeru. 

Povinné prílohy stanovené 

MAS 

Žiadne  



 

129 
 

Merateľné ukazovatele 

projektu 

 

Kód/ID Názov/Ukazovateľ Merná 

jednotka 

Počiatočná 

hodnota 

Celková 

cieľová 

hodnota 

4.1 Počet podporených 

projektov 

počet 0 3 

4.1 Počet vytvorených 

pracovných miest  

počet 0 3 

 

Indikatívny harmonogram 

výziev 

 

 v zmysle schváleného harmonogramu výziev 

 

Tabuľka č. 4.H 

 

Názov opatrenia  

 

M01- Prenos vedomostí a zručností 

 

Priradenie kódu opatrenia (platí 

v prípade opatrení z PRV, priradí 

sa kód opatrenia/podopatrenia 

v zmysle nariadenia (EÚ) č. 

808/2014) 

1.2 Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie 

 

Priradenie k fokusovej oblasti 

PRV / 

špecifickému cieľu IROP 

2A, 2_B, 2C, 3A, 3B, P4-pôda, P4 – les, 5C, 5E, 6A, 6C  

Ciele opatrenia  Toto opatrenie je uplatniteľné vo viacerých prioritách, pričom 

v prvom rade reaguje na vzdelanostnú situáciu pracovníkov 

poľnohospodárskych podnikov na celoživotnom vzdelávaní. 

Cieľom opatrenia je zvýšiť vzdelanostnú úroveň vidieckeho 

obyvateľstvo. Cieľom vzdelávacích aktivít tohto podopatrenia je 

prispieť k rozširovaniu odborných znalostí a schopností osôb, ktoré 

pracujú v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesníctve 

a vidieckych MSP, podporiť diverzifikáciu poľnohospodárskej 

prvovýroby, zvýšenie pridanej hodnoty vlastnej produkcie 

a prispôsobenie produkcie potravín požiadavkám trhu. 
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Zdôvodnenie výberu Zvýšenie konkurencieschopnosti podnikateľských subjektov je 

možné dosiahnuť nielen investičnou podporou, ale rovnako 

dôležitý je aj prenos znalostí a informačné akcie, ktoré poskytnú 

dostatočné množstvo informácií o možnostiach ich ďalšieho 

rozvoja. Pre plnenie cieľov fokusovej oblasti 3A sa podopatrenie 

bude sústreďovať predovšetkým na  demonštračné činnosti 

a informačné akcie pre poľnohospodárske podniky 

a spracovateľov. Pre plnenie cieľov fokusovej oblasti 6A sa 

podopatrenie bude sústreďovať predovšetkým na  demonštračné 

činnosti a informačné akcie podporujúce rozvoj vidieckej 

zamestnanosti, stabilitu podnikateľských subjektov, ktoré sa na 

danom území nachádzajú. 

Rozsah a oprávnené činnosti 
Jednotlivé oblasti zamerania informačných aktivít: 

1. oblasť aplikácie spoločnej poľnohospodárskej politiky – 

nastavenie systému, podpory, kritériá, podmienky, 

kontrola, autorizácia, platby, previazanosť na národné 

podpory a štátnu pomoc podpory  

2. oblasť ekologického poľnohospodárstva 

3. informačné aktivity so zameraním na znižovanie 

znečistenia jednotlivých zložiek životného prostredia – 

ovzdušie, voda, pôda, klíma ako a biodiverzity; 

4. oblasť hospodárenia s vodou na poľnohospodárskej pôde 

– protierózne a protipovodňové opatrenia; 

5. oblasť so zameraním na zvýšenie záujmu o hospodárenie 

v uvedených oblastiach s dôrazom na kompenzačné 

platby v územiach NATURA 2000; 

6. oblasť aplikácie hnojív a pesticídov do pôdy – smernice a 

nariadenia na ich aplikáciu; 

7. oblasť zameraná na protieróznu ochranu a ochranu proti 

degradácii pôdy vrátane  starostlivosti o TTP; 

8. oblasť zamerania na energetickú efektívnosť v 

pôdohospodárstve – efektívne tepelné hospodárstvo s 

udržateľným využitím obnoviteľných zdrojov energie, 

ktoré je podnik schopný produkovať. Využitie 

minimalizačných technológií pri osevných postupoch; 
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9. oblasť výroby elektrickej energie a tepla s využitím 

vedľajších produktov, zvyškov a iných nepotravinových 

surovín; 

10. oblasť manipulácie, uskladňovania a aplikácie 

organických hnojív, exkrementov hospodárskych zvierat s 

dôrazom na minimalizáciu úniku skleníkových plynov; 

Oprávnení prijímatelia Prijímateľom finančnej pomoci je poskytovateľ služieb (provider) 

informačných akcií a demonštračných aktivít pre konečných 

prijímateľov nefinančnej pomoci (beneficientov), ktorými sú aktívni 

ako i začínajúci poľnohospodári, obhospodarovatelia lesa, 

spracovatelia produktov poľnohospodárskej a lesnej prvovýroby 

v pracovnoprávnom vzťahu a malé a stredné podniky vo vidieckych 

oblastiach. 

 

Intenzita pomoci 20 100 % zo zdrojov EÚ a ŠR 

Oprávnené výdavky 1.personálne náklady na zabezpečenie, prípravu a realizáciu aktivít 

vrátane odmien a odvodov do zdravotných poisťovní a sociálnej 

poisťovne; 

2.prenájom priestorov a potrebnej techniky; 

3.materiálno-technické náklady, zahŕňajúce vydávanie odborných 

publikácií v tlačenej a elektronickej forme, náklady na propagáciu 

formou informačných a propagačných materiálov,  i náklady na 

služby v súvislosti s aktivitou; 

4.ubytovacie náklady (výdavky na ubytovanie u účastníkov, 

zamestnancov konečného prijímateľa finančnej pomoci a osôb 

mimo pracovnoprávneho vzťahu zúčastňujúcich sa na vzdelávacej 

aktivite hradené formou faktúr na základe prezenčných listín), 

náklady na občerstvenie resp. dopravné náklady, ak sú súčasťou 

projektu; 

5.investičné náklady spojené s realizáciou demonštračnej aktivity 

6.vecné ceny do súťaže; 

7. režijné náklady spojené s realizáciou vzdelávacej aktivity 

vrátane nákladov na získavanie zručností- nepriame 

výdavky/náklady súvisiace so zabezpečením podporných aktivít 

projektu a taktiež náklady konečného prijímateľa finančnej pomoci, 

                                                             
20 Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov a rozpočtu.  
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ktoré súvisia s projektom (okrem nákladov, ktoré si uplatňuje v 

rámci priamych oprávnených výdavkov v rámci projektu) napr. 

nákup tlačív, platby za telefón atď. 

 

Výdavky pre žiadateľa / prijímateľa projektov v rámci 

implementácie stratégie CLLD sú považované za oprávnené, ak 

vznikli a boli zaplatené v čase od podania ŽoNFP, na základe výzvy 

na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD, 

ktorá je vyhlásená MAS, s výnimkou všeobecných nákladov 

súvisiacich s investíciou vymedzených v článku 45 ods. 2 písm. c) 

nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1305/2013, kde sa za oprávnené 

budú považovať vzniknuté a zaplatené - výdavky v čase pred 

podaním ŽoNFP na základe výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci 

implementácie stratégie CLLD, ktorá je vyhlásená príslušnou MAS, 

a to od 1. januára 2016. Oprávnené výdavky sú výdavky vzniknuté 

pri uskutočnení VO/O, ktoré začalo najneskôr dňa 19. apríla 2016. 

Uvedené sa vzťahuje aj na všeobecné náklady súvisiace s 

investíciou vymedzené v článku 45 ods. 2 písm. c) nariadenia 

EPFRV. 

 

Výška príspevku (minimálna 

a maximálna) 

Minimálna výška príspevku: 2 000,00 EUR 

Maximálna výška príspevku: 40 270,00 EUR 

Finančný plán   

 

 

 

 

Región Spolu EÚ ŠR VZ iné 

 MR  

40 270,00 

 

30 202,50 

 

10 067,50 

0,00 - 

VR - - - - - 

Spolu   

 

40 270,00 

 

 30 

202,50 

 

 

10 067,50 

0,00 - 

 

Princípy pre stanovenie 

výberových a  

hodnotiacich kritérií / Hlavné 

zásady výberu operácií 

Výberové a hodnotiace kritériá vyplývajú z kritérií pre výber 

projektov stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou 

schválených PPA. 

 

Výberové kritériá pre výber projektov:  
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Zásady vzhľadom na určenie výberových kritérií podľa PRV SR 

2014-2020 vzťahujúce sa na príslušné opatrenie/ podopatrenie,  

Hodnotiace kritériá:  

Vylučujúce kritériá: Všeobecné podmienky oprávnenosti pre 

projektové opatrenia (PRV SR 2014-2020). 

Bodovacie kritériá: 

Výberové a hodnotiace (bodovacie) kritériá pre výber projektov 

predkladanej stratégie CLLD k Projektovému zámeru. 

Povinné prílohy stanovené MAS Žiadne  

Merateľné ukazovatele projektu  

Kód/ID Názov/Ukazovateľ Merná 

jednotka 

Počiatočná 

hodnota 

Celková 

cieľová 

hodnota 

1.2 Počet účastníkov 

vzdelávacej/ 

informačnej 

aktivity  

počet 0 40 

1.2 Počet 

vzdelávacích dní  
počet 0 8 

1.2 Počet 

podporených 

projektov  

 

počet 0 2 

 

Indikatívny harmonogram výziev  

V zmysle schváleného harmonogramu výziev. 

 

Tabuľka č. 4.I 

   

 

M06 - Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikania 

 

 

Priradenie kódu opatrenia 

(platí v prípade opatrení 

z PRV, priradí sa kód 

opatrenia/podopatrenia 

6.4  Podpora na investície do vytvárania a rozvoja 

nepoľnohospodárskych činností 
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v zmysle nariadenia (EÚ) č. 

808/2014) 

Priradenie k fokusovej 

oblasti PRV /špecifickému 

cieľu IROP 

6A, 2A, 5C,  

Ciele opatrenia  Cieľom tohto opatrenia je vytvoriť možnosti získania doplnkových 

zdrojov príjmov pre miestne obyvateľstvo cez ubytovanie, ponuku 

miestnych špecialít a budovanie služieb pre relaxáciu a aktívny oddych. 

Poloha územia mikroregiónu a prírodné prostredie sú základnými 

predpokladmi pre tvorbu vidieckeho cestovného ruchu. 

 

Zdôvodnenie výberu Podopatrenie 6.4 - Investície do vytvárania a rozvoja 

nepoľnohospodárskych činností reaguje na potrebu udržania existujúcich 

a vytvárania nových pracovných miest na vidieku, čím sa prispeje 

k napĺňaniu fokusovej oblasti 6A. 

Rozsah a oprávnené činnosti Činnosť 1: činnosti spojené s vidieckym cestovným ruchom 

a agroturistikou zamerané na vytváranie podmienok pre rekreačné 

a relaxačné činnosti, vrátane vytvárania podmienok na poskytovanie 

vzdelávania a vytvorenie konferenčných priestorov. 

Oprávnená je výstavba ubytovacích zariadení, rekonštrukcia 

a modernizácia existujúcich ubytovacích zariadení, ako aj 

nevyužívaných objektov na ubytovacie zariadenie a to s kapacitou od 5 

do 30 lôžok, v nadväznosti na vytvorenie alebo modernizáciu areálu na 

rozvoj rekreačných a relaxačných činností. 

V prípade obhospodarovateľov lesa je činnosť 1 oprávnená s výnimkou 

budovania a obnovy občianskej a poznávacej infraštruktúry (náučné 

a turistické chodníky, cyklotrasy, odpočívadlá, pozorovateľne, mostíky, 

turistické značenie, mapové panely, informačné tabule, turistické útulne, 

ohniská, odpadkové koše, vyhliadkové veže, lanové dráhy, schody, 

rebríky, chodníky, objekty a centrá biodiverzity na pozorovanie – 

mokrade, malé vodné plochy, ukážkové lesné biotopy). 

Činnosť 2: činnosti spojené s poskytovaním služieb pre cieľovú 

skupinu: deti, seniori a občania so zníženou schopnosťou pohybu. 

V rámci danej oblasti je možné sa zamerať aj na terapie (hipoterapia, 
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animoterapia), lesnú pedagogiku a pod., ktoré prispievajú 

k rekonvalescencii, lepšiemu začleneniu do spoločenského života, 

zvýšeniu motoriky cieľovej skupiny. 

