
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov stratégie CLLD: Integrovaná stratégia územného rozvoja MAS Záhorie, o.z.  
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Názov opatrenia  Podpora na investície do poľnohospodárskych 

podnikov a poľnohospodárskych činností 

Priradenie kódu opatrenia  4.1  

Primárna fokusová oblasť 

PRV 

6B Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach 

 

Ciele opatrenia  Intervencia v rámci predmetného opatrenia vyplýva z 

vidieckeho charakteru mikroregiónu a dlhoročnej 

poľnohospodárskej tradície v rámci územia MAS Záhorie, 

o.z. Audit zdrojov predmetného územia poukazuje na  

existenciu početných poľnohospodárskych subjektov, ktoré 

s cieľom zabezpečiť svoju konkurencieschopnosť 

potrebujú investovať predovšetkým do technológii (vrátane 

strojov a náradia) a výstavby/modernizácie objektov 

vrátane ich vnútorného vybavenia. Predmetom záujmu 

budú tak objekty na výsadbu (sady, chmeľnice, plantáţe, 

vinohrady, skleníky a pod.) ako aj spracovanie a predaj 

vlastných produktov. Cieľom opatrenia je podporiť rozvoj 

a diverzifikáciu podnikateľských činnosti v oblasti 

poľnohospodárstva so zameraním sa na zvyšovanie 

produkcie, primárne spracovanie, zvyšovanie jeho 

efektívnosti, predajnosť vlastných poľnohospodárskych 

produktov, zavádzanie nových technológii a zvyšovanie 

zamestnanosti. 

Zdôvodnenie výberu Opatrenie vplýva na nasledovné identifikované potreby: 

Podpora miestneho podnikateľského prostredia a rozvoj 

nových pracovných príleţitosti priamo v mikroregióne 

Rozsah a oprávnené činnosti 

a relevantné sekundárne 

fokusové príspevky 

Prijímateľ pomoci je povinný v rámci projektu vytvoriť 

minimálne jedno pracovné miesto. 

 

Oprávnené činnosti: 

1. Špecializovaná rastlinná výroba: 

Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie 

objektov špecializovanej rastlinnej výroby vrátane 

prípravy staveniska 

- Investície do obstarania technického a technologického 

vybavenia špecializovanej rastlinnej výroby vrátane  

strojov a náradia slúţiacich na pestovanie, aplikáciu 

prípravkov na ochranu rastlín,  priemyselných a 

hospodárskych hnojív, zber a pozberovú úpravu 

 Sekundárna FO predominantná - 2A 

 Sekundárna FO doplnková  – 3A, 6A 

- Investície do objektov na vyuţívanie geotermálnej 

energie na vykurovanie skleníkov a fóliovníkov a na 

vlastnú spotrebu v podniku vrátane súvisiacich 

investičných činnosti. 

 Sekundárna FO predominantná - 5C 



 Sekundárna FO doplnková  – 3A, 6A 

 

2. Ţivočíšna výroba:  

Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie 

objektov ţivočíšnej výroby vrátane prípravy staveniska 

- Investície do obstarania technického a technologického 

vybavenia ţivočíšnej výroby vrátane  strojov a náradia 

slúţiacich aj na zber objemových krmív, uskladnenie a 

manipuláciu s krmivami a stelivami 

 Sekundárna FO predominantná - 2A 

 Sekundárna FO doplnková  – 3A, 6A 

- Investície do zavádzania technológií na výrobu energie 

energetickou transformáciou biomasy vyprodukovanej  

primárne v rámci ţivočíšnej výroby  s doplnkovou 

funkciou biomasy vyprodukovanej na ostatnej 

poľnohospodárskej pôde (nevyuţitej ornej i TTP) a 

odpadových druhov biomasy z poľnohospodárstva, 

vlastnej výroby potravinárskych výrobkov. 

 Sekundárna FO predominantná - 2A 

 Sekundárna FO doplnková  – 3A, 6A 

 

3. 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. 

 Sekundárna FO predominantná - 2A 

 Sekundárna FO doplnková  – 3A, 6A 

 

4. 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. 

 Sekundárna FO predominantná - 2A 

 Sekundárna FO doplnková  – 3A, 6A 

 

5. Zaloţenie porastov rýchlo rastúcich drevín a iných 

trvalých energetických plodín: 

- Náklady na zaloţenie porastov rýchlo rastúcich drevín a 

iných trvalých energetických plodín na 

poľnohospodárskej pôde 

 Sekundárna FO predominantná – 5C 

 Sekundárna FO doplnková  – 3A, 6A 

 

 



6. Skladovacie kapacity a pozberová úprava: 

- Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie 

skladovacích kapacít   

 Sekundárna FO predominantná – 2A 

 Sekundárna FO doplnková  – 3A, 6A 

- Investície do pozberovej úpravy vrátane sušiarní s 

energetickým vyuţitím biomasy na výrobu tepla s max. 

tepelným výkonom do 2 MWt 

 Sekundárna FO predominantná – 5C 

 Sekundárna FO doplnková  – 3A, 6A 

 

7. Zníţenie záťaţe na ţivotné prostredie vrátane 

technológii na zniţovanie emisií skleníkových plynov v 

spojitosti s rastom produkcie alebo rastom kvality 

produkcie: 

- Investície do nových technológií na zniţovanie emisií 

skleníkových plynov v ustajnení hospodárskych zvierat v 

súvislosti s rastom produkcie alebo rastom kvality 

produkcie 

- Investície do objektov a technológií na bezpečné 

uskladnenie a nakladanie s hospodárskymi hnojivami a 

inými vedľajšími produktmi vlastnej ţivočíšnej výroby 

(výstavba hnojísk, uskladňovacích nádrţí alebo ţúmp) v 

súvislosti s rastom produkcie alebo rastom kvality 

produkcie 

- Investície do uskladnenia hnojív a chemických 

prípravkov v rastlinnej výrobe a do objektov, technológií 

a zariadení na bezpečné uskladnenie senáţe a siláţe v 

súvislosti  rastom produkcie alebo rastom kvality 

produkcie 

 Sekundárna FO predominantná – 2A 

 Sekundárna FO doplnková  – 3A, 6A 

 

