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Oznámenie o zmene/ zrušení  

výzvy na predkladanie  žiadosti o NFP 
 

Miestna akčná skupina MAS Stráže 

Kód výzvy na predkladanie žiadosti o NFP MAS_036/7.4/1 

Program  Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 

Názov opatrenia/podopatrenia stratégie CLLD2 Zlepšenie podmienok miestnych základných služieb, podpora 
kultúrneho, športového a spolkového života v území MAS STRÁŽE        

Kód a názov podopatrenia PRV SR 2014 - 2020 7.4. – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo 
rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke 
obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej 
infraštruktúry 

Dátum vyhlásenia výzvy na predkladanie 
ŽoNFP 

12. 6. 2019 

 

Rozsah zmeny 

P. č. Časť výzvy Relevancia Popis zmeny a zdôvodnenie 

1. Formálne náležitosti 

1.1 
Indikatívna výška finančných prostriedkov 
vyčlenených na výzvu 

nie  

1.2 Časový harmonogram trvania výzvy áno 

Zmena termínu predkladanie 
ŽoNFP z 20.9.2019 na 18.10.2019 
 
Touto aktualizáciou č.1 MAS 
STRÁŽE v súlade s ustanovením § 
17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. 
o príspevku poskytovanom z 
európskych štrukturálnych a 
investičných fondov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov 
mení výzvu spôsobom, ktorým 
nedochádza k podstatnej zmene 
podmienok poskytnutia 
príspevku.  
 
Dôvodom je vytvorenie 
dostatočného časového priestoru 
pre žiadateľov z hľadiska procesu 
doručovania povinných príloh k 
žiadosti o NFP. Dôvodom zmeny 
je aj skutočnosť, že na základe 
objasňovania oprávneností 
aktivít a výdavkov zo strany PPA 

 
2 Uvedie sa názov opatrenia stratégie CLLD príslušnej MAS 



v rámci dotazov žiadateľov, 
museli žiadatelia upravovať 
projektové dokumentácie, na čo 
nadväzuje aj verejné 
obstarávanie. Preto otrebujú na 
prípravu ŽoNFP viac času. 
 
Aktualizáciou sa v texte výzvy v 
časti 1. 2 Dĺžka trvania a typ výzvy 
upravuje dátum uzavretia výzvy. 
Dokumenty zverejnené v rámci 
predmetnej výzvy zostávajú 
platné v pôvodnom znení. 
Aktualizácia a zmeny z nej 
vyplývajúce sú účinné odo dňa 
zverejnenia na webovom sídle 
MAS, t. j. od 05.09.2019. Zmeny 
vykonané aktualizáciou sa 
vzťahujú na všetky ŽoNFP 
predložené v rámci tejto výzvy na 
predkladanie ŽoNFP.  

1.3 Miesto a spôsob podania  nie  

1.4 Kontaktné údaje a spôsob komunikácie nie  

1.5 Iné (špecifikovať) nie  

2. Podmienky poskytnutia príspevku žiadosti o NFP 

2.1 Oprávnenosť žiadateľa nie  

2.2 Oprávnenosť aktivít a výdavkov nie  

2.3 Oprávnenosť miesta realizácie nie  

2.4 Oprávnenosť spôsobu financovania nie  

2.5 Všeobecné podmienky poskytnutia príspevku3  nie  

2.6 Výberové kritéria pre výber projektov nie  

2.7 Hodnotiace kritéria pre výber projektov nie  

2.8 Rozlišovacie kritéria pre výber projektov nie  

2.9 Iné (špecifikovať)  nie  

3. Prílohy 

3.1 Formulár žiadosti o NFP nie 
len na základe  zmien vykonaných  RO pre 
PRV/PPA 

3.2 

Príručka pre prijímateľa nenávratného finančného 
príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 
2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj 
v rámci iniciatívy LEADER 

nie 
len na základe  zmien vykonaných  RO pre 
PRV/PPA 

3.3 
Oprávnené výdavky na vybrané stroje, 
technológie, príslušenstvo a náradie 

nie 
len na základe  zmien vykonaných  RO pre 
PRV/PPA 

3.4 
Kritéria pre uznateľnosť výdavkov podopatrenie 
1.2 a podopatrenie 1.3 

nie 
len na základe  zmien vykonaných  RO pre 
PRV/PPA 

3.5 Číselník oprávnených výdavkov nie 
len na základe  zmien vykonaných  RO pre 
PRV/PPA 