 Činnosť 3: spracovanie a uvádzanie na trh produktov mimo 

poľnohospodárstva a potravinárstva (ktorých výstup spracovania nespadá 

do prílohy I ZFEÚ, s výnimkou spracovania poľnohospodárskych 

produktov, ktorých vstup spadá do prílohy I ZFEÚ a výstupom je energia 

z OZE alebo produkt, ktorý sa ďalej využíva na výrobu energie) vrátane 

doplnkovej výroby nepoľnohospodárskeho, nelesného a 

neakvakultúrneho charakteru, ako aj predaj vlastných produktov 

nepoľnohospodárskeho, nelesného a neakvakultúrneho charakteru 

(vrátane zriadenia mobilných predajných miest) a výrobkov a/alebo 

produktov iných poľnohospodárov a obhospodarovateľov lesa 

a akvakultúrnych podnikov za účelom ekonomického rozvoja daného 

územia. Oprávnená je aj tvorba a rozvoj aktivít a činností spojených 

s poskytovaním služieb, najmä služieb súvisiacich so skladovaním, 

logistikou a dopravou a zriaďovaním podnikateľských inkubátorov 

Oprávnení prijímatelia Činnosť 1 a 2: 

Mikropodniky a malé podniky (v zmysle odporúčania Komisie 

2003/361/ES) vo vidieckych oblastiach. 

Činnosť 1 až 3:  

1. Fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti 

poľnohospodárskej prvovýroby. 

2. Fyzické a právnické osoby (mikropodniky a malé podniky vo 

vidieckych oblastiach v zmysle odporúčania Komisie 

2003/361/ES)  obhospodarujúce lesy vo vlastníctve: 

 súkromných vlastníkov a ich združení; 

 obcí a ich združení; 

 Cirkvi, ktorej majetok možno podľa právneho poriadku SR 

považovať za súkromný, pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s 

ním. 

       3. Fyzické a právnické osoby (mikropodniky a malé podniky vo 

vidieckych oblastiach v zmysle odporúčania Komisie 

2003/361/ES) podnikajúce v oblasti hospodárskeho chovu rýb 

(akvakultúry). 
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Intenzita pomoci 21 50 % zo zdrojov EÚ a ŠR 

50 % vlastné zdroje/spolufinancovanie konečným prijímateľom 

Oprávnené výdavky Oprávnená je výstavba ubytovacích zariadení, rekonštrukcia 

a modernizácia existujúcich ubytovacích zariadení, ako aj nevyužívaných 

objektov na ubytovacie zariadenie a to s kapacitou od 5 do 30 lôžok, 

v nadväznosti na vytvorenie alebo modernizáciu areálu na rozvoj 

rekreačných a relaxačných činností. 

1. výdavky na hmotné a nehmotné investície, ktoré sú v súlade s 

oprávnenými činnosťami v rámci tohto podopatrenia a 

špecifikáciou výdavkov uvedenou v podkapitole 8.1 PRV; 

2. všeobecné náklady súvisiace s bodom 1, špecifikované v 

podkapitole 8.1.PRV, ako sú poplatky architektom, inžinierom 

a konzultantom, poplatky za poradenstvo v oblasti 

environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti projektu vrátane 

štúdií uskutočniteľnosti. Štúdie uskutočniteľnosti zostávajú 

oprávnenými max. do 15% z výšky projektu aj v prípade, ak sa na 

základe ich výsledkov nebudú realizovať žiadne výdavky uvedené 

v bodoch vyššie uvedených. 

 

 

Výdavky pre žiadateľa / prijímateľa projektov v rámci implementácie 

stratégie CLLD sú považované za oprávnené, ak vznikli a boli zaplatené 

v čase od podania ŽoNFP, na základe výzvy na predkladanie ŽoNFP v 

rámci implementácie stratégie CLLD, ktorá je vyhlásená MAS, s 

výnimkou všeobecných nákladov súvisiacich s investíciou vymedzených v 

článku 45 ods. 2 písm. c) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1305/2013, kde 

sa za oprávnené budú považovať vzniknuté a zaplatené - výdavky v čase 

pred podaním ŽoNFP na základe výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci 

implementácie stratégie CLLD, ktorá je vyhlásená príslušnou MAS, a to 

od 1. januára 2016. Oprávnené výdavky sú výdavky vzniknuté pri 

uskutočnení VO/O, ktoré začalo najneskôr dňa 19. apríla 2016. Uvedené 

sa vzťahuje aj na všeobecné náklady súvisiace s investíciou vymedzené v 

článku 45 ods. 2 písm. c) nariadenia EPFRV. 

Výška príspevku (minimálna 

a maximálna) 

Minimálna výška príspevku: 2 000,00 EUR 

Maximálna výška príspevku: 90 340,00 EUR 

                                                             
21 Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov a rozpočtu.  
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Finančný plán   

 

 

 

 

Región Spolu EÚ ŠR VZ iné 

MR  

180 680,00 

 

67 755,00 

 

22 585,00 

 

90 340,00 
- 

VR - - - - - 

Spolu   

180 680,00 

 

67 755,00 

 

22 585,00 

 

90 340,00 
- 

 

Princípy pre stanovenie 

výberových a  

hodnotiacich kritérií / 

Hlavné zásady výberu 

operácií 

Výberové a hodnotiace kritériá vyplývajú z kritérií pre výber projektov 

stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou schválených PPA. 

 

Výberové kritériá pre výber projektov:  

Zásady vzhľadom na určenie výberových kritérií podľa PRV SR 2014-

2020 vzťahujúce sa na príslušné opatrenie/ podopatrenie,  

Hodnotiace kritériá:  

Vylučujúce kritériá: Všeobecné podmienky oprávnenosti pre projektové 

opatrenia (PRV SR 2014-2020). 

Bodovacie kritériá: 

Výberové a hodnotiace (bodovacie) kritériá pre výber projektov 

predkladanej stratégie CLLD k Projektovému zámeru. 

Povinné prílohy stanovené 

MAS 

Žiadne  

Merateľné ukazovatele 

projektu 

 

Kód/ID Názov/Ukazovateľ Merná 

jednotka 

Počiatočná 

hodnota 

Celková 

cieľová 

hodnota 

6.4 
Počet podporených 

projektov  
počet 0 2 

6.4 
Počet vytvorených 

pracovných miest 
počet 0 2 

 

Indikatívny harmonogram 

výziev 

 

V zmysle aktuálne schváleného harmonogramu výziev. 

 

 

 

Tabuľka č. 4.J 
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Názov opatrenia  

 

M01 - Prenos vedomostí a zručností 

 

 

Priradenie kódu opatrenia (platí 

v prípade opatrení z PRV, priradí 

sa kód opatrenia/podopatrenia 

v zmysle nariadenia (EÚ) č. 

808/2014) 

1.2 Podpora demonštračných aktivít  a informačných akcií  

 

Priradenie k fokusovej oblasti 

PRV / 

špecifickému cieľu IROP 

2A, 2B, 2C, 3A, 3B, P - 4 pôda, P4 – les, 5C, 5E, 6A, 6C  

Ciele opatrenia  
Toto opatrenie je uplatniteľné vo viacerých prioritách, pričom 

v prvom rade reaguje na vzdelanostnú situáciu pracovníkov 

poľnohospodárskych podnikov na celoživotnom vzdelávaní. 

Cieľom opatrenia je zvýšiť vzdelanostnú úroveň vidieckeho 

obyvateľstvo. Cieľom vzdelávacích aktivít tohto podopatrenia je 

prispieť k rozširovaniu odborných znalostí a schopností osôb, 

ktoré pracujú v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesníctve 

a vidieckych MSP, podporiť diverzifikáciu poľnohospodárskej 

prvovýroby, zvýšenie pridanej hodnoty vlastnej produkcie 

a prispôsobenie produkcie potravín požiadavkám trhu. 

Zdôvodnenie výberu Zvýšenie konkurencieschopnosti podnikateľských subjektov je 

možné dosiahnuť nielen investičnou podporou, ale rovnako 

dôležitý je aj prenos znalostí a informačné akcie, ktoré poskytnú 

dostatočné množstvo informácií o možnostiach ich ďalšieho 

rozvoja. Pre plnenie cieľov fokusovej oblasti 6A sa podopatrenie 

bude sústreďovať predovšetkým na  demonštračné činnosti 

a informačné akcie podporujúce rozvoj vidieckej zamestnanosti, 

stabilitu podnikateľských subjektov, ktoré sa na danom území 

nachádzajú. 

Rozsah a oprávnené činnosti 
1. oblasť aplikácie spoločnej poľnohospodárskej politiky – 

nastavenie systému, podpory, kritériá, podmienky, 

kontrola, autorizácia, platby, previazanosť na národné 

podpory a štátnu pomoc podpory  
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2. oblasť ekologického poľnohospodárstva 

3. informačné aktivity so zameraním na znižovanie 

znečistenia jednotlivých zložiek životného prostredia – 

ovzdušie, voda, pôda, klíma ako a biodiverzity; 

4. oblasť hospodárenia s vodou na poľnohospodárskej pôde – 

protierózne a protipovodňové opatrenia; 

5. oblasť so zameraním na zvýšenie záujmu o hospodárenie v 

uvedených oblastiach s dôrazom na kompenzačné platby v 

územiach NATURA 2000; 

6. oblasť aplikácie hnojív a pesticídov do pôdy – smernice a 

nariadenia na ich aplikáciu; 

7. oblasť zameraná na protieróznu ochranu a ochranu proti 

degradácii pôdy vrátane  starostlivosti o TTP; 

8. oblasť zamerania na energetickú efektívnosť v 

pôdohospodárstve – efektívne tepelné hospodárstvo s 

udržateľným využitím obnoviteľných zdrojov energie, 

ktoré je podnik schopný produkovať. Využitie 

minimalizačných technológií pri osevných postupoch; 

9. oblasť výroby elektrickej energie a tepla s využitím 

vedľajších produktov, zvyškov a iných nepotravinových 

surovín; 

10. oblasť manipulácie, uskladňovania a aplikácie organických 

hnojív, exkrementov hospodárskych zvierat s dôrazom na 

minimalizáciu úniku skleníkových plynov; 

Oprávnení prijímatelia Prijímateľom finančnej pomoci je poskytovateľ služieb (provider) 

informačných akcií a demonštračných aktivít pre konečných 

prijímateľov nefinančnej pomoci (beneficientov), ktorými sú aktívni 

ako i začínajúci poľnohospodári, obhospodarovatelia lesa, 

spracovatelia produktov poľnohospodárskej a lesnej prvovýroby 

v pracovnoprávnom vzťahu a malé a stredné podniky vo vidieckych 

oblastiach. 

 

Intenzita pomoci 22 100 % zo zdrojov EÚ a ŠR 

                                                             
22 Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov a rozpočtu.  
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Oprávnené výdavky 1.personálne náklady na zabezpečenie, prípravu a realizáciu aktivít 

vrátane odmien a odvodov do zdravotných poisťovní a sociálnej 

poisťovne; 

2.prenájom priestorov a potrebnej techniky; 

3.materiálno-technické náklady, zahŕňajúce vydávanie odborných 

publikácií v tlačenej a elektronickej forme, náklady na propagáciu 

formou informačných a propagačných materiálov,  i náklady na 

služby v súvislosti s aktivitou; 

4.ubytovacie náklady (výdavky na ubytovanie u účastníkov, 

zamestnancov konečného prijímateľa finančnej pomoci a osôb 

mimo pracovnoprávneho vzťahu zúčastňujúcich sa na vzdelávacej 

aktivite hradené formou faktúr na základe prezenčných listín), 

náklady na občerstvenie resp. dopravné náklady, ak sú súčasťou 

projektu; 

5.investičné náklady spojené s realizáciou demonštračnej aktivity 

6.vecné ceny do súťaže; 

7. režijné náklady spojené s realizáciou vzdelávacej aktivity 

vrátane nákladov na získavanie zručností- nepriame 

výdavky/náklady súvisiace so zabezpečením podporných aktivít 

projektu a taktiež náklady konečného prijímateľa finančnej pomoci, 

ktoré súvisia s projektom (okrem nákladov, ktoré si uplatňuje v 

rámci priamych oprávnených výdavkov v rámci projektu) napr. 

nákup tlačív, platby za telefón atď. 

 

Výdavky pre žiadateľa/prijímateľa projektov v rámci 

implementácie stratégie CLLD sú považované za oprávnené, ak 

vznikli a boli zaplatené v čase od podania ŽoNFP, na základe výzvy 

na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD, 

ktorá je vyhlásená MAS, s výnimkou všeobecných nákladov 

súvisiacich s investíciou vymedzených v článku 45 ods. 2 písm. c) 

nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1305/2013, kde sa za oprávnené 

budú považovať vzniknuté a zaplatené – výdavky v čase pred 

podaním ŽoNFP na základe výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci 

implementácie stratégie CLLD, ktorá je vyhlásená príslušnou MAS, 

a to od 1. januára 2016. Oprávnené výdavky sú výdavky vzniknuté 

pri uskutočnení VO/O, ktoré sa začalo najskôr dňa 19. apríla 2016. 
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Uvedené sa vzťahuje aj na všeobecné náklady súvisiace s 

investíciou vymedzené v článku 45 ods. 2 písm. c) nariadenia 

EPFRV 

Výška príspevku (minimálna 

a maximálna) 

Minimálna výška príspevku: 2 000 EUR 

Maximálna výška príspevku: 50 000 EUR 

Finančný plán   

 

 

 

Región Spolu EÚ ŠR VZ iné 

 MR  

 

19 612,00 

 

 

14 709,00 

 

 

4 903,00 

0,00 - 

VR - - - - - 

Spolu   

 

19 612,00 

 

 

14 709,00 

 

 

4 903,00 

0,00 - 

 

Princípy pre stanovenie 

výberových a  

hodnotiacich kritérií / Hlavné 

zásady výberu operácií 

Výberové a hodnotiace kritériá vyplývajú z kritérií pre výber 

projektov stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou 

schválených PPA. 