8. Investície spojené s vyuţitím biomasy 

vyprodukovanej  primárne v rámci ţivočíšnej výroby  s 

doplnkovou funkciou biomasy vyprodukovanej na ostatnej 

poľnohospodárskej pôde (nevyuţitej ornej i TTP) a 

odpadových druhov biomasy z poľnohospodárstva, 

vlastnej výroby potravinárskych výrobkov: 

- Investície na budovanie, rekonštrukciu  a modernizáciu 

zariadení na energetické vyuţívanie biomasy na výrobu 

tepla a vykurovanie s max. tepelným výkonom do 500 

kWt 

- Investície na budovanie, rekonštrukciu a modernizáciu 

zariadení na energetické vyuţívanie biomasy na výrobu 

elektriny a tepla spaľovaním bioplynu vyrobeného 

anaeróbnou fermentáciou, s max. elektrickým výkonom 

do 500 kWt 

- Investície na výrobu biomasy pre technické a energetické 

vyuţitie 



 Sekundárna FO predominantná – 5C 

 Sekundárna FO doplnková  – 3A, 6A 

Oprávnení prijímatelia Prijímateľom pomoci sú fyzické a právnické osoby 

podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe.  

Intenzita pomoci 
1
 50% sumy oprávnených investícií v menej rozvinutých 

regiónov.  

Oprávnené výdavky
2
 

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, ţe ţiadateľom o NFP je mladý farmár z Opatrenia 

6.1 a v čase podania ţiadosti vek majetku neprevýši 3 

roky; 

 

Všeobecné podmienky oprávnenosti: 

1. Investície sa musia realizovať na území MAS Záhorie, 

o.z.  

2. Ţiadateľ nemá evidované nedoplatky poistného na 

zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na 

starobné dôchodkové poistenie.  

3. Ţiadateľ nie je v likvidácii; nie je voči nemu vedené 

konkurzné konanie; nie je v konkurze, v reštrukturalizácii 

a nebol voči nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie 

konkurzu pre nedostatok majetku; neporušil v 

predchádzajúcich 3 rokoch zákaz nelegálneho 

zamestnávania.  

4. Ţiadateľ nemá záväzky voči štátu po lehote splatnosti; 

voči ţiadateľovi a na majetok, ktorý je predmetom 

projektu, nie je vedený výkon rozhodnutia, čo neplatí, ak je 

výkon rozhodnutia vedený na podiel v spoločnej 

nehnuteľnosti alebo na pozemok v spoločne 

obhospodarovanej nehnuteľnosti podľa zákona č. 97/2013 

Z.z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších 

predpisov.  

5. Na operáciu moţno poskytnúť podporu z jedného alebo 

viacerých EŠIF alebo z jedného alebo viacerých 

programov a z iných nástrojov EÚ za podmienky, ţe sa na 

výdavkovú poloţku, zahrnutú do ţiadosti o platbu na 

úhradu jedným z EŠIF, neposkytla podpora z iného fondu 

alebo nástroja EÚ a SR, ani podpora z rovnakého fondu v 

rámci iného programu, ani podpora z rovnakého fondu v 

                                                 
1 Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany ţiadateľa a príspevkom v fondov a rozpočtu.  
2 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP 



rámci toho istého programu - čl. 65(11) nariadenia (EÚ) č. 

1303/2013.  

6. Investícia musí byť v súlade s normami EÚ týkajúcimi 

sa danej investície.  

7. Nenávratný finančný príspevok na operáciu, zahŕňajúcu 

investície do infraštruktúry alebo produktívne investície, sa 

musí vrátiť, ak je operácia počas 5 rokov od záverečnej 

platby poskytnutej prijímateľovi alebo počas obdobia 

stanovenom v pravidlách o štátnej pomoci predmetom 

niektorej z nasledujúcich skutočností (čl. 71 nariadenia 

(EÚ) č. 1303/2013):  

a. skončenia alebo premiestnenia produktívnej  činnosti 

mimo Slovenska;  

b. zmeny vlastníctva poloţky infraštruktúry, ktorá 

poskytuje firme alebo orgánu verejnej moci neoprávnené 

zvýhodnenie;  

c. podstatnej zmeny, ktorá ovplyvňuje jej povahu, ciele 

alebo podmienky realizácie,  čo by spôsobilo narušenie jej 

pôvodných cieľov.  

8. Kaţdá investičná operácia, ak sa na ňu vzťahuje zákon 

č.  24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ţivotné 

prostredie,  musí byť  vopred posúdená  na základe tohto 

zákona.  

9. Ţiadateľ je povinný pri obstarávaní tovarov, stavebných 

prác a sluţieb postupovať v súlade so zákonom č. 

343/2015 Z. z. Zákon o verejnom obstarávaní. Výdavky 

pre ţiadateľa/prijímateľa projektov v rámci implementácie 

stratégie CLLD sú povaţované  za oprávnené, ak vznikli a 

boli zaplatené v čase od podania ŢoNFP, na základe výzvy  

na predkladanie ŢoNFP 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 povaţovať 

vzniknuté a zaplatené - výdavky v čase pred podaním 

ŢoNFP na základe výzvy  na predkladanie ŢoNFP 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.  

10. Typy oprávnených výdavkov v prípade investičných 

opatrení:  

a. výstavba, obstaranie (vrátane leasingu) alebo zlepšenie 

nehnuteľného majetku;  

b. kúpa alebo kúpa 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;  

c. všeobecné náklady súvisiace s výdavkami uvedenými v 

bode a) a v bode b) ako sú poplatky architektom, 

inţinierom a konzultantom, poplatky za poradenstvo v 

oblasti environmentálnej a ekonomickej udrţateľnosti 

vrátane štúdií uskutočniteľnosti. Štúdie uskutočniteľnosti 

zostávajú oprávnenými aj v prípade, ak sa na základe ich 

výsledkov nebudú realizovať ţiadne výdavky uvedené v 

bodoch a) a b) – max. do 15% z výšky projektu;  

d. nehmotné investície ako obstaranie alebo vývoj 

počítačového softvéru, získanie patentov, licencií, 

autorských práv a obchodných značiek; 

e. náklady na vypracovanie lesohospodárskych plánov a 

ekvivalentných nástrojov. 