3.6 

Podmienky poskytnutia príspevku, výberové 
a hodnotiace (bodovacie) kritériá pre výber 
projektov pre opatrenia/podopatrenia Programu 
rozvoja vidieka SR 2014-2020 implementované 
prostredníctvom LEADER/CLLD 

nie 

len na základe  zmien vykonaných  RO pre 
PRV/PPA 

 
3 V zmysle prílohy č. 4 k Príručke pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z  Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 
19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER 

 



3.7 Projekt realizácie nie 
len na základe  zmien vykonaných  RO pre 
PRV/PPA 

3.8 Podiel tržieb v podopatrení 8.6 nie 
len na základe  zmien vykonaných  RO pre 
PRV/PPA 

3.9 

Schéma minimálnej pomoci na podporu 
implementácie operácií v rámci stratégií 
miestneho rozvoja vedeného komunitou 
(podopatrenie 19.2 Programu rozvoja vidieka SR  
2014 – 2020), DM – 4/2018 

nie 
len na základe  zmien vykonaných  RO pre 
PRV/PPA 

3.10 

Informácia pre žiadateľov o nenávratný finančný 
príspevok, resp. o príspevok v zmysle čl. 105a a 
nasl. nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ, Euratom) 1929/2015 z 28. októbra 2015, 
ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 
966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa 
vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie 

nie 
len na základe  zmien vykonaných  RO pre 
PRV/PPA 

3.11 
Príručka pre používateľov k definícii 
mikropodnikov, malých a stredných podnikov 

nie 
len na základe  zmien vykonaných  RO pre 
PRV/PPA 

3.12 
Vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomoc pre  
podopatrenie 1.2 a podopatrenie 1.3 

nie 
len na základe  zmien vykonaných  RO pre 
PRV/PPA 

3.13 Vyhlásenie o veľkosti podniku nie 
len na základe  zmien vykonaných  RO pre 
PRV/PPA 

3.14 
Metodické usmernenie koordinátora štátnej 
pomoci č. 1/2015 z 1. apríla 2015 

nie 
len na základe  zmien vykonaných  RO pre 
PRV/PPA 

3.15 
Čestné vyhlásenie žiadateľa o kompletnosti 
dokumentácie z verejného obstarávania 

nie 
len na základe  zmien vykonaných  RO pre 
PRV/PPA 

3.16 Čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu nie 
len na základe  zmien vykonaných  RO pre 
PRV/PPA 

3.17 
Výberové a hodnotiace (bodovacie) kritériá pre 
výber projektov v rámci implementácie stratégie 
CLLD 

nie len na základe  schválenia RO pre PRV 

3.18 Späťvzatie žiadosti o NFP   nie 
len na základe  zmien vykonaných  RO pre 
PRV/PPA 

3.19 Iné (špecifikovať) nie  

4. Ďalší postup vo vzťahu k výzve na predkladanie  žiadostí o NFP 

4.1 Zrušenie/zmena výzvy 

k termínu 05.09.2019 

4.2 Postup vo vzťahu k už predloženým žiadostiam o NFP1 

vrátenie žiadateľom nie 

návrh na vydanie  rozhodnutia o žiadosti o NFP nie 
netýka sa už žiadostí o NFP nie 

týka sa aj už predložených žiadostí o NFP s informovaním žiadateľov o potrebe 
zmeniť/doplniť  žiadosť o NFPChyba! Záložka nie je definovaná. v lehote do (uviesť) 
pracovných dní od doručenia informácie 

nie 

Vypracoval  Ing. Marta Martausová 

Funkcia v MAS Projektový manažér MAS 

Dátum 02.09.2019 

Podpis 
 
 

 

Štatutárny orgán MAS Podpredseda MAS 

Meno a priezvisko Ing. Peter Kijovský 

Dátum 02.09.2019 

Podpis a pečiatka 

 
 
 
 

 



 

 