 

Výberové kritériá pre výber projektov:  

Zásady vzhľadom na určenie výberových kritérií podľa PRV SR 

2014-2020 vzťahujúce sa na príslušné opatrenie/ podopatrenie,  

Hodnotiace kritériá:  

Vylučujúce kritériá: Všeobecné podmienky oprávnenosti pre 

projektové opatrenia (PRV SR 2014-2020). 

Bodovacie kritériá: 

Výberové a hodnotiace (bodovacie) kritériá pre výber projektov 

predkladanej stratégie CLLD k Projektovému zámeru. 

Povinné prílohy stanovené MAS Žiadne  

Merateľné ukazovatele projektu  

Kód/ID Názov/Ukazovateľ Merná 

jednotka 

Počiatočná 

hodnota 

Celková 

cieľová 

hodnota 

1.2 Počet účastníkov 

vzdelávacej/ 

informačnej 

aktivity  

počet 0 20 
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1.2 Počet 

vzdelávacích dní  
počet 0 4 

Počet 

podporených 

projektov  

 

počet 0 1 

 

 

Indikatívny harmonogram výziev V zmysle schváleného harmonogramu výziev. 
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Tabuľka č. 4.K 

Názov opatrenia  

 

M07 - Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach 

 

 

Priradenie kódu opatrenia 

(platí v prípade opatrení 

z PRV, priradí sa kód 

opatrenia/podopatrenia 

v zmysle nariadenia (EÚ) č. 

808/2014) 

7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania 

všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do 

energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie 

Priradenie k fokusovej 

oblasti PRV / 

špecifickému cieľu IROP 

6A, 6B 

Ciele opatrenia  Cieľom je zachovanie efektívneho a udržateľného rastu vidieckych oblastí 

práve prostredníctvom podporovania investícií do budovania 

infraštruktúry. Tieto oblasti je potrebné podporiť v záujme zabránenia 

odlivu obyvateľov z územia, vytvorením vhodných podmienok pre život vo 

vidieckych oblastiach. Je potrebné zvýšiť životný štandard v obciach, čo 

bude vplývať aj na zvýšenie návštevnosti danej obce. Zámerom je čo 

najviac zachovať vidiecky charakter obcí, ale takisto zabezpečiť čo 

najviac pracovných príležitostí pre ľudí z regiónu. 

  

Zdôvodnenie výberu 
Podopatrenie 7.2. zahŕňa nasledovné činnosti: 

- výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, 

vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd; 

- výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, 

chodníkov  a záchytných parkovísk, autobusových zastávok, výstavba, 

rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, prehlbovanie 

existujúcich obecných studní.  V prípade investícií do miestnych 

komunikácii, tie budú umožnené len v malom rozsahu a za predpokladu, 

že prispievajú k oživeniu znevýhodnenej vidieckej oblasti, kde môže 

zlepšiť prepojenie medzi vidieckymi oblasťami a širšou dopravnou 

sieťou, príp. budú prispievať k miestnemu ekonomickému rozvoju (napr. 

k rozvoju vidieckeho cestovného ruchu a pod.); 
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- zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, 

námestí, parkov a pod. 

Z analýz realizovaných v rámci daného územia je potreba aplikácie 

možností tohto podopatrenia jednoznačná. Obce vo vidieckych oblastiach 

majú takto možnosť zvýšiť kvalitu života svojich obyvateľov. 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

- výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, 

vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd; 

- výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, 

chodníkov  a záchytných parkovísk, autobusových zastávok, výstavba, 

rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, prehlbovanie 

existujúcich obecných studní.  V prípade investícií do miestnych 

komunikácii, tie budú umožnené len v malom rozsahu a za predpokladu, 

že prispievajú k oživeniu znevýhodnenej vidieckej oblasti, kde môže 

zlepšiť prepojenie medzi vidieckymi oblasťami a širšou dopravnou 

sieťou, príp. budú prispievať k miestnemu ekonomickému rozvoju (napr. 

k rozvoju vidieckeho cestovného ruchu a pod.); 

- zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, 

námestí, parkov a pod. 

Oprávnení prijímatelia 1. obce vo vidieckych oblastiach  

2. pri investíciách do kanalizácií a ČOV - obce vo vidieckych oblastiach s 

počtom obyvateľov do 1 000 (vrátane) s výnimkou obcí, ktoré sú súčasťou 

aglomerácie nad 2 000 EO, ako aj aglomerácie pod 2 000 EO, ktorá 

zasahuje do chránených vodohospodárskych oblastí; 

Intenzita pomoci 23 100 % zo zdrojov EÚ a ŠR 

Oprávnené výdavky 1. výdavky na hmotné a nehmotné investície, ktoré sú v súlade s 

podporovanými činnosťami v rámci tohto podopatrenia a 

špecifikáciou výdavkov v podkapitole 8.1.3, vrátane výdavkov na 

začlenenie prvkov zelenej infraštruktúry – náklady na následné 

"ozelenenie" objektov a ich začlenenie do zelenej infraštruktúry 

obce; 

o všeobecné náklady súvisiace s bodom 1, ako sú poplatky 

architektom, inžinierom a konzultantom, poplatky za 

poradenstvo v oblasti environmentálnej a ekonomickej 

udržateľnosti projektu vrátane štúdií uskutočniteľnosti. Štúdie 

uskutočniteľnosti zostávajú oprávnené aj v prípade, ak sa na 

                                                             
23 Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov a rozpočtu.  
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základe ich výsledkov nebudú realizovať žiadne výdavky 

uvedené vyššie – max. do 15% z výšky projektu. 

o Výdavky pre žiadateľa/prijímateľa projektov v rámci 

implementácie stratégie CLLD sú považované za oprávnené, ak 

vznikli a boli zaplatené v čase od podania ŽoNFP, na základe 

výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie 

CLLD, ktorá je vyhlásená MAS, s výnimkou všeobecných 

nákladov súvisiacich s investíciou vymedzených v článku 45 

ods. 2 písm. c) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1305/2013, kde 

sa za oprávnené budú považovať vzniknuté a zaplatené – 

výdavky v čase pred podaním ŽoNFP na základe výzvy na 

predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD, 

ktorá je vyhlásená príslušnou MAS, a to od 1. januára 2016. 

Oprávnené výdavky sú výdavky vzniknuté pri uskutočnení 

VO/O, ktoré sa začalo najskôr dňa 19. apríla 2016. Uvedené sa 

vzťahuje aj na všeobecné náklady súvisiace s investíciou 

vymedzené v článku 45 ods. 2 písm. c) nariadenia EPFRV 

 

Výška príspevku 

(minimálna a maximálna) 

Minimálna výška príspevku: 5 000 EUR 

Maximálna výška príspevku: 100 000 EUR 

Finančný plán   

 

 

 

 

Región Spolu EÚ ŠR VZ iné 

MR  

173 246,00 

 

129 934,50 

 

43 311,50 
0,00 - 

VR - - - - - 

Spolu   

173 246,00 

 

129 934,50 

 

43 311,50 
0,00 - 

 

Princípy pre stanovenie 

výberových a  

hodnotiacich kritérií / 

Hlavné zásady výberu 

operácií 

Výberové a hodnotiace kritériá vyplývajú z kritérií pre výber projektov 

stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou schválených PPA. 

 

Výberové kritériá pre výber projektov:  

Zásady vzhľadom na určenie výberových kritérií podľa PRV SR 2014-

2020 vzťahujúce sa na príslušné opatrenie/ podopatrenie,  

Hodnotiace kritériá:  

Vylučujúce kritériá: Všeobecné podmienky oprávnenosti pre projektové 

opatrenia (PRV SR 2014-2020). 

Bodovacie kritériá: 

Výberové a hodnotiace (bodovacie) kritériá pre výber projektov 

predkladanej stratégie CLLD k Projektovému zámeru. 
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Povinné prílohy stanovené 

MAS 

Žiadne  

Merateľné ukazovatele 

projektu 

 

Kód/ID Názov/Ukazovateľ Merná 

jednotka 

Počiatočná 

hodnota 

Celková 

cieľová 

hodnota 

7.2 Počet podporených 

obcí  

počet 0 4 

7.2 Počet osôb vo 

vidieckych 

oblastiach, ktorí 

majú prospech z 

realizovaného 

projektu 

počet 0 19 487 

 

 

Indikatívny harmonogram 

výziev 

V zmysle schváleného harmonogramu výziev. 

 

 

 

 

 

Tabuľka č. 4.L 

Názov opatrenia  

 

M07 - Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach 

 

 

Priradenie kódu opatrenia (platí 

v prípade opatrení z PRV, priradí 

sa kód opatrenia/podopatrenia 

v zmysle nariadenia (EÚ) č. 

808/2014) 

7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo 

rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke 

obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej 

infraštruktúry 

Priradenie k fokusovej oblasti 

PRV / 

špecifickému cieľu IROP 

6A, P4, 3A, 5C, 6B 
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Ciele opatrenia  Z analýzy územia je zrejmé, že v regióne je  nedostatočná voľno-

časová infraštruktúra, zlý stav a absencia viacúčelových športovísk 

a detských ihrísk. Cieľom tohto opatrenia je zlepšenie verejných 

služieb a rekonštrukcia a modernizácia prvkov základného 

občianskeho vybavenia.  

Zdôvodnenie výberu Z analýzy potrieb vyplývajú potreby realizácie aktivít, ktoré 

zahŕňa opatrenie 7.4. 

Rozsah a oprávnené činnosti 
 investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie 

voľného času  vrátane príslušnej infraštruktúry – napr. 

výstavba/rekonštrukcia/modernizácia športovísk a detských 

ihrísk, amfiteátrov, investície do rekonštrukcie nevyužívaných 
objektov v obci pre komunitnú/spolkovú činnosť vrátane 

rekonštrukcie existujúcich kultúrnych domov; 

 zriadenie nových, prístavba, prestavba, rekonštrukcia a 
modernizácia existujúcich domov smútku vrátane ich okolia; 

 investície súvisiace so zvyšovaním kvality života obyvateľov – 
investície spojené s odstraňovaním malých tzv. divokých 

skládok odpadov resp. opusteného odpadu; 

 investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti a prevencie proti 
vandalizmu na verejných priestoroch (montáž kamerových 

systémov a iných bezpečnostných prvkov); 

 investície súvisiace s vytváraním podmienok pre rozvoj 
podnikania – rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre 

podnikateľskú činnosť, výstavba/rekonštrukcia tržníc pre 
podporu predaja miestnych produktov a pod. 

 investície do využívania OZE vrátane investícií spojenými 
s úsporou energie – len ako súčasť investícií do miestnych 

služieb. 

Oprávnení prijímatelia obce vo vidieckych oblastiach 

Intenzita pomoci 24 100 % zo zdrojov EÚ a ŠR 

Oprávnené výdavky 1. výdavky na hmotné a nehmotné investície, ktoré sú v súlade 

s podporovanými činnosťami v rámci tohto podopatrenia a 

špecifikáciou výdavkov v podkapitole 8.1.3, vrátane 

výdavkov na začlenenie prvkov zelenej infraštruktúry – 

náklady na následné "ozelenenie" objektov a ich začlenenie 

do zelenej infraštruktúry obce a vrátane nákladov 

súvisiacich s investíciami do využívania OZE a do úspor 

energie, pokiaľ sú tieto investície súčasťou iných investícií 

v rámci operácie; 

                                                             
24 Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov a rozpočtu.  
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2. všeobecné náklady súvisiace s bodom 1, napr. poplatky 

architektom, inžinierom a konzultantom, poplatky za 

poradenstvo v oblasti environmentálnej a ekonomickej 

udržateľnosti projektu vrátane štúdií uskutočniteľnosti. 

Štúdie uskutočniteľnosti zostávajú oprávnené aj v 

prípade, ak sa na základe ich výsledkov nebudú realizovať 

žiadne výdavky uvedené vyššie – max. do 15% z výšky 

projektu. 