11. V prípade poľnohospodárskych investícií je kúpa 

poľnohospodárskych výrobných práv, platobných nárokov, 

zvierat, ročných plodín a ich výsadba neoprávneným 

výdavkom.  

12. S výnimkou všeobecných nákladov súvisiacich s 

investičnými operáciami v rámci opatrení spadajúcich do 

rozsahu článku 42 Zmluvy o fungovaní EÚ, sú 

oprávnenými výdavkami len výdavky vynaloţené po 

predloţení projektu na PPA (článok 60 nariadenia (EÚ) č. 

1305/2013). 

13. Typy neoprávnených výdavkov (čl. 69 nariadenia (EÚ) 

č. 1303/2013):  

a. úroky z dlţných súm;  

b. kúpa nezastavaného a zastavaného pozemku za sumu 

presahujúcu 10 % celkových oprávnených výdavkov na 

príslušnú operáciu. V prípade zanedbaných plôch a plôch, 

ktoré sa v minulosti pouţívali na priemyselné účely a 

ktorých súčasťou sú budovy, sa toto obmedzenie zvyšuje 

na 15 %. Vo výnimočných a riadne odôvodnených 

prípadoch moţno na operácie týkajúce sa ochrany 

ţivotného prostredia povoliť vyššie obmedzenie;  

c. DPH s výnimkou prípadov, keď nie je vymáhateľná 

podľa vnútroštátnych právnych predpisov o DPH.  

MPRV SR, PPA a MAS Záhorie, o.z. prehlasujú, ţe v 

prípade kaţdého verejného kontraktu spolufinancovaného 

z EPFRV budú rešpektovať pravidlá verejného 

obstarávania EÚ, a to predovšetkým:  

a. smernice 2004/18/ES a 2004/17/ES;  

b. smernice 2014/23/EÚ, 2014/24/EÚ a 2014/25/EÚ po ich 

transponovaní do národnej legislatívy;  

c. smernice 89/665/EHS a 92/13/EHS v znení smernice 

2007/66/ES;  

d. všeobecné zásady verejného obstarávania odvodené zo 

Zmluvy o fungovaní EÚ. 

Výška príspevku (minimálna 

a maximálna) 

Minimálna výška príspevku na projekt sa nestanovuje. 

Maximálna výška je stanovená 100 000 EUR 



Finančný plán   

 

 

 

 

Región  Spolu EÚ ŠR VZ 
In

é 

menej 

rozvinutý 

región  

400 000  150 000  50 000 200 000 0 

Spolu   400 000 150 000  50 000  200 000 0 
 

Princípy pre stanovenie 

výberových a hodnotiacich 

kritérií / Hlavné zásady 

výberu operácií
3
 

V rámci výberu projektov bude aplikovaný systém 

bodového hodnotenia. Zároveň bude stanovená minimálna 

prahová hodnota, ktorú musí projekt dosiahnuť, aby bol 

oprávnený, prípadne bude stanovená podmienka, ţe ak 

niektoré z definovaných kritérií projekt nespĺňa (resp. 

hodnotenie je 0) nemôţe byť schválený (aspekt kvality). 

Merateľné ukazovatele 

projektu 

 

Kód/I

D 

Názov/ 

Ukazovateľ 

Merná 

jednotka 

Počiatočná 

hodnota 

Celková 

cieľová 

hodnota 

4.1.1 
Celková 

investícia 
EUR 0 400 000 

4.1.2 

Počet 

vytvorených 

pracovných 

miest 

Počet 0 2 

4.1.3 

Počet 

podporených 

poľnohospodár

skych činností 

Počet 0 2 

 

Indikatívny harmonogram 

výziev 

 

v zmysle schváleného harmonogramu výziev 

 

Názov opatrenia  Podpora pre investície do spracovania/uvádzania na trh 

a/alebo vývoja poľnohospodárskych výrobkov 

Priradenie kódu opatrenia 4.2 

Primárna fokusová oblasť 

PRV  

6B Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach 

 

Ciele opatrenia  Intervencia v rámci predmetného opatrenia vyplýva z 

vidieckeho charakteru mikroregiónu a dlhoročnej 

poľnohospodárskej tradície v rámci územia MAS Záhorie, 

o.z. Veľký priestor pre vytváranie pracovných príleţitosti 

sa naskytá v oblasti rozvoja nových činnosti v  

poľnohospodárstve. Cieľom opatrenia je podporiť rozvoj a 

diverzifikáciu podnikateľských činnosti v oblasti 

poľnohospodárstva so zameraním sa na zavádzanie nových 

produktov. 

                                                 
3 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP 



Zdôvodnenie výberu 

Opatrenie vplýva na nasledovné identifikované potreby: 

Podpora miestneho podnikateľského prostredia a rozvoj 

nových pracovných príleţitosti priamo v mikroregióne 

Rozsah a oprávnené činnosti 

a relevantné sekundárne 

fokusové príspevky 

Prijímateľ pomoci je povinný v rámci projektu vytvoriť 

minimálne jedno pracovné miesto. 

 

Oprávnené činnosti: 

1. výstavba vrátane prípravy staveniska, rekonštrukcia a 

modernizácia objektov súvisiacich so spracovaním, 

skladovaním, uvádzaním na trh a/alebo vývojom 

poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, vrátane 

kancelárií (sklady obalových materiálov, čistiacich a 

dezinfekčných prostriedkov a pomôcok);  

2. obstaranie, rekonštrukcia a modernizácia zariadení, 

strojov, prístrojov a technológií, spracovateľských a 

výrobných kapacít, vrátane laboratórneho vybavenia a 

detektorov kovov v rámci procesu spracovania, 

skladovania, uvádzania na trh produktov a /alebo vývoja 

poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, vrátane 

produktov s chráneným označením pôvodu, chráneným 

zemepisným označením a zaručených tradičných špecialít 

podľa osobitného predpisu (nariadenie EÚ č. 1151/2012  , 

nariadenie (EÚ) č. 1308/2013);  

3. stavebné alebo technologické investície na vytvorenie 

alebo modernizáciu miestnej zbernej siete - príjem, 

skladovanie, úprava, triedenie a balenie;  