3. Výdavky pre žiadateľa/prijímateľa projektov v rámci 

implementácie stratégie CLLD sú považované za 

oprávnené, ak vznikli a boli zaplatené v čase od podania 

ŽoNFP, na základe výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci 

implementácie stratégie CLLD, ktorá je vyhlásená MAS, 

s výnimkou všeobecných nákladov súvisiacich s investíciou 

vymedzených v článku 45 ods. 2 písm. c) nariadenia EP 

a Rady (EÚ) č. 1305/2013, kde sa za oprávnené budú 

považovať vzniknuté a zaplatené – výdavky v čase pred 

podaním ŽoNFP na základe výzvy na predkladanie ŽoNFP 

v rámci implementácie stratégie CLLD, ktorá je vyhlásená 

príslušnou MAS, a to od 1. januára 2016. Oprávnené 

výdavky sú výdavky vzniknuté pri uskutočnení VO/O, ktoré 

sa začalo najskôr dňa 19. apríla 2016. Uvedené sa 

vzťahuje aj na všeobecné náklady súvisiace s investíciou 

vymedzené v článku 45 ods. 2 písm. c) nariadenia EPFRV 

Výška príspevku (minimálna 

a maximálna) 

Minimálna výška príspevku: 5 000,00 EUR 

Maximálna výška príspevku: 39 226,00 EUR 

Finančný plán   

 

 

 

 

Región Spolu EÚ ŠR VZ iné 

MR  

39 226,00 

 

29 419,50 

 

9 806,50 
0,00 - 

VR - - - - - 

Spolu   

39 226,00 

 

29 419,50 

 

9 806,50 
0,00 - 

 

Princípy pre stanovenie 

výberových a  

hodnotiacich kritérií / Hlavné 

zásady výberu operácií 

Výberové a hodnotiace kritériá vyplývajú z kritérií pre výber 

projektov stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou 

schválených PPA. 
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Výberové kritériá pre výber projektov:  

Zásady vzhľadom na určenie výberových kritérií podľa PRV SR 

2014-2020 vzťahujúce sa na príslušné opatrenie/ podopatrenie,  

Hodnotiace kritériá:  

Vylučujúce kritériá: Všeobecné podmienky oprávnenosti pre 

projektové opatrenia (PRV SR 2014-2020). 

Bodovacie kritériá: 

Výberové a hodnotiace (bodovacie) kritériá pre výber projektov 

predkladanej stratégie CLLD k Projektovému zámeru. 

Povinné prílohy stanovené MAS Žiadne  

Merateľné ukazovatele projektu  

Kód/ID Názov/Ukazovateľ Merná 

jednotka 

Počiatočná 

hodnota 

Celková 

cieľová 

hodnota 

7.4 Počet 

podporených obcí  

počet 0 2 

7.4 Počet osôb vo 

vidieckych 

oblastiach, ktorí 

majú prospech z 

realizovaného 

projektu  

počet 0 19 487 

 

Indikatívny harmonogram výziev V zmysle schváleného harmonogramu výziev. 

 

Tabuľka č. 4.M 

Názov opatrenia  Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením 

uskutočňovania stratégií CLLD 

 

Priradenie kódu opatrenia 

(platí v prípade opatrení 

z PRV, priradí sa kód 

opatrenia/podopatrenia 

v zmysle nariadenia (EÚ) č. 

808/2014) 

 

Priradenie k fokusovej 

oblasti PRV / 

5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a 

inovácií 



 

150 
 

špecifickému cieľu IROP 

Ciele opatrenia  Prostredníctvom tohto opatrenia sa zabezpečí financovanie 

prevádzkových nákladov MAS, ktoré sú bezprostredne potrebné 

k fungovaniu kancelárie a sú spojené s riadením uskutočňovania stretégie 

CLLD počas celého programovacieho obdobia. 

 

Zdôvodnenie výberu Prioritná os 5: Miestny rozvoj vedený komunitou prispieva 

k tematickému cieľu č. 9 Podpora sociálneho začlenenia, boj proti 

chudobe a akejkoľvek diskriminácie. Podpora je orientovaná na trh práce 

v miestnom kontexte, sústreďuje sa na rozvoj a rast udržateľných 

pracovných miest bez ohľadu na sektor alebo odvetvie vrátane oblasti 

zelených technológií. 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

- financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením 

uskutočňovania stratégií CLLD:  

   A.) personálne a administratívne náklady MAS (prevádzkové, osobné, 

poistenie),  

   B.) vzdelávanie zamestnancov a členov MAS (školenia, konferencie, 
semináre, workshopy a pod., okrem školení pre predkladateľov 

projektov), ktorí sa podieľajú na príprave a vykonávaní stratégie CLLD.  

   C.) náklady na publicitu a sieťovanie: účasť zamestnancov a členov 

MAS na stretnutiach s inými MAS, vrátane zasadaní národných a 

európskych sietí, ako aj poplatky za členstvo v regionálnych, národných 

alebo európskych sieťach MAS,  

   D.) finančné náklady (napr. bankové poplatky),  

   E.) náklady vynaloţené na monitorovanie, hodnotenie a aktualizáciu 

stratégií CLLD (na úrovni MAS), 

Oprávnení prijímatelia Miestne akčné skupiny vybrané a schválené riadiacim orgánom na 

implementáciu stratégie miestneho rozvoja. 

Intenzita pomoci 25 95 % zo zdrojov EÚ a ŠR 

5% vlastné zdroje 

Oprávnené výdavky26  personálne a administratívne náklady MAS (prevádzkové, osobné, 

poistenie) 

 vzdelávanie zamestnancov a členov MAS (školenia, konferencie, 

semináre, workshopy a pod., okrem školení pre predkladateľov 

projektov), ktorí sa podieľajú na príprave a vykonávaní stratégie 

CLLD 

 náklady na publicitu a sieťovanie: účasť zamestnancov a členov 

MAS na stretnutiach s inými MAS, vrátane zasadaní národných a 

                                                             
25 Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov a rozpočtu.  
26 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP 
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európskych sietí, ako aj poplatky za členstvo v regionálnych, 

národných alebo európskych sieťach MAS 

 finančné náklady (napr. bankové poplatky) 

  náklady vynaložené na monitorovanie, hodnotenie a aktualizáciu 

stratégií CLLD (na úrovni MAS) 

 

Výška príspevku 

(minimálna a maximálna) 

Minimálna výška príspevku: 5 000 EUR 

Maximálna výška príspevku: 59 170  EUR /ročne/ 

Finančný plán   

 

 

 

 

Región Spolu EÚ ŠR VZ iné 

 

MR 
 

161 206,43 

 

153 146,11 
0,00 

 

 

8 060,32 

- 

VR 

 

- - - - - 

Spolu   

161 206,43 

 

153 146,11 

0,00  

 

8 060,32 

- 

 

Princípy pre stanovenie 

výberových a  

hodnotiacich kritérií / 

Hlavné zásady výberu 

operácií27 

Hlavné zásady výberu operácií definované v IROP pre špecifický cieľ 

5.1.1 

Povinné prílohy stanovené 

MAS 

Žiadne 

Merateľné ukazovatele 

projektu 

 

Kód/ID Názov/Ukazovateľ Merná 

jednotka 

Počiatočná 

hodnota 

Celková 

cieľová 

hodnota 

 Podporené 

aktivity 

počet 0 1 

 

Indikatívny harmonogram 

výziev 

 

                                                             
27 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP 
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Pozn.: Pre PRV ako aj pre IROP platí, že maximálna veľkosť oprávnených výdavkov výška NFP na 1 

projekt (okrem aktivít zameraných na chod MAS a animácie) je 100 000 EUR z celkových 

oprávnených výdavkov na projekt.  

 

Tabuľka č. 4.N 

Názov opatrenia  

 

M19 - Chod miestnej akčnej skupiny a animácia 

 

 

Priradenie kódu opatrenia 

(platí v prípade opatrení 

z PRV, priradí sa kód 

opatrenia/podopatrenia 

v zmysle nariadenia (EÚ) č. 

808/2014) 

19.4. – Podpora na prevádzkové náklady a oživenie 

Priradenie k fokusovej 

oblasti PRV / 

špecifickému cieľu IROP 

6B  

Ciele opatrenia  Cieľom tohto podopatrenia je podpora sociálneho zabezpečenia 

a hospodárskeho rozvoja, ako aj znižovanie chudoby vo vidieckych 

oblastiach, ktoré sa budú vzťahovať na sekundárne aj na iné oblasti 

v rámci PRV. 

 

Zdôvodnenie výberu 
Príspevok opatrenia k miestnemu rozvoju vychádza z charakteru 

samotnej metódy LEADER, ktorá je zameraná na lokálne komunity 

a ich podporu prostredníctvom realizácie stratégií CLLD, ktoré 

reflektujú konkrétne potreby lokálnych komunít. 

Rozsah a oprávnené činnosti 1. financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s 

riadením uskutočňovania stratégií CLLD:  

- personálne a administratívne náklady MAS 

(prevádzkové vrátane nákladov na prenájom 

kancelárskych priestorov, osobné náklady, poistenie), 

- vzdelávanie zamestnancov a členov MAS (školenia, 

konferencie, semináre, workshopy a pod., okrem 

školení pre predkladateľov projektov), ktorí sa 

podieľajú na príprave a vykonávaní stratégie CLLD. 
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- náklady na publicitu a sieťovanie: účasť zamestnancov 

a členov MAS na stretnutiach s inými MAS, vrátane 

zasadaní národných a európskych sietí, ako aj poplatky 

za členstvo v regionálnych, národných alebo 

európskych sieťach MAS, 

- finančné náklady (napr. bankové poplatky), 

- náklady vynaložené na monitorovanie, hodnotenie a 

aktualizáciu stratégií CLLD (na úrovni MAS), 

2. financovanie animačných nákladov MAS v súvislosti s 

oživovaním stratégie CLLD: 

- propagácia a informovanie o dotknutej oblasti a 

výsledkoch stratégie CLLD; 

- výmena informácií medzi miestnymi aktérmi - semináre, 

konferencie, workshopy pre členov MAS, ďalších 

aktérov ako aj, zamerané na ich rozširovanie vedomostí 

a zručností pri vykonávaní stratégie CLLD a s tým 

spojených prác, 

- vzdelávanie potenciálnych prijímateľov zamerané na 

rozširovanie vedomostí a zručností pri príprave 

projektov. 

Oprávnení prijímatelia Miestne akčné skupiny vybrané a schválené riadiacim orgánom na 

implementáciu stratégie miestneho rozvoja. 

Intenzita pomoci 28 100 % zo zdrojov EÚ a ŠR 

Oprávnené výdavky29 Financovanie animačných nákladov MAS v súvislosti s oživovaním 

stratégie CLLD: 

a. propagácia a informovanie o dotknutej oblasti a výsledkoch 

stratégie CLLD; 

b. výmena informácií medzi miestnymi aktérmi - semináre, 

konferencie, workshopy pre členov MAS, ďalších aktérov ako aj, 

zamerané na ich rozširovanie vedomostí a zručností pri 

vykonávaní stratégie CLLD a s tým spojených prác; 

c. vzdelávanie potenciálnych prijímateľov zamerané na 

rozširovanie vedomostí a zručností pri príprave projektov. 

                                                             
28 Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov a rozpočtu.  
29 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP 
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Náklady súvisiace s oživovaním stratégie (animácie) musia tvoriť min. 

15 % a max 25 % z celkových výdavkov v rámci operácie Chod miestnej 

akčnej skupiny a animácia. 

 

Výška príspevku (minimálna 

a maximálna) 

Minimálna výška príspevku:2 000  

Maximálna výška príspevku: 30 000 

Finančný plán   

 

 

 

 

Región Spolu EÚ ŠR VZ iné 

MR  

27 458,00 

 

20 593,50 

 

6 864,50 
0,00 - 

VR - - - - - 

Spolu   

27 458,00 

 

20 593,50 

 

6 864,50 
0,00 - 

 

Princípy pre stanovenie 

výberových a  

hodnotiacich kritérií / 

Hlavné zásady výberu 

operácií30 

Zásady vzhľadom na určenie výberových kritérií podľa PRV SR 2014-

2020 vzťahujúce sa na príslušné opatrenie. 

Povinné prílohy stanovené 

MAS 

Žiadne 

Merateľné ukazovatele 

projektu 

 

Kód/ID Názov/Ukazovateľ Merná 

jednotka 

Počiatočná 

hodnota 

Celková 

cieľová 

hodnota 

19.4 Podporené aktivity  počet 0 1 

 

 

Indikatívny harmonogram 

výziev 

- 

Pozn.: Pre PRV ako aj pre IROP platí, že maximálna veľkosť oprávnených výdavkov výška 

NFP na 1 projekt (okrem aktivít zameraných na chod MAS a animácie) je 100 000 EUR 

z celkových oprávnených výdavkov na projekt.  

 

                                                             
30 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP 
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V rámci realizácie projektov opatrenia M07 - Základné služby a obnova dedín vo vidieckych 

oblastiach predstavujú maximálne 15% z celkovej výšky projektu poplatky architektom, 

inžinierom a konzultantom, poplatky za poradenstvo v oblasti environmentálnej a ekonomickej 

udržateľnosti vrátane štúdií uskutočniteľnosti. 

 

ČASŤ B.) Akčný plán pre dodatočnú výkonnostnú alokáciu 

Tabuľka č. 26. Y: Opatrenie PRV – akčný plán pre dodatočnú výkonnostnú alokáciu 

Názov opatrenia  M04 - Investície do hmotného majetku 

Priradenie k  

k fokusovej oblasti 

PRV 

3A Zvýšenie konkurencie schopnosti prvovýrobcov prostredníctvom 

ich lepšej integrácie do poľnohospodársko-potravinového reťazca 

pomocou systémov kvality, pridávanie hodnoty poľnohospodárskym 

produktom, propagácie na miestnych trhoch a v krátkych 

dodávateľských reťazcoch, skupín a organizácií výrobcov 

a medziodvetvových organizácií. 

Rozsah 

a oprávnené 

činnosti 

v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013) 

1. Špecialna rastlinná výroba: 

 Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov 

špeciálnej rastlinnej výroby vrátane prípravy staveniska 

 Investície do obstarania technického a technologického 

vybavenia špeciálnej rastlinnej výroby vrátane  strojov 

a náradia slúžiacich na pestovanie, aplikáciu prípravkov na 

ochranu rastlín,  priemyselných a hospodárskych hnojív, zber 

a pozberovú úpravu 

 investície do objektov na využívanie geotermálnej energie na 

vykurovanie skleníkov a fóliovníkov a na vlastnú spotrebu v 

podniku  vrátane súvisiacich investičných činnosti 

2. Živočíšna výroba: 

 Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov 

živočíšnej výroby vrátane prípravy staveniska 

 Investície do obstarania technického a technologického 

vybavenia živočíšnej výroby vrátane  strojov a náradia 

slúžiacich aj na zber objemových krmív, uskladnenie 

a manipuláciu s krmivami a stelivami 
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 Investície do zavádzania technológií na výrobu energie 

energetickou transformáciou biomasy vyprodukovanej  v 

rámci živočíšnej výroby  s doplnkovou funkciou biomasy 

vyprodukovanej na ostatnej poľnohospodárskej pôde 

(nevyužitej ornej i TTP) a odpadových druhov biomasy 

z poľnohospodárstva, vlastnej výroby potravinárskych 

výrobkov a lesného hospodárstva. 

3. Zlepšenie využívania závlah: 

 Stavebné investície na výstavbu, rekonštrukciu alebo 

modernizáciu závlahových systémov vrátane infraštruktúry s 

cieľom zvýšenia produkcie alebo jej kvality; 

 Investície do obstarania a modernizácie techniky 

a technológie závlahových systémov s cieľom zvýšenia 

produkcie alebo jej kvality. 

4. Zavádzanie inovatívnych technoĺogií v súvislosti s variabilnou 

aplikáciou organických a priemyselných hnojív a ostatných 

substrátov s cieľom lepšenia kvalitatívnych vlastností a úrodnosti 

pôdy a ochrany pred jej degradáciou 

 Investície do obstarania inovatívnej techniky, technológie a 

strojov s variabilnou aplikáciou organických a priemyselných 

hnojív  a ostatných substrátov do pôdy. 

5. Zlepšenie odbytu 

 Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov 

a do jeho vnútorného vybavenia: na priamy predaj výhradne 

vlastných výrobkov v rámci areálu daného podniku 

6. Založenie porastov rýchlo rastúcich drevín a iných trvalých 

energetických plodín 

 Náklady na založenie porastov rýchlo rastúcich drevín 

a iných trvalých energetických plodín na poľnohospodárskej 

pôde. 

7. Reštrukturalizácia alebo  diverzifikácia výroby v podniku   

 Investície realizované len v súvislosti s vypracovaným plánom 

reštrukturalizácie výroby v podniku resp. s plánom 
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diverzifikácie výroby v podniku zameranými na zvýšenie 

produktivity podniku, zvýšenie zamestnanosti podniku alebo 

na diverzifikáciu poľnohospodárskej výroby s cieľom výroby 

produktov s vyššou pridanou hodnotou. V rámci uvedeného 

nebudú podporované investície do špeciálnych strojov  a 

náradia s vínimkou pokiaľ má investícia priamy súvis s 

reštrukturalizáciou podniku resp. diverzifikáciou výroby. 

8. Skladovacie kapacity a pozberová úprava 

 Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie 

skladovacích kapacít a  pozberovej úpravy vrátane sušiarní 

s energetickým využitím biomasy na výrobu tepla s max. 

tepelným výkonom do 2 MWt, 

9. Zníženie záťaže na životné prostredie vrátane technológii na 

znižovanie emisií skleníkových plynov  

 Investície do nových technológií na znižovanie emisií 

skleníkových plynov v ustajnení hospodárskych zvierat; 

 Investície do objektov a technológií na bezpečné uskladnenie 

a nakladanie s hospodárskymi hnojivami a inými vedľajšími 

produktmi vlastnej živočíšnej výroby (výstavba hnojísk, 

uskladňovacích nádrží alebo žúmp); 

 Investície do uskladnenia hnojív a chemických prípravkov v 

rastlinnej výrobe a do objektov, technológií a zariadení na 

bezpečné uskladnenie senáže a siláže. 

Finančný plán   

Región

31 
Spolu EÚ a ŠR VZ 

MR  271 785,60 135 892,80 135 892,80 

VR - - - 

Spolu 271 785,60 135 892,80 135 892,80 

 

                                                             
31 Typ regiónu: MR – menej rozvinutý región, VR – viac rozvinutý región 



 

158 
 

Názov opatrenia  M01 -  Prenos vedomostí a zručností 

Priradenie k  

k fokusovej oblasti 

PRV 

3A Zvýšenie konkurencie schopnosti prvovýrobcov prostredníctvom 

ich lepšej integrácie do poľnohospodársko-potravinového reťazca 

pomocou systémov kvality, pridávanie hodnoty poľnohospodárskym 

produktom, propagácie na miestnych trhoch a v krátkych 

dodávateľských reťazcoch, skupín a organizácií výrobcov 

a medziodvetvových organizácií. 

Rozsah 

a oprávnené 

činnosti 

v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013) 

Jednotlivé oblasti zamerania informačných aktivít: 

1. oblasť aplikácie spoločnej poľnohospodárskej politiky – 

nastavenie systému, podpory, kritériá, podmienky, kontrola, 

autorizácia, platby, previazanosť na národné podpory a 

štátnu pomoc podpory  

2. oblasť ekologického poľnohospodárstva 

3. informačné aktivity so zameraním na znižovanie znečistenia 

jednotlivých zložiek životného prostredia – ovzdušie, voda, 

pôda, klíma ako a biodiverzity; 

4. oblasť hospodárenia s vodou na poľnohospodárskej pôde – 

protierózne a protipovodňové opatrenia; 

5. oblasť so zameraním na zvýšenie záujmu o hospodárenie v 

uvedených oblastiach s dôrazom na kompenzačné platby v 

územiach NATURA 2000; 

6. oblasť aplikácie hnojív a pesticídov do pôdy – smernice a 

nariadenia na ich aplikáciu; 

7. oblasť zameraná na protieróznu ochranu a ochranu proti 

degradácii pôdy vrátane  starostlivosti o TTP; 

8. oblasť zamerania na energetickú efektívnosť v 

pôdohospodárstve – efektívne tepelné hospodárstvo s 

udržateľným využitím obnoviteľných zdrojov energie, ktoré je 

podnik schopný produkovať. Využitie minimalizačných 

technológií pri osevných postupoch; 

9. oblasť výroby elektrickej energie a tepla s využitím vedľajších 

produktov, zvyškov a iných nepotravinových surovín; 
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10. oblasť manipulácie, uskladňovania a aplikácie organických 

hnojív, exkrementov hospodárskych zvierat s dôrazom na 

minimalizáciu úniku skleníkových plynov; 

Finančný plán   

Región

32 
Spolu EÚ a ŠR VZ 

MR  36 243,00 36 243,00 0,00 

VR - - - 

Spolu 36 243,00 36 243,00 0,00 

 

Názov opatrenia  M06 - Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikania 

Priradenie k  

k fokusovej oblasti 

PRV 

6A Uľahčenie diverzifikácie, zakladanie nových malých podnikov 

a vytváranie pracovných miest 

Rozsah 

a oprávnené 

činnosti 

v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013) 

Činnosť 1: činnosti spojené s vidieckym cestovným ruchom 

a agroturistikou zamerané na vytváranie podmienok pre rekreačné 

a relaxačné činnosti, vrátane vytvárania podmienok na poskytovanie 

vzdelávania a vytvorenie konferenčných priestorov. 

Oprávnená je výstavba ubytovacích zariadení, rekonštrukcia 

a modernizácia existujúcich ubytovacích zariadení, ako aj 

nevyužívaných objektov na ubytovacie zariadenie a to s kapacitou od 

5 do 30 lôžok,v nadväznosti na vytvorenie alebo modernizáciu areálu 

na rozvoj rekreačných a relaxačných činností. 

V prípade obhospodarovateľov lesa je činnosť 1 oprávnená 

s výnimkou budovania a obnovy občianskej a poznávacej 

infraštruktúry (náučné a turistické chodníky, cyklotrasy, odpočívadlá, 

pozorovateľne, mostíky, turistické značenie, mapové panely, 

informačné tabule, turistické útulne, ohniská, odpadkové koše, 

vyhliadkové veže, lanové dráhy, schody, rebríky, chodníky, objekty 

                                                             
32 Typ regiónu: MR – menej rozvinutý región, VR – viac rozvinutý región 
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a centrá biodiverzity na pozorovanie – mokrade, malé vodné plochy, 

ukážkové lesné biotopy). 

Činnosť 2: činnosti spojené s poskytovaním služieb pre cieľovú 

skupinu: deti, seniori a občania so zníženou schopnosťou pohybu. 

V rámci danej oblasti je možné sa zamerať aj na terapie (hipoterapia, 

animoterapia), lesnú pedagogiku a pod., ktoré prispievajú 

k rekonvalescencii, lepšiemu začleneniu do spoločenského života, 

zvýšeniu motoriky cieľovej skupiny. 

 Činnosť 3: spracovanie a uvádzanie na trh produktov mimo 

poľnohospodárstva a potravinárstva (ktorých výstup spracovania 

nespadá do prílohy I ZFEÚ, s výnimkou spracovania 

poľnohospodárskych produktov, ktorých vstup spadá do prílohy I 

ZFEÚ a výstupom je energia z OZE alebo produkt, ktorý sa ďalej 

využíva na výrobu energie) vrátane doplnkovej výroby 

nepoľnohospodárskeho, nelesného a neakvakultúrneho charakteru, 

ako aj predaj vlastných produktov nepoľnohospodárskeho, nelesného 

a neakvakultúrneho charakteru (vrátane zriadenia mobilných 

predajných miest) a výrobkov a/alebo produktov iných 

poľnohospodárov a obhospodarovateľov lesa a akvakultúrnych 

podnikov za účelom ekonomického rozvoja daného územia. 

Oprávnená je aj tvorba a rozvoj aktivít a činností spojených 

s poskytovaním služieb, najmä služieb súvisiacich so skladovaním, 

logistikou a dopravou a zriaďovaním podnikateľských inkubátorov 

Finančný plán   

Región

33 
Spolu EÚ a ŠR VZ 

MR  162 612,00 81 306,00 81 306,00 

VR - - - 

Spolu 162 612,00 81 306,00 81 306,00 

 

                                                             
33 Typ regiónu: MR – menej rozvinutý región, VR – viac rozvinutý región 
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Názov opatrenia  M07 - Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach 

Priradenie k  

k fokusovej oblasti 

PRV 

6B Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach 

Rozsah 

a oprávnené 

činnosti 

v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013) 

- výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, 

vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd; 

- výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, 

chodníkov  a záchytných parkovísk, autobusových zastávok, výstavba, 

rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, prehlbovanie 

existujúcich obecných studní.  V prípade investícií do miestnych 

komunikácii, tie budú umožnené len v malom rozsahu a za 

predpokladu, že prispievajú k oživeniu znevýhodnenej vidieckej 

oblasti, kde môže zlepšiť prepojenie medzi vidieckymi oblasťami a 

širšou dopravnou sieťou, príp. budú prispievať k miestnemu 

ekonomickému rozvoju (napr. k rozvoju vidieckeho cestovného ruchu 

a pod.); 

- zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, 

námestí, parkov a pod. 

Finančný plán   

Región

34 
Spolu EÚ a ŠR VZ 

MR  155 921,40 155 921,40 0,00 

VR - - - 

Spolu 155 921,40 155 921,40 0,00 

 

Názov opatrenia  M07 - Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach 

Priradenie k  

k fokusovej oblasti 

PRV 

6B Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach 

                                                             
34 Typ regiónu: MR – menej rozvinutý región, VR – viac rozvinutý región 
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Rozsah 

a oprávnené 

činnosti 

v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013) 

 investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie 

voľného času  vrátane príslušnej infraštruktúry – napr. 

výstavba/rekonštrukcia/modernizácia športovísk a detských 

ihrísk, amfiteátrov, investície do rekonštrukcie nevyužívaných 

objektov v obci pre komunitnú/spolkovú činnosť vrátane 

rekonštrukcie existujúcich kultúrnych domov; 

 zriadenie nových, prístavba, prestavba, rekonštrukcia a 

modernizácia existujúcich domov smútku vrátane ich okolia; 

 investície súvisiace so zvyšovaním kvality života obyvateľov – 

investície spojené s odstraňovaním malých tzv. divokých 

skládok odpadov resp. opusteného odpadu; 

 investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti a prevencie proti 

vandalizmu na verejných priestoroch (montáž kamerových 

systémov a iných bezpečnostných prvkov); 

 investície súvisiace s vytváraním podmienok pre rozvoj 

podnikania – rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre 

podnikateľskú činnosť, výstavba/rekonštrukcia tržníc pre 

podporu predaja miestnych produktov a pod. 

 investície do využívania OZE vrátane investícií spojenými 

s úsporou energie – len ako súčasť investícií do miestnych 

služieb. 