4. nákup chladiarenských, mraziarenských alebo 

termoizolačných nákladných, osobných alebo špeciálnych 

automobilov, prívesov a návesov, nákladných automobilov 

a prívesov (návesov) špecializovaných na prepravu zvierat 

(aj nad 3,5 t), manipulačných vozíkov v súvislosti so 

spracovaním, resp. uvádzaním na trh;  

5. zavedenie technológií a postupov s cieľom vytvoriť nové 

alebo kvalitnejšie výrobky a otvorenie nových trhov, najmä 

v súvislosti s krátkym dodávateľským reťazcom vrátane 

podpory uvádzania výrobkov na trh alebo vypracovania 

programov správnej výrobnej praxe;  

6. stavebné alebo technologické investície podporujúce 

lepšie vyuţitie alebo elimináciu vedľajších produktov 

alebo odpadu a čistiarne odpadových vôd;  

7. investície v súvislosti s výrobou a miešaním krmív z 

poľnohospodárskych produktov;  

8. investície na vybudovanie a zariadenie vlastných 

podnikových predajní;  

9. investície do zlepšenia pracovného prostredia  pre 

zamestnancov (hygienické zariadenia, jedálne, 

odpočivárne, klimatizácia).  

Pozn.: V prípade sektora „hrozno a víno“ sú 

neoprávnenými investíciami investície do nákupu 



vnútorného vybavenia pre predajné a prezentačné priestory 

v rámci výrobného podniku[1], pretoţe tieto investície sú 

oprávnenými na podporu z Národného podporného 

programu v rámci SOT s vínom.  

 [1] V rámci Národného podporného programu SR v rámci 

SOT s vínom sú oprávnené iba náklady na nákup 

hmotného majetku v súvislosti s vnútorným vybavením a 

zariadením, napr. nábytok, chladiarenské zariadenie, 

umývací drez, výčapné zariadenie, sanitárne zariadenie a 

pod. Vylúčené sú akékoľvek náklady na stavebné práce 

napr. výstavba hrubej stavby, zavedenie elektroinštalácie, 

vodoinštalácie, nanesenie omietky, vymaľovanie a pod. 

 

Oprávnené oblasti: 

1. Mäsopriemysel, hydinársky priemysel a spracovanie 

vajec  

2. Mliekarenský priemysel a výroba mliečnych výrobkov  

3. Mlynský, pekárenský, pečivárenský a cukrovinkársky 

priemysel  

4. Konzervárenský priemysel a mraziarenský priemysel 

vrátane výroby termosterilizovaných pokrmov, 

hotových jedál, omáčok, dojčenských výţiv, pretlakov, 

kečupov, dţemov a lekvárov a priemysel výroby 

korenín  

5. Cukrovarnícky priemysel, tukový priemysel vrátane 

spracovania olejnín a strukovín  

6. Pivovarnícko - sladovnícky priemysel, liehovarnícky 

priemysel, vinársky priemysel, priemysel nealko 

nápojov a škrobárenský priemysel 

7. Výroba kŕmnych zmesí a ostatné spracovanie alebo 

uvádzanie na trh neuvedené v predchádzajúcich bodoch, 

napr. spracovanie medu, spracovanie liečivých rastlín, 

osív a sadív a pod. 

 Sekundárna FO predominantná – 3A 

 Sekundárna FO doplnková – 6A 

Oprávnení prijímatelia 1. Fyzické a právnické osoby  podnikajúce v oblasti 

spracovania produktov poľnohospodárskej prvovýroby 

a/alebo potravinárskej výroby (s výnimkou rybích 

produktov) v rámci celého rozsahu činností. 

2. Fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti 

poľnohospodárskej prvovýroby ako aj spracovania vlastnej 

produkcie. V tomto prípade prijímateľ podpory bude môcť 

predávať výhradne výrobky, na ktoré sa ako vstup vzťahuje 

príloha I ZFEÚ. 

Intenzita pomoci 
4
 

50% sumy oprávnených investícií.  

Oprávnené výdavky
5
 

1. Investície do dlhodobého hmotného majetku vrátane 

                                                 
4 Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany ţiadateľa a príspevkom v fondov a rozpočtu.  
5 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP 



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 v spojitosti so spracovaním 

poľnohospodárskych produktov); 

 

Všeobecné podmienky oprávnenosti: 

1. Investície sa musia realizovať na území MAS Záhorie, 

o.z.  

2. Ţiadateľ nemá evidované nedoplatky poistného na 

zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na 

starobné dôchodkové poistenie.  

3. Ţiadateľ nie je v likvidácii; nie je voči nemu vedené 

konkurzné konanie; nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a 

nebol voči nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu 

pre nedostatok majetku; neporušil v predchádzajúcich 3 

rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania.  

4. Ţiadateľ nemá záväzky voči štátu po lehote splatnosti; 

voči ţiadateľovi a na majetok, ktorý je predmetom 

projektu, nie je vedený výkon rozhodnutia, čo neplatí, ak je 

výkon rozhodnutia vedený na podiel v spoločnej 

nehnuteľnosti alebo na pozemok v spoločne 

obhospodarovanej nehnuteľnosti podľa zákona č. 97/2013 

Z.z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších 

predpisov.  

5. Na operáciu moţno poskytnúť podporu z jedného alebo 

viacerých EŠIF alebo z jedného alebo viacerých 

programov a z iných nástrojov EÚ za podmienky, ţe sa na 

výdavkovú poloţku, zahrnutú do ţiadosti o platbu na 

úhradu jedným z EŠIF, neposkytla podpora z iného fondu 

alebo nástroja EÚ a SR, ani podpora z rovnakého fondu v 

rámci iného programu, ani podpora z rovnakého fondu v 

rámci toho istého programu - čl. 65(11) nariadenia (EÚ) č. 

1303/2013.  

6. Investícia musí byť v súlade s normami EÚ týkajúcimi 

sa danej investície.  

7. Nenávratný finančný príspevok na operáciu, zahŕňajúcu 

investície do infraštruktúry alebo produktívne investície, sa 

musí vrátiť, ak je operácia počas 5 rokov od záverečnej 

platby poskytnutej prijímateľovi alebo počas obdobia 

stanovenom v pravidlách o štátnej pomoci predmetom 

niektorej z nasledujúcich skutočností (čl. 71 nariadenia 

(EÚ) č. 1303/2013):  

a. skončenia alebo premiestnenia produktívnej  činnosti 

mimo Slovenska;  

b. zmeny vlastníctva poloţky infraštruktúry, ktorá 

poskytuje firme alebo orgánu verejnej moci neoprávnené 



zvýhodnenie;  

c. podstatnej zmeny, ktorá ovplyvňuje jej povahu, ciele 

alebo podmienky realizácie,  čo by spôsobilo narušenie jej 

pôvodných cieľov.  

8. Kaţdá investičná operácia, ak sa na ňu vzťahuje zákon č.  

24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ţivotné prostredie,  

musí byť  vopred posúdená  na základe tohto zákona.  

9. Ţiadateľ je povinný pri obstarávaní tovarov, stavebných 

prác a sluţieb postupovať v súlade so zákonom č. 343/2015 

Z. z. Zákon o verejnom obstarávaní. Výdavky pre 

ţiadateľa/prijímateľa projektov v rámci implementácie 

stratégie CLLD sú povaţované  za oprávnené, ak vznikli a 

boli zaplatené v čase od podania ŢoNFP, na základe výzvy  

na predkladanie ŢoNFP 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 povaţovať vzniknuté 

a zaplatené - výdavky v čase pred podaním ŢoNFP na 

základe výzvy  na predkladanie ŢoNFP 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.  

10. Typy oprávnených výdavkov v prípade investičných 

opatrení:  

a. výstavba, obstaranie (vrátane leasingu) alebo zlepšenie 

nehnuteľného majetku;  

b. kúpa alebo kúpa 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;  

c. všeobecné náklady súvisiace s výdavkami uvedenými v 

bode a) a v bode b) ako sú poplatky architektom, 

inţinierom a konzultantom, poplatky za poradenstvo v 

oblasti environmentálnej a ekonomickej udrţateľnosti 

vrátane štúdií uskutočniteľnosti. Štúdie uskutočniteľnosti 

zostávajú oprávnenými aj v prípade, ak sa na základe ich 

výsledkov nebudú realizovať ţiadne výdavky uvedené v 

bodoch a) a b) – max. do 15% z výšky projektu;  

d. nehmotné investície ako obstaranie alebo vývoj 

počítačového softvéru, získanie patentov, licencií, 

autorských práv a obchodných značiek; 

e. náklady na vypracovanie lesohospodárskych plánov a 

ekvivalentných nástrojov. 

11. V prípade poľnohospodárskych investícií je kúpa 

poľnohospodárskych výrobných práv, platobných nárokov, 

zvierat, ročných plodín a ich výsadba neoprávneným 



výdavkom.  

12. S výnimkou všeobecných nákladov súvisiacich s 

investičnými operáciami v rámci opatrení spadajúcich do 

rozsahu článku 42 Zmluvy o fungovaní EÚ, sú 

oprávnenými výdavkami len výdavky vynaloţené po 

predloţení projektu na PPA (článok 60 nariadenia (EÚ) č. 

1305/2013). 

13. Typy neoprávnených výdavkov (čl. 69 nariadenia (EÚ) 

č. 1303/2013):  

a. úroky z dlţných súm;  

b. kúpa nezastavaného a zastavaného pozemku za sumu 

presahujúcu 10 % celkových oprávnených výdavkov na 

príslušnú operáciu. V prípade zanedbaných plôch a plôch, 

ktoré sa v minulosti pouţívali na priemyselné účely a 

ktorých súčasťou sú budovy, sa toto obmedzenie zvyšuje 

na 15 %. Vo výnimočných a riadne odôvodnených 

prípadoch moţno na operácie týkajúce sa ochrany 

ţivotného prostredia povoliť vyššie obmedzenie;  

c. DPH s výnimkou prípadov, keď nie je vymáhateľná 

podľa vnútroštátnych právnych predpisov o DPH.  

MPRV SR, PPA a MAS Záhorie, o.z. prehlasujú, ţe v 

prípade kaţdého verejného kontraktu spolufinancovaného z 

EPFRV budú rešpektovať pravidlá verejného obstarávania 

EÚ, a to predovšetkým:  

a. smernice 2004/18/ES a 2004/17/ES;  

b. smernice 2014/23/EÚ, 2014/24/EÚ a 2014/25/EÚ po ich 

transponovaní do národnej legislatívy;  

c. smernice 89/665/EHS a 92/13/EHS v znení smernice 

2007/66/ES;  

d. všeobecné zásady verejného obstarávania odvodené zo 

Zmluvy o fungovaní EÚ. 

Výška príspevku (minimálna 

a maximálna) 

Minimálna výška príspevku na projekt sa nestanovuje. 

Maximálna výška je stanovená 100 000 EUR. 

Finančný plán   

 

 

 

 

 Spolu EÚ ŠR VZ Iné 

menej 

rozvinutý 

región  

200000   75000 25000 100000 0 

Spolu  200000  75000 25000 100000 0 
 

Princípy pre stanovenie 

výberových a hodnotiacich 

kritérií / Hlavné zásady 

výberu operácií
6
 

V rámci výberu projektov bude aplikovaný systém 

bodového hodnotenia. Zároveň bude stanovená minimálna 

prahová hodnota, ktorú musí projekt dosiahnuť, aby bol 

oprávnený, prípadne bude stanovená podmienka, ţe ak 

niektoré z definovaných kritérií projekt nespĺňa (resp. 

hodnotenie je 0) nemôţe byť schválený (aspekt kvality). 