Finančný plán   

Región

35 
Spolu EÚ a ŠR VZ 

MR  35 303,40 35 303,40 0,00 

VR - - - 

Spolu 35 303,40 35 303,40 0,00 

 

Názov opatrenia  M19 - Chod miestnej akčnej skupiny a animácia 

                                                             
35 Typ regiónu: MR – menej rozvinutý región, VR – viac rozvinutý región 
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Priradenie k  

k fokusovej oblasti 

PRV 

6B Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach 

Rozsah 

a oprávnené 

činnosti 

1. financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s 

riadením uskutočňovania stratégií CLLD:  

- personálne a administratívne náklady MAS 

(prevádzkové vrátane nákladov na prenájom 

kancelárskych priestorov, osobné náklady, poistenie), 

- vzdelávanie zamestnancov a členov MAS (školenia, 

konferencie, semináre, workshopy a pod., okrem 

školení pre predkladateľov projektov), ktorí sa 

podieľajú na príprave a vykonávaní stratégie CLLD. 

- náklady na publicitu a sieťovanie: účasť zamestnancov 

a členov MAS na stretnutiach s inými MAS, vrátane 

zasadaní národných a európskych sietí, ako aj 

poplatky za členstvo v regionálnych, národných alebo 

európskych sieťach MAS, 

- finančné náklady (napr. bankové poplatky), 

- náklady vynaložené na monitorovanie, hodnotenie a 

aktualizáciu stratégií CLLD (na úrovni MAS), 

2. financovanie animačných nákladov MAS v súvislosti s oživovaním 

stratégie CLLD: 

- propagácia a informovanie o dotknutej oblasti a výsledkoch 

stratégie CLLD; 

- výmena informácií medzi miestnymi aktérmi - semináre, 

konferencie, workshopy pre členov MAS, ďalších aktérov ako 

aj, zamerané na ich rozširovanie vedomostí a zručností pri 

vykonávaní stratégie CLLD a s tým spojených prác, 

- vzdelávanie potenciálnych prijímateľov zamerané na 

rozširovanie vedomostí a zručností pri príprave projektov. 

Finančný plán   
Región

36 
Spolu EÚ a ŠR VZ 

                                                             
36 Typ regiónu: MR – menej rozvinutý región, VR – viac rozvinutý región 
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MR  24 712,20 24 712,20 0,00 

VR - - - 

Spolu 24 712,20 24 712,20 0,00 

 

 

 

 

 

 

Tabuľka č. 26. Z: Opatrenie IROP – akčný plán pre dodatočnú výkonnostnú alokáciu 

Názov opatrenia  
Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením 

uskutočňovania stratégií CLLD 

Priradenie k  ŠC 

IROP 

5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou 

podnikania a inovácií 

Rozsah 

a oprávnené 

činnosti 

v súlade s IROP 

- financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením 

uskutočňovania stratégií CLLD:  

   A.) personálne a administratívne náklady MAS (prevádzkové, 

osobné, poistenie),  

   B.) vzdelávanie zamestnancov a členov MAS (školenia, konferencie, 

semináre, workshopy a pod., okrem školení pre predkladateľov 

projektov), ktorí sa podieľajú na príprave a vykonávaní stratégie 

CLLD.  

   C.) náklady na publicitu a sieťovanie: účasť zamestnancov a členov 

MAS na stretnutiach s inými MAS, vrátane zasadaní národných a 

európskych sietí, ako aj poplatky za členstvo v regionálnych, 

národných alebo európskych sieťach MAS,  

   D.) finančné náklady (napr. bankové poplatky),  

   E.) náklady vynaloţené na monitorovanie, hodnotenie a 

aktualizáciu stratégií CLLD (na úrovni MAS), 
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Finančný plán   

Región

37 
Spolu EÚ a ŠR VZ 

MR  145 085,78 137 831,49 7 254,29 

VR - - - 

Spolu 145 085,78 137 831,49 7 254,29 

 

Názov opatrenia  
Zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých 

podnikov, samostatne zárobkovo činných osôb, družstiev 

Priradenie k  ŠC 

IROP 

5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou 

podnikania a inovácií 

Rozsah 

a oprávnené 

činnosti 

o obstaranie hmotného majetku pre účely tvorby pracovných 

miest, 

o nutné stavebnotechnické úpravy budov spojené 

s umiestnením obstaranej technológie a/alebo 

s poskytovaním nových služieb, 

o podpora marketingových aktivít, 

o podpora miestnych produkčno-spotrebiteľských reťazcov, 

sieťovanie na úrovni miestnej ekonomiky a výmena 

skúseností. 

Finančný plán   

Región

38 
Spolu EÚ a ŠR VZ 

MR  229 454,18 126 199,80 103 254,38 

VR - - - 

Spolu 229 454,18 126 199,80 103 254,38 

 

Názov opatrenia  
Rozvoj základnej infraštruktúry v oblastiach: dopravné prepojenie 

a dostupnosť sídiel 

                                                             
37 Typ regiónu: MR – menej rozvinutý región, VR – viac rozvinutý región 
38 Typ regiónu: MR – menej rozvinutý región, VR – viac rozvinutý región 
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Priradenie k  ŠC 

IROP 

5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými 

centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných 

infraštruktúrach 

Rozsah 

a oprávnené 

činnosti 

v súlade s IROP 

Finančný plán   

Región

39 
Spolu EÚ a ŠR VZ 

MR  71 923,58 68 327,40 3 596,18 

VR - - - 

Spolu 71 923,58 68 327,40 3 596,18 

 

Názov opatrenia  
Rozvoj základnej infraštruktúry v oblastiach: sociálne služby 

a komunitné služby. 

Priradenie k  ŠC 

IROP 

5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými 

centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných 

infraštruktúrach 

Rozsah 

a oprávnené 

činnosti 

v súlade s IROP 

o zriaďovanie nových alebo rekonštrukcia a modernizácia 

existujúcich zariadení pre poskytovanie komunitných 

sociálnych služieb vrátene materiálno-technického 

vybavenia, 

o zvyšovanie kvality a kapacity komunitných sociálnych 

služieb, 

o rozvoj terénnych a ambulantných sociálnych služieb, 

o infraštruktúra komunitných centier, 

Finančný plán   

Región

40 
Spolu EÚ a ŠR VZ 

MR  71 923,58 68 327,40 3 596,18 

                                                             
39 Typ regiónu: MR – menej rozvinutý región, VR – viac rozvinutý región 
40 Typ regiónu: MR – menej rozvinutý región, VR – viac rozvinutý región 
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VR - - - 

Spolu 71 923,58 68 327,40 3 596,18 

 

Názov opatrenia  
Rozvoj základnej infraštruktúry v oblastiach: infraštruktúra 

vzdelávania 

Priradenie k  ŠC 

IROP 

5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými 

centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných 

infraštruktúrach 

Rozsah 

a oprávnené 

činnosti 

v súlade s IROP 

o vybudovanie, modernizácia odborných učební, laboratórií, 

jazykových učební ZŠ, 

o skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení. 

Finančný plán   

Región

41 
Spolu EÚ a ŠR VZ 

MR  71 923,58 68 327,40 3 596,18 

VR - - - 

Spolu 71 923,58 68 327,40 3 596,18 

 

Názov opatrenia  
Rozvoj základnej infraštruktúry v oblastiach: sociálne služby 

a komunitné služby  

Priradenie k  ŠC 

IROP 

5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými 

centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných 

infraštruktúrach 

Rozsah 

a oprávnené 

činnosti 

v súlade s IROP 

o zriaďovanie nových alebo rekonštrukcia a modernizácia 

existujúcich zariadení pre poskytovanie komunitných 

sociálnych služieb vrátene materiálno-technického 

vybavenia, 

                                                             
41 Typ regiónu: MR – menej rozvinutý región, VR – viac rozvinutý región 
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o zvyšovanie kvality a kapacity komunitných sociálnych 

služieb, 

o rozvoj terénnych a ambulantných sociálnych služieb, 

o infraštruktúra komunitných centier, 

Finančný plán   

Región

42 
Spolu EÚ a ŠR VZ 

MR  37 495,06 31 870,80 5 624,26 

VR - - - 

Spolu 37 495,06 31 870,80 5 624,26 

 

Názov opatrenia  
Rozvoj základnej infraštruktúry v oblastiach: infraštruktúra 

vzdelávania 

Priradenie k  ŠC 

IROP 

5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými 

centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných 

infraštruktúrach 

Rozsah 

a oprávnené 

činnosti 

v súlade s IROP 

o vybudovanie, modernizácia odborných učební, laboratórií, 

jazykových učební ZŠ, 

o skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení. 

Finančný plán   

Región

43 
Spolu EÚ a ŠR VZ 

MR  37 495,06 31 870,80 5 624,26 

VR - - - 

Spolu 37 495,06 31 870,80 5 624,26 

 

 

 

                                                             
42 Typ regiónu: MR – menej rozvinutý región, VR – viac rozvinutý región 
43 Typ regiónu: MR – menej rozvinutý región, VR – viac rozvinutý región 
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5.3 Monitorovanie a hodnotenie stratégie CLLD 

 

5.3.1 Opis monitorovania a hodnotenia stratégie CLLD 

 

Monitorovanie a hodnotenie je organickou súčasťou správneho strategického plánovania a 

programovania. Umožňuje vytvoriť stálu spätnú väzbu praktickej realizácie Stratégie 

miestneho rozvoja CLLD. Zároveň umožňuje včas urobiť zmeny v intervenčnom rámci v 

prospech želanej zmeny a dosahovania cieľov v prípade potreby. Tento postup umožňuje aj 

nestranne posúdiť kvalitu zostavenia intervenčného rámca a poučiť sa z prípadných chýb. 

Monitoring je priebežný proces, ktorý pomáha kontrolovať využitie zdrojov v akčnom pláne a 

vidieť bezprostredný výstup funkčnosti jednotlivých opatrení. Pre monitorovanie 

implementácie akčného plánu boli naplánované výpovedné monitorovacie ukazovatele, ktoré 

sú uvedené v časti 5.2 Akčný plán v rámci každého opatrenia a každej aktivity zvlášť. Ide o 

indikátory vstupu, výstupu prípadne výsledku, ktoré nám pomôžu zmerať postupný pokrok 

implementácie stratégie. Pre správne a korektné výsledky je nevyhnutné mať dobrý prístup k 

údajom, ktoré nám pomôžu napĺňať monitorovacie indikátory.  

Hodnotenie je proces sledovania plnenia cieľov Stratégie miestneho rozvoja CLLD, vykonáva 

sa priebežne alebo periodicky, a to prostredníctvom indikátorov hodnotenia – výsledku a 

dopadu, ktorých hierarchia zodpovedá špecifickým a strategickým cieľom. MAS si v rámci 

stratégie stanovila monitorovacie a hodnotiace ukazovatele, ktoré budú slúžiť pre 

monitorovanie priebehu a výsledku realizácie projektov v rámci implementácie stratégie a 

činnosti MAS vzhľadom k stanoveným cieľom.  

Základom hodnotenia implementácie Stratégie miestneho rozvoja CLLD je neustále číselné 

vyhodnocovanie stanovených indikátorov monitorovania a indikátorov hodnotenia za 

súčasného sledovania celkového vývoja územia v kontexte. Konečný prijímateľ – predkladateľ 

projektu je povinný predložiť monitorovaciu správu projektu súčasne s poslednou ŽoP (ak je 

to pre dané opatrenie/ aktivitu relevantné). V monitorovacej správe je potrebné uviesť hodnoty 

sledovaných ukazovateľov, priebeh realizácie projektu, problémy pri realizácii projektu, 

odporúčania pre PPA a ďalšie náležitosti, ktoré sú obsahom správy.  

 

Výsledky implementácie Stratégie miestneho rozvoja CLLD budú každoročne vyhodnocované 

na zasadnutí Valného zhromaždenia. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu sa podpisom 

zmluvy zaväzuje, že umožní výkon kontroly auditu zo strany oprávnených kontrolných 

zamestnancov v zmysle príslušných predpisov a bude ako kontrolovaný subjekt pri výkone 
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kontroly a auditu riadne plniť povinnosti, ktoré mu vyplývajú z uvedených predpisov. 

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.  