Merateľné ukazovatele 

projektu 

 

                                                 
6 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP 



Kód/ 

ID 

Názov/ 

Ukazovateľ 

Merná 

jednotk

a 

Počiatočn

á hodnota 

Celková 

cieľová 

hodnota 

4.2.1 
Celková 

investícia 
EUR 0  200000 

4.2.2 

Počet 

podporených 

potravinárskyc

h činností 

Počet 0 1 

4.2.3 

Počet 

novovytvorený

ch pracovných 

miest 

Počet 0 1 

 

Indikatívny harmonogram 

výziev 

v zmysle schváleného harmonogramu výziev 

 

Názov opatrenia  Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo 

rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov 

vrátane investícií do energie a obnoviteľných zdrojov a úspor 

energie 

Priradenie kódu 

opatrenia 

7.2  

Primárna fokusová 

oblasť PRV 

6B Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach 

 

Ciele opatrenia  Z realizovanej podrobnej analýzy mikroregiónu a SWOT analýzy 

vyplýva, ţe medzi slabé stránky patrí nevyhovujúci technický stav 

miestnych komunikácií, chodníkov, ako aj nedobudovaná 

kanalizácia, vodovod či čistiareň odpadových vôd. Z dôvodu 

potreby zvýšenia „atraktivity“ mikroregiónu ako lepšieho miesta 

pre ţivot je cieľom predmetného opatrenia dobudovanie základnej 

a doplnkovej infraštruktúry formou výstavby, rekonštrukcie, 

modernizácie, dostavby kanalizácie, vodovodu,  miestnych 

komunikácií, (vrátane lávok, mostov, autobusových zastávok a 

pod.) za predpokladu, ţe prispievajú k ekonomickému rozvoju, 

verejnému záujmu, k rozvoju vidieckeho cestovného ruchu a 

bezpečnosti obyvateľov. 

Zdôvodnenie výberu Opatrenie vplýva na nasledovné identifikované potreby: 

Zlepšenie stavu verejných budov, verejných priestranstiev 

a skvalitnenie občianskej vybavenosti 

Rozsah a oprávnené 

činnosti a relevantné 

sekundárne fokusové 

príspevky 

 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 údrţba odvodňovacích kanálov, 



prehlbovanie existujúcich obecných studní.  V prípade 

investícií do miestnych komunikácii, tie budú umoţnené len v 

malom rozsahu a za predpokladu, ţe prispievajú k oţiveniu 

znevýhodnenej vidieckej oblasti, kde môţe 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. 

 sekundárna FO predominantná – 6B  

Oprávnení prijímatelia - Obce, mestá vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 

20 000   

- zdruţenia obcí s právnou subjektivitou 

Intenzita pomoci 
7
 100%  

Oprávnené výdavky
8
 

1. Výdavky na hmotné a nehmotné investície, ktoré sú v 

súlade s podporovanými činnosťami v rámci tohto opatrenia, 

vrátane výdavkov na začlenenie prvkov zelenej infraštruktúry – 

náklady na následné "ozelenenie" objektov a ich začlenenie do 

zelenej infraštruktúry obce. 

 

Všeobecné podmienky oprávnenosti: 

1. Investície sa musia realizovať na území MAS Záhorie, o.z.  

2. Ţiadateľ nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné 

poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové 

poistenie.  

3. Ţiadateľ nie je v likvidácii; nie je voči nemu vedené konkurzné 

konanie; nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol voči nemu 

zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku; 

neporušil v predchádzajúcich 3 rokoch zákaz nelegálneho 

zamestnávania.  

4. Ţiadateľ nemá záväzky voči štátu po lehote splatnosti; voči 

ţiadateľovi a na majetok, ktorý je predmetom projektu, nie je 

vedený výkon rozhodnutia, čo neplatí, ak je výkon rozhodnutia 

vedený na podiel v spoločnej nehnuteľnosti alebo na pozemok v 

spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti podľa zákona č. 

97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších 

predpisov.  

5. Na operáciu moţno poskytnúť podporu z jedného alebo 

viacerých EŠIF alebo z jedného alebo viacerých programov a z 

iných nástrojov EÚ za podmienky, ţe sa na výdavkovú poloţku, 

zahrnutú do ţiadosti o platbu na úhradu jedným z EŠIF, 

neposkytla podpora z iného fondu alebo nástroja EÚ a SR, ani 

podpora z rovnakého fondu v rámci iného programu, ani podpora 

z rovnakého fondu v rámci toho istého programu - čl. 65(11) 

                                                 
7 Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany ţiadateľa a príspevkom v fondov a rozpočtu.  
8 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP 



nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.  

6. Investícia musí byť v súlade s normami EÚ týkajúcimi sa danej 

investície.  

7. Nenávratný finančný príspevok na operáciu, zahŕňajúcu 

investície do infraštruktúry alebo produktívne investície, sa musí 

vrátiť, ak je operácia počas 5 rokov od záverečnej platby 

poskytnutej prijímateľovi alebo počas obdobia stanovenom v 

pravidlách o štátnej pomoci predmetom niektorej z nasledujúcich 

skutočností (čl. 71 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013):  

a. skončenia alebo premiestnenia produktívnej  činnosti mimo 

Slovenska;  

b. zmeny vlastníctva poloţky infraštruktúry, ktorá poskytuje firme 

alebo orgánu verejnej moci neoprávnené zvýhodnenie;  

c. podstatnej zmeny, ktorá ovplyvňuje jej povahu, ciele alebo 

podmienky realizácie,  čo by spôsobilo narušenie jej pôvodných 

cieľov.  

8. Kaţdá investičná operácia, ak sa na ňu vzťahuje zákon č.  

24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ţivotné prostredie,  musí 

byť  vopred posúdená  na základe tohto zákona.  

9. Ţiadateľ je povinný pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a 

sluţieb postupovať v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. Zákon o 

verejnom obstarávaní. Výdavky pre ţiadateľa/prijímateľa 

projektov v rámci implementácie stratégie CLLD sú povaţované  

za oprávnené, ak vznikli a boli zaplatené v čase od podania 

ŢoNFP, na základe výzvy  na predkladanie ŢoNFP 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 povaţovať 

vzniknuté a zaplatené - výdavky v čase pred podaním ŢoNFP na 

základe výzvy  na predkladanie ŢoNFP 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.  

10. Typy oprávnených výdavkov v prípade investičných opatrení:  

a. výstavba, obstaranie (vrátane leasingu) alebo zlepšenie 

nehnuteľného majetku;  

b. kúpa alebo kúpa 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;  

c. všeobecné náklady súvisiace s výdavkami uvedenými v bode a) 

a v bode b) ako sú poplatky architektom, inţinierom a 

konzultantom, poplatky za poradenstvo v oblasti environmentálnej 

a ekonomickej udrţateľnosti vrátane štúdií uskutočniteľnosti. 