  

Predmetom výkonu kontroly na mieste je najmä: 

Overenie skutočného dodania tovaru, vykonanie prác alebo poskytnutie služieb, overenie, či 

konečný prijímateľ projektu predkladá prostredníctvom monitorovacích správ správne 

informácie ohľadom fyzického pokroku realizácie projektu, overenie, či sú v účtovnom 

systéme konečného prijímateľa projektu zaúčtované všetky skutočnosti, ktoré sa týkajú 

projektu žiadateľa, overenie prípadných príjmov z realizácie projektu, overenie dodržania 

pravidiel publicity, ak sú stanovené. 

 

 

5.3.2 Monitorovacie ukazovatele 

 

Monitorovacie ukazovatele sú uvedené v časti 5.2 Akčný plán v rámci jednotlivých tabuliek 

týkajúcich sa opatrení a aktivít. 

 

Tabuľka 23: Povinné ukazovatele na úrovni programu – PRV SR  

Názov cieľového ukazovateľa 

Cieľová 

hodnota v roku 

2023 

Čistý počet obyvateľov, ktorý má prospech zo zlepšenia služieb 19 487 

Počet obyvateľov podporenej MAS 19 487 

Pracovné miesta vytvorené v podporovaných projektoch 

(LEADER/PRV) (oblasť zamerania 6B) 
5 

 

 

Tabuľka 24: Celkové verejné výdavky – PRV SR  
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Názov ukazovateľa výstupu 

Cieľová 

hodnota v roku 

2023 

Celkové verejné výdavky (v EUR) – podpora na vykonávanie operácií v 

rámci stratégie CLLD (len časť z PRV) 

 

 

494 074,00 

Celkové verejné výdavky (v EUR) – podpora pri prevádzkových 

nákladoch a oživení - (len časť z PRV) 

 

 

27 458,00 

 

Tabuľka 25: Povinné ukazovatele na úrovni IROP  

Názov ukazovateľa výstupu 
Merná jednotka Cieľová hodnota v 

roku 2023 

Počet podporených podnikov podnik 3 

Zamestnanosť v podporených podnikoch FTE 3 

Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu 

s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre 

firmu nové 

podnik 

1 

Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu 

s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre 

trh nové 

podnik 

0 

Počet nových služieb a prvkov verejnej 

infraštruktúry 

počet 
6 
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6 Finančný rámec 

 

6.1 Financovanie stratégie CLLD 

 

Tabuľka 26: Celkové zdroje pre MAS z PRV a IROP 

 SPOLU EUR 

Celkové zdroje z PRV (EPFRV) a IROP (EFRR) 

(základná alokácia  podľa vzorca pre MAS v súlade 

s kapitolou 6.4 Systému riadenia CLLD), z toho: 

 

1 113 482,11 

Operácie v rámci implementácie stratégie CLLD  

932 878,00 

Chod MAS a animácie  

180 604,11 

 

Tabuľka 27: Celkové zdroje pre MAS z PRV a IROP rozdelené podľa fondov 

 Fond Typ 

regiónu 

Spolu v EUR 

Celkové zdroje z PRV (EPFRV) a IROP 

(EFRR) (základná alokácia  podľa 

vzorca pre MAS v súlade s kapitolou 6.4 

Systému riadenia CLLD), z toho: 

 

EPFRV, 

EFRR 

menej 

rozvinutý 

 

 

 

 

1 113 482,11 

- viac 

rozvinutý 

 

0,00 

Operácie v rámci implementácie 

stratégie CLLD 

EPFRV, 

EFRR 

menej 

rozvinutý  

 

 

932 878,00 

- viac 

rozvinutý 

0,00 

Chod MAS  EFRR menej 

rozvinutý 

 

 

153 146,11 
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- viac 

rozvinutý 

0,00 

 

Animácie 

EPFRV menej 

rozvinutý 

 

 

27 458,00 

- viac 

rozvinutý 

0,00 

Pozn.: Financovanie chodu MAS vrátane animácií musí byť v súlade s kapitolou 6.2 Systému 

riadenia CLLD.  
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Tabuľka 28: Rozdelenie zdrojov na jednotlivé typy výdavkov  v rámci príslušných programov 

 región PRV IROP SPOLU 

EPFRV ŠR VZ spolu EFRR ŠR VZ spolu fondy ŠR VZ spolu 

operácie v rámci 

stratégie CLLD 

menej 

rozvinutý 

 

370 555,50 

 

123 518,50 

 

241 332,00 

 

735 406,00 

 

438 804,00 
0,00 

 

139 212,71 

 

578 016,71 

 

809 359,50 

 

123 518,50 

 

380 544,71 

 

1 313 422,71 

viac 

rozvinutý 
- - - - - - - - - - - - 

chod MAS   

 

menej 

rozvinutý 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

153 146,11 

0,00 
 

8 060,32 

 

161 206,43 

 

153 146,11 
0,00 

 

8 060,32 

 

161 206,43 

viac 

rozvinutý 
- - - - - - - - - - - - 

animácie 

 

menej 

rozvinutý 
 

20 593,50 

 

6 864,50 
0,00 

 

 

27 458,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 
 

20 593,50 

 

6 864,50 
0,00 

 

27 458,00 

viac 

rozvinutý 
- - - - - - - - - - - - 

SPOLU 

 

menej 

rozvinutý 

 

391 149,00 

 

130 383,00 

 

241 332,00 

 

762 864,00 

 

591 950,11 
0,00 

 

147 273,03 

 

739 223,14 

 

983 099,11 

 

130 383,00 

 

388 605,03 

 

1 502 087,14 

viac 

rozvinutý 
- - - - - - - - - - - - 

spolu  

391 149,00 

 

130 383,00 

 

241 332,00 

 

762 864,00 

 

591 950,11 
0,00 

 

147 273,03 

 

739 223,14 

 

983 099,11 

 

130 383,00 

 

388 605,03 

 

1 502 087,14 
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6.2 Finančný plán pre opatrenia 

 

V tabuľke sa uvedie prehľad podľa opatrení stratégie CLLD, v členení podľa fondu 

(EPFRR/PRV,EFRR/IROP), kategórii regiónu a podľa zdrojov financovania v nadväznosti  

na vyvážený pomer medzi fondmi vyplývajúci z indikatívnej výšky finančnej alokácie na 

stratégiu CLLD, ktorá je:  

 

   PRV:IROP 

pre stratégie mimo BSK (viac menej rozvinutý 

región): 

 

53 : 47 

pre stratégie v rámci BSK (viac rozvinutý región): 75 : 25 

 

Tabuľka 29: Sumárna tabuľka finančného plánu 

Opatrenie stratégie CLLD Fond Región Spolu EÚ ŠR VZ iné 

Zakladanie nových a podpora 

existujúcich mikro a malých 

podnikov, samostatne 

zárobkovo činných osôb, 

družstiev 

 

EFRR menej 

rozvinutý 

región  

 

254 949,09 

 

140 222,00 

0,00 

 

114 727,09 

0,00 

viac 

rozvinutý 

región  

- - - - - 

Rozvoj základnej infraštruktúry 

(SS) v oblastiach: dopravné 

prepojenie a dostupnosť sídiel 

EFRR menej 

rozvinutý 

región  

 

 

41 661,18 

 

 

35 412,00 

0,00 

 

 

6 249,18 

0,00 

viac 

rozvinutý 

región  

- - - - - 

Rozvoj základnej infraštruktúry 

(SS) v oblastiach: sociálne 

služby a komunitné služby 

 

EFRR menej 

rozvinutý 

región 

 

 

41 661,18 

 

 

35 412,00 

0,00 

 

 

6 249,18 

0,00 

viac 

rozvinutý 

región 

- - - - - 
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Rozvoj základnej infraštruktúry 

(VS) v oblastiach: dopravné 

prepojenie a dostupnosť sídiel 

 

 

 

 

 

 

EFRR menej 

rozvinutý 

región  

 

 

158 231,87 

 

 

150 320,28 

0,00 

 

 

7 911,59 

0,00 

viac 

rozvinutý 

región  

- - - - - 

Rozvoj základnej infraštruktúry 

(VS) v oblastiach: sociálne 

služby a komunitné služby 

 

 

EFRR menej 

rozvinutý 

región 

 

 

57 538,86 

 

 

54 651,92 

 

0,00 

 

 

2 876,94 

 

0,00 

viac 

rozvinutý 

región 

- - - - - 

Budovanie a rekonštrukcia 

verejných kanalizácií 

a budovanie a rekonštrukcia 

čistiarní odpadových vôd  

v aglomeráciách do 2000 EO 

EFRR menej 

rozvinutý 

región 

 

 

23 974,63 

 

 

22 775,80 

0,00 

 

 

1 198,73 

0,00 

viac 

rozvinutý 

región 

- - - - - 

M04– Investície do hmotného 

majetku 

EPFRV menej 

rozvinutý 

región  

 

301 984,00 

 

113 244,00 

 

37 748,00 

 

150 992,00 

0,00 

viac rozvinutý 

región  
- - -  - 

M01 – Prenos znalostí 

a  informačné akcie  

EPFRV menej 

rozvinutý 

región  

 

20 658,00 

 

15 493,50 

 

5 164,50 

0,00 0,00 

viac rozvinutý 

región  
- - - - - 

M06 – Rozvoj 

poľnohospodárskych podnikov 

a podnikateľskej činnosti 

EPFRV menej 

rozvinutý 

región  

 

180 680,00 

 

67 755,00 

 

22 585,00 

 

90 340,00 

0,00 

viac rozvinutý 

región  
- - - - - 

M01 – Prenos znalostí 

a  informačné akcie 

EPFRV menej 

rozvinutý 

región 

 

19 612,00 

 

14 709,00 

 

4 903,00 

0,00 0,00 
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Tabuľka 30: Celkový pomer medzi fondmi na stratégiu 

   PRV (EPFRV) :IROP (EFRR) 

Stratégia CLLD mimo BSK (menej rozvinutý 

región): 

 

53:47 

Stratégia CLLD v rámci BSK (viac rozvinutý 

región): - 

 

Tabuľka 31: Zameranie stratégie podľa sektorov 

Názov opatrenia 

stratégie CLLD 

Rozpočet na opatrenie  Oprávnený 

prijímateľ – 

verejný sektor  

(označiť „X“) 

Oprávnený 

prijímateľ – 

neverejný 

sektor 

(označiť „X“) 

Zakladanie nových a podpora 

existujúcich mikro a malých 

podnikov, samostatne 

zárobkovo činných osôb, 

družstiev 

 

 

140 222,00 

 x 

viac rozvinutý 

región 
- - - - - 

M07 - Základné služby a obnova 

dedín vo vidieckych oblastiach 

EPFRV menej 

rozvinutý 

región  

 

212 472,00 

 

159 354,00 

 

53 118,00 

0,00 0,00 

viac rozvinutý 

región  
- - - - - 

 

Chod MAS 

EFRR  menej 

rozvinutý 

región  

 

161 206,43 

 

153 146,11 

0,00 

 

 

8 060,32 

0,00 

viac rozvinutý 

región  
- - - - - 

Animácie 

 

EPFRV menej 

rozvinutý 

región  

 

27 458,00 

 

20 593,50 

 

6 864,50 

0,00 0,00 

viac rozvinutý 

región  
- - - - - 
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Rozvoj základnej 

infraštruktúry (SS) 

v oblastiach: dopravné 

prepojenie a dostupnosť sídiel 

 

 

35 412,00 

 x 

Rozvoj základnej 

infraštruktúry (SS) 

v oblastiach: sociálne služby 

a komunitné služby 

 

 

 

35 412,00 

 x 

Rozvoj základnej 

infraštruktúry (VS) 

v oblastiach: dopravné 

prepojenie a dostupnosť sídiel 

 

 

 

150 320,28 

x  

Rozvoj základnej 

infraštruktúry (VS) 

v oblastiach: sociálne služby 

a komunitné služby 

 

 

 

54 651,92 

x  

Budovanie a rekonštrukcia 

verejných kanalizácií 

a budovanie a rekonštrukcia 

čistiarní odpadových vôd  

v aglomeráciách do 2000 EO 

 

 

 

22 775,80 

x  

M04– Investície do hmotného 

majetku 

 

 

 

150 992,00 

 x 

M01 – Prenos znalostí 

a  informačné akcie  

 

 

 

20 658,00 

 x 

M06 – Rozvoj 

poľnohospodárskych 

podnikov a podnikateľskej 

činnosti 

 

 

 

90 340,00 

 x 

M01 – Prenos znalostí 

a  informačné akcie 

 

 

 

19 612,00 

 x 
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M07 - Základné služby 

a obnova dedín vo vidieckych 

oblastiach 

 

 

 

212 472,00 

x  

Celkový rozpočet 

podľa sektorov  ------------------------------------- 

 

 

440 230,00 

 

 

492 648,00 

Percentuálny pomer 

zamerania stratégie  ------------------------------------- 

 

 

47,19% 

 

 

52,81% 

 

 

7 Zhodnotenie prínosov stratégie CLLD, jej synergie a doplnkovosť 

 

7.1 Prínosy k zlepšovaniu ekonomického rozvoja územia 

 

Z ekonomických prieskumov je známe, že ekonomické činnosti sa zväčša sústreďujú 

v mestách, teda v mestskom prostredí, kam obyvatelia obcí dochádzajú za prácou. Cieľom 

Stratégie miestneho rozvoja CLLD je zabezpečiť ekonomický rozvoj vidieckeho prostredia 

a rozšíriť existujúce a vytvoriť nové možnosti zamestnania sa na vidieku. Zvýšenie 

zamestnanosti regiónu je jedným z prierezových cieľov partnerstva, ktorý výrazným spôsobom 

prispeje k jeho celkovému rozvoju. 