Štúdie uskutočniteľnosti zostávajú oprávnenými aj v prípade, ak sa 

na základe ich výsledkov nebudú realizovať ţiadne výdavky 



uvedené v bodoch a) a b) – max. do 15% z výšky projektu;  

d. nehmotné investície ako obstaranie alebo vývoj počítačového 

softvéru, získanie patentov, licencií, autorských práv a 

obchodných značiek; 

e. náklady na vypracovanie lesohospodárskych plánov a 

ekvivalentných nástrojov. 

11. V prípade poľnohospodárskych investícií je kúpa 

poľnohospodárskych výrobných práv, platobných nárokov, 

zvierat, ročných plodín a ich výsadba neoprávneným výdavkom.  

12. S výnimkou všeobecných nákladov súvisiacich s investičnými 

operáciami v rámci opatrení spadajúcich do rozsahu článku 42 

Zmluvy o fungovaní EÚ, sú oprávnenými výdavkami len výdavky 

vynaloţené po predloţení projektu na PPA (článok 60 nariadenia 

(EÚ) č. 1305/2013). 

 13. Typy neoprávnených výdavkov (čl. 69 nariadenia (EÚ) č. 

1303/2013):  

a. úroky z dlţných súm;  

b. kúpa nezastavaného a zastavaného pozemku za sumu 

presahujúcu 10 % celkových oprávnených výdavkov na príslušnú 

operáciu. V prípade zanedbaných plôch a plôch, ktoré sa v 

minulosti pouţívali na priemyselné účely a ktorých súčasťou sú 

budovy, sa toto obmedzenie zvyšuje na 15 %. Vo výnimočných a 

riadne odôvodnených prípadoch moţno na operácie týkajúce sa 

ochrany ţivotného prostredia povoliť vyššie obmedzenie;  

c. DPH s výnimkou prípadov, keď nie je vymáhateľná podľa 

vnútroštátnych právnych predpisov o DPH.  

MPRV SR, PPA a MAS Záhorie, o.z. prehlasujú, ţe v prípade 

kaţdého verejného kontraktu spolufinancovaného z EPFRV budú 

rešpektovať pravidlá verejného obstarávania EÚ, a to 

predovšetkým:  

a. smernice 2004/18/ES a 2004/17/ES;  

b. smernice 2014/23/EÚ, 2014/24/EÚ a 2014/25/EÚ po ich 

transponovaní do národnej legislatívy;  

c. smernice 89/665/EHS a 92/13/EHS v znení smernice 

2007/66/ES;  

d. všeobecné zásady verejného obstarávania odvodené zo Zmluvy 

o fungovaní EÚ. 

Výška príspevku 

(minimálna 

a maximálna) 

Minimálna výška príspevku na projekt sa nestanovuje. 

Maximálna výška je stanovená 100 000 EUR. 

Finančný plán   

 

 

 

Región Spolu EÚ ŠR VZ iné 

menej 

rozvinutý 

región  

203 000 152 250  50 750 0 0 

Spolu  203 000  152 250  50 750 0 0 
 

Princípy pre 

stanovenie 

výberových 

V rámci výberu projektov bude aplikovaný systém bodového 

hodnotenia. Zároveň bude stanovená minimálna prahová hodnota, 

ktorú musí projekt dosiahnuť, aby bol oprávnený, prípadne bude 

stanovená podmienka, ţe ak niektoré z definovaných kritérií 



a hodnotiacich kritérií 

/ Hlavné zásady 

výberu operácií
9
 

projekt nespĺňa (resp. hodnotenie je 0) nemôţe byť schválený 

(aspekt kvality). 

Merateľné 

ukazovatele projektu 

 

Kód/ 

ID 

Názov/ 

Ukazovateľ 

Merná 

jednotka 

Počiatočná 

hodnota 

Celková 

cieľová 

hodnota 

7.2.1 Celková 

investícia 

EUR 0 203 000 

7.2.2 Počet 

zrekonštruovanýc

h/vybudovaných 

miestnych 

komunikácií 

Km 0 1 

7.2.3 Počet upravených 

verejných 

priestranstiev/nám

estí/parkov, ihrísk 

Počet 0 1 

7.2.4 Počet projektov 

prispievajúcich k 

miestnemu 

rozvoju 

Počet 0 1 

 

Indikatívny 

harmonogram výziev 

 

v zmysle schváleného harmonogramu výziev 

 

Názov opatrenia  Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, 

turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých 

rozmerov na verejné využitie 

Priradenie kódu 

opatrenia  

7.5 

Primárna fokusová 

oblasť PRV  

6B Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach 

Ciele opatrenia  Z auditu zdrojov a SWOT analýzy vyplýva, ţe pre územie MAS 

Záhorie, o.z., ktoré nesporne má predpoklady pre rozvoj 

rekreačných a turisticko-poznávacích aktivít, je ţiaduce dobudovať 

a skvalitniť infraštruktúru CR. Cieľom predmetného opatrenia je 

zriadenie TIC, informačných tabúľ,  príprava propagačných 

publikácii MAS Záhorie, o. z. a dobudovanie nových respektíve 

predlţovanie existujúcich cyklotrás, turistických chodníkov  a  

budovanie doplnkovej infraštruktúry. Zároveň audit zdrojov 

deklaruje bohatú históriu územia spojenú s existenciou početných 

kultúrno-historických a prírodných pamiatok. Na druhej strane 

                                                 
9 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP 



poukazuje na ich  zanedbanosť a nevyhovujúci stav spojený s 

ohrozením ich ďalšej existencie.  Navrhovaná intervencia rieši 

potrebu ochrany kultúrneho a prírodného dedičstva pre budúce 

generácie a smeruje k zvýšeniu atraktivity územia z hľadiska CR. 