 

Ekonomický rozvoj územia sa zabezpečí podporou miestnych mikro, malých a stredných 

podnikov. Prostredníctvom finančnej podpory sa pomôže výlučne miestnym podnikom v rámci 

územia MAS. Z ekonomického hľadiska je partnerstvo zastúpené obcami s verejnými zdrojmi, 

podnikateľmi so súkromnými zdrojmi a občianskymi iniciatívami so zdrojmi súkromnými 

a zdrojmi z rôznych grantov.  

 

Stratégia miestneho rozvoja CLLD pre občianske združenie „Mikroregión Hurbanovo“ 

prispieva k ekonomickému rozvoju prostredníctvom aktivít IROP 2014-2020 Zakladanie 

nových a podpora existujúcich mikro a malých podnikov, samostatne zárobkovo činných osôb, 

družstiev a Rozvoj základnej infraštruktúry v oblastiach: dopravné prepojenie a dostupnosť 
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sídiel, infraštruktúra vzdelávania, sociálne služby a komunitné služby. Tieto aktivity 

predstavujú významnú príležitosť pre súkromný sektor, ktorej jedinečnosť spočíva v 15 % - 

nom spolufinancovaní zo strany konečného prijímateľa.  

 

Stratégia ďalej prispieva opatreniami PRV SR 2014-2020, ktorými sú M04 – Investície do 

hmotného majetku a M06 – Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti. 

Tieto opatrenia poskytujú široké možnosti rozvoja v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby 

a diverzifikácie činností podnikov do nových sfér pôsobenia. 

Geografické podmienky dávajú predpoklad pre tvorbu ekonomických zdrojov viac v oblasti 

služieb, pretože celé územie MAS  z koncepčného hľadiska národnej aj regionálnej politiky je 

zaradené do kategórie rekreačnej oblasti medzinárodného významu už i s ohľadom na pomerne 

vysoký stupeň ochrany prírody a vysokých nárokov na tvorbu krajiny.  

 

Stratégia predpokladá aj zvýšenie zamestnanosti o 24 nových pracovných miest, 18 v rámci 

opatrení PRV SR 2014 – 2020 a 6 v rámci IROP 2014 - 2020 a tvorbu doplnkových príjmov 

obyvateľstva v službách cestovného ruchu a agroturizmu v čom spočíva aj konkurenčná výhoda 

územia. 

 

 

7.2 Prínosy k napĺňaniu cieľov PRV 

 

Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 svojimi opatreniami prispieva k rozvoju súkromného 

ako aj verejného sektora. Ako už bolo spomenuté opatrenia M04 a M06 poskytujú možnosti 

rozvoja najmä v oblasti poľnohospodárskej, potravinárskej alebo lesohospodárskej činnosti. 

Keďže ide o oblasť významnú svojim poľnohospodárskym potenciálom predpokladáme 

efektívne využitie týchto finančných prostriedkov. Diverzifikácia do nepoľnohospodárskych 

oblastí umožňuje prienik miestnych poľnohospodárov aj do nových oblastí podnikania, čím 

vedia poskytnúť novú službu alebo ponúknuť nový produkt. Veľký význam pre územia má 

budovanie a modernizácia  podnikov s využitím miestnej produkcie predovšetkým 

v potravinárskej výrobe, v prípade podnikov zameraných na využívanie miestnych zdrojov 

napr. z ovocinárstva, vinárstva.  
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Stratégia miestneho rozvoja napĺňa ciele PRV aj prostredníctvom opatrení určeným pre verejný 

sektor. Opatrenie M07 - Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach ponúka 

široké možnosti pre rozvoj miestnych samospráv. Vychádzajúc z potrieb daného územia budú 

investície smerovať najmä do rekonštrukcií a modernizácií verejných priestranstiev, 

rekonštrukcií miestnych komunikácií a chodníkov a investícií do priestranstiev slúžiacich na 

voľnočasové aktivity, športoviská, amfiteátre a podobne. 

 

Aj v dospelej populácii existujú skupiny, ktoré môžeme z rôznych dôvodov označiť za 

zraniteľné. Ide o skupiny zložené z dospelých jednotlivcov, ktorí potrebujú pomoc a 

starostlivosť iných osôb či inštitúcií na to, aby mohli žiť dôstojný každodenný život. Prax 

ukazuje, že v niektorých prípadoch je potrebné aj u dospelých jedincov poskytovať pomoc, 

starostlivosť či prijímať namiesto nich rozhodnutia. 

 

 

Súčasťou Stratégie miestneho rozvoja CLLD je aj riešenie otázky marginalizovaných skupín 

obyvateľstva, kde predpokladáme ich zapojenie do procesu implementácie stratégie. Ich účasť 

predpokladáme najmä na projektových zámeroch jednotlivých samospráv. Stratégia taktiež 

zohľadňuje zraniteľné skupiny obyvateľstva v rámci hodnotiacich, bodovacích kritérií pre 

výber projektov teda žiadostí o nenávratný finančný príspevok. V prípade ak projekt prispeje 

k zvýšeniu kvality života zraniteľných skupín obyvateľstva dostane tento vyššie bodové 

ohodnotenie. 

 

Prínosy k životnému prostrediu, jeho zachovaniu a ochrane sú zohľadnené v rámci 

opatrenia M06 – Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti, 

podopatrenia 6.4. – Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych 

činností. Hodnotiace, bodovacie kritériá zohľadňujú vybudovanie prvkov zelenej 

infraštruktúry, to znamená, že projekty prispievajúce k zvýšeniu verejnej zelene a k zvýšeniu 

počtu  prvkov verejnej zelenej infraštruktúry  budú mať vyššie bodové ohodnotenie, teda 

zvyšuje sa možnosť ich úspechu. Projekty obsahujúce vybudovanie prvkov zelenej 

infraštruktúry sú v rámci bodového ohodnotenia výberových kritérií zvýhodnené, pretože 

takýmto spôsobom prispievajú k budovaniu zelených priestranstiev a k zvyšovaniu hodnoty 

územia z hľadiska kvality životného prostredia. 
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Stratégia bude k zvýšeniu environmentálneho povedomia obyvateľstva prispievať aj 

prostredníctvom opatrenia M01 - Prenos znalostí a  informačné akcie. Realizáciou 

vzdelávacích aktivít vo forme školení. Školenia, workshopy a informačné akcie budú zamerané 

aj na tematiku ochrany životného prostredia, znižovania environmentálnych záťaží 

a využívania životné prostredie šetriacich technológií. 

 

 

7.3 Prínosy k napĺňaniu cieľov IROP 

 

Územia občianskeho združenia „Mikroregión Hurbanovo“ je charakteristické nedostatočnou 

kapacitou pracovných síl. Cieľom aktivít v rámci IROP je zvyšovanie zamestnanosti v 

rámci regiónu, zvyšovanie konkurencieschopnosti malých a začínajúcich podnikateľov 

a zvyšovanie podielu výrobkov a služieb na regionálnej úrovni. K tomuto cieľu majú aktivity 

prispieť špecifickými cieľmi 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi 

rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach  a 

5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií. 

 

Analýza územia poukazuje na chýbajúce sociálne služby a sociálne zariadenia, prípadne na 

potrebu obnovy rekonštrukcie takýchto zariadení. Sociálne služby sa poskytujú len v malom 

rozsahu a na veľmi nízkej úrovni. Cieľom týchto aktivít je zlepšenie sociálnych a komunitných 

služieb na území a dobudovanie alebo rekonštrukcia sociálnych a komunitných zariadení. 

Dôraz sa kladie aj na prehĺbenie dopravného prepojenia medzi vidiekom a mestom, čo má 

umožniť jednoduchší, rýchlejší a komfortnejší presun obyvateľstva za prácou a inými bodmi 

záujmu. V neposlednom rade je toto opatrenie zamerané na zvýšenie služieb poskytovaných 

v školských a predškolských zariadeniach. 

 

Z hľadiska sektorového ide o územie viac zamerané na poľnohospodárstvo s cieľom ďalšieho 

rozvoja v oblasti služieb v cestovnom ruchu. Prostredníctvom aktivít  osi 5 Integrovaného 

regionálneho operačného programu budú  vytvorené predpoklady pre rozvoj mikro a malých 

podnikov vo vidieckych obciach, ktoré majú obmedzené možnosti čerpania finančných 

prostriedkov z iných zdrojov a ich vlastné finančné prostriedky sú nepostačujúce.  
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7.4 Synergie a doplnkovosť stratégie CLLD 

 

7.4.1 Popis iných stratégií, ktoré sa na danom území realizujú, resp. 

plánujú realizovať  

 

Stratégia miestneho rozvoja CLLD je v súlade inými stratégiami, ktoré sa na danom území 

realizujú. Patria medzi ne Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, Integrovaný regionálny 

operačný program SR 2014 – 2020, Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Nitrianskeho 

samosprávneho kraja, Stratégia Európa 2020, Národná stratégia regionálneho rozvoja, 

Programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja jednotlivých obcí a mesta Hurbanovo a iné, viď. 

povinná príloha č. 6 Zoznam zdrojov. Stratégia miestneho rozvoja CLLD pripúšťa možnú 

vzájomnú doplnkovosť a synergický efekt so všetkými stratégiami na miestnej, regionálnej 

a národnej úrovni. Synergický efekt a vzájomná doplnkovosť sú konkretizované, logicky 

a vecne zdôvodnené v časti 4.2 Stanovenie priorít, špecifických cieľov a opatrení. 

 

 

7.4.2 Synergie a komplementarity 

 

Stratégia sa bude realizovať v zmysle prierezového cieľa, ktorým je trvalo udržateľný rozvoj 

územia. V opatreniach a aktivitách predkladanej Stratégie miestneho rozvoja CLLD 

predpokladáme činnosti zamerané na pracovnú silu a konkurencieschopnosť, zavádzanie 

inovácií a inovačných prvkov do výrobných procesov, vzdelávanie a ľudské zdroje schopné 

uplatniť sa v podmienkach informačnej spoločnosti, zvýšenie kvality života občanov, 

podnikateľov a ostatnej verejnosti s verejnou správou, modernizácia infraštruktúry miestnych 

samospráv. Stratégia Operačného programu Ľudské zdroje vychádza z Národného programu 

reforiem Slovenskej republiky, ktorý definuje opatrenia na posilnenie ekonomického rastu a 

zamestnanosti Slovenskej republiky. Tieto opatrenia taktiež prispievajú k naplneniu národných 

cieľov, ktoré sú obsiahnuté v stratégii Európa 2020. Realizácia opatrení a aktivít v rámci 

implementácie Stratégie miestneho rozvoja CLLD v oblasti vzdelávania, zamestnanosti a 

sociálneho začlenenia sú v súlade s cieľmi Operačného programu Ľudské zdroje, ktorými sú 

okrem iného zlepšenie kvality základného vzdelávania, najmä zvýšením úrovne znalostí 

a zručností, zvýšenie miery zamestnanosti obyvateľov a zníženie  podielu populácie ohrozenej 

chudobou a sociálnym vylúčením.  
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7.5 Popis multiplikačných efektov 

Riešenie identifikovaných potrieb stratégiou bude mať pozitívny účinok nielen na konkrétnu 

cieľovú skupinu, ktorej sa potreba týka, ale bude mať pozitívny účinok na celú komunitu. 

Vznikne tak multiplikačný efekt. Pomoc podnikateľom a vytvorenie nových pracovných miest 

sa prejaví v posilnení ekonomickej stability mikroregiónu a v dopyte po kvalitnejšej obecnej 

infraštruktúre (so zabezpečením príjmu sa občania viacej budú venovať stavu svojho okolia). 

Revitalizácia kultúrno-historických pamiatok sa prejaví nielen v ich záchrane, ale aj 

v pritiahnutí turistov. Riešenie informovanosti o území zabezpečí šírenie dobrého mena 

mikroregiónu v rámci SR, ale poskytne aj príležitosť miestnym obyvateľom identifikovať sa 

s novým spoločným územím. Rekonštrukcia obecných stavieb zlepší ich celkový stav a zníži 

náklady vynakladané na prevádzku. Zároveň zlepší celkový vzhľad obcí. Tieto a aj ďalšie 

príklady realizácie aktivít prinesú multiplikačné efekty implementácie stratégie a vykonávania 

zmien. Šírenie výsledkov a výstupov implementácie stratégie CLLD a projektov bude 

prostredníctvom workshopov, verejných stretnutí a propagačných materiálov, v ktorých bude 

verejnosť informovaná o implementačnom postupe MAS. 

 