Zdôvodnenie výberu Opatrenie vplýva na nasledovné identifikované potreby: 

 Dobudovanie siete a zlepšenie stavu existujúcich cyklotrás, 

turistických trás a inej drobnej infraštruktúry CR 

 Zlepšenie stavu verejných budov, verejných priestranstiev 

a skvalitnenie občianskej vybavenosti 

 Zlepšenie stavu kultúrnych a historických pamiatok 

Rozsah a oprávnené 

činnosti a relevantné 

sekundárne fokusové 

príspevky 

 investície, ktoré súvisia s vytvorením, udrţiavaním, obnovou a 

skvalitňovaním turisticky zaujímavých objektov, bodov a miest 

vrátane príslušnej infraštruktúry –  miestne kultúrne, historické, 

prírodné a iné objekty a zaujímavosti, zriadenie múzejných a 

galerijných zariadení a pod.;  

 investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a 

informačných tabúľ v turistických lokalitách  na verejné vyuţitie, 

budovanie drobných obsluţných zariadení pre turistov, 

informačné body, smerové tabule, KIOSKy a pod.; 

 budovanie, rekonštrukcia náučných chodníkov, cykloturistických 

chodníkov, ich napojenie na náučné chodníky, budovanie 

doplnkovej infraštruktúry (odpočinkové miesta, prístrešky, 

stojany na bicykle a pod.), výstavba vyhliadkových veţí, 

budovanie, údrţba a obnova cykloturistického značenia na 

existujúcich cykloturistických trasách a pod. 

 sekundárna fokusová oblasť predominantná – 6B 

Oprávnení 

prijímatelia 

- obce, mestá vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 

20 000,   

- zdruţenia obcí s právnou subjektivitou,  

- občianske zdruţenia,  

- cirkevné organizácie.  

V rámci občianskych zdruţení je platné odporúčanie, aby dané OZ 

zaloţilo ţivnosť. OZ nesmie vykonávať operácie investičného 

charakteru. 

Intenzita pomoci 
10

 100 % 

Oprávnené výdavky
11

 
1. Výdavky na hmotné a nehmotné investície, ktoré sú v 

                                                 
10 Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany ţiadateľa a príspevkom v fondov a rozpočtu.  



súlade s podporovanými činnosťami v rámci tohto opatrenia, 

vrátane výdavkov na začlenenie prvkov zelenej infraštruktúry – 

náklady na následné "ozelenenie" objektov a ich začlenenie do 

zelenej infraštruktúry obce. 

 

Všeobecné podmienky oprávnenosti: 

1. Investície sa musia realizovať na území MAS Záhorie, o.z.  

2. Ţiadateľ nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné 

poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové 

poistenie.  

3. Ţiadateľ nie je v likvidácii; nie je voči nemu vedené konkurzné 

konanie; nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol voči nemu 

zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku; 

neporušil v predchádzajúcich 3 rokoch zákaz nelegálneho 

zamestnávania.  

4. Ţiadateľ nemá záväzky voči štátu po lehote splatnosti; voči 

ţiadateľovi a na majetok, ktorý je predmetom projektu, nie je 

vedený výkon rozhodnutia, čo neplatí, ak je výkon rozhodnutia 

vedený na podiel v spoločnej nehnuteľnosti alebo na pozemok v 

spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti podľa zákona č. 

97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších 

predpisov.  

5. Na operáciu moţno poskytnúť podporu z jedného alebo 

viacerých EŠIF alebo z jedného alebo viacerých programov a z 

iných nástrojov EÚ za podmienky, ţe sa na výdavkovú poloţku, 

zahrnutú do ţiadosti o platbu na úhradu jedným z EŠIF, neposkytla 

podpora z iného fondu alebo nástroja EÚ a SR, ani podpora z 

rovnakého fondu v rámci iného programu, ani podpora z 

rovnakého fondu v rámci toho istého programu - čl. 65(11) 

nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.  

6. Investícia musí byť v súlade s normami EÚ týkajúcimi sa danej 

investície.  

7. Nenávratný finančný príspevok na operáciu, zahŕňajúcu 

investície do infraštruktúry alebo produktívne investície, sa musí 

vrátiť, ak je operácia počas 5 rokov od záverečnej platby 

poskytnutej prijímateľovi alebo počas obdobia stanovenom v 

pravidlách o štátnej pomoci predmetom niektorej z nasledujúcich 

skutočností (čl. 71 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013):  

a. skončenia alebo premiestnenia produktívnej  činnosti mimo 

Slovenska;  

b. zmeny vlastníctva poloţky infraštruktúry, ktorá poskytuje firme 

alebo orgánu verejnej moci neoprávnené zvýhodnenie;  

c. podstatnej zmeny, ktorá ovplyvňuje jej povahu, ciele alebo 

podmienky realizácie,  čo by spôsobilo narušenie jej pôvodných 

cieľov.  

8. Kaţdá investičná operácia, ak sa na ňu vzťahuje zákon č.  

24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ţivotné prostredie,  musí 

byť  vopred posúdená  na základe tohto zákona.  

9. Ţiadateľ je povinný pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a 

                                                                                                                                                         
11 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP 



sluţieb postupovať v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. Zákon o 

verejnom obstarávaní. Výdavky pre ţiadateľa/prijímateľa 

projektov v rámci implementácie stratégie CLLD sú povaţované  

za oprávnené, ak vznikli a boli zaplatené v čase od podania 

ŢoNFP, na základe výzvy  na predkladanie ŢoNFP 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 povaţovať 

vzniknuté a zaplatené - výdavky v čase pred podaním ŢoNFP na 

základe výzvy  na predkladanie ŢoNFP 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.  

10. Typy oprávnených výdavkov v prípade investičných opatrení:  

a. výstavba, obstaranie (vrátane leasingu) alebo zlepšenie 

nehnuteľného majetku;  

b. kúpa alebo kúpa 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;  

c. všeobecné náklady súvisiace s výdavkami uvedenými v bode a) 

a v bode b) ako sú poplatky architektom, inţinierom a 

konzultantom, poplatky za poradenstvo v oblasti environmentálnej 

a ekonomickej udrţateľnosti vrátane štúdií uskutočniteľnosti. 

Štúdie uskutočniteľnosti zostávajú oprávnenými aj v prípade, ak sa 

na základe ich výsledkov nebudú realizovať ţiadne výdavky 

uvedené v bodoch a) a b) – max. do 15% z výšky projektu;  

d. nehmotné investície ako obstaranie alebo vývoj počítačového 

softvéru, získanie patentov, licencií, autorských práv a obchodných 

značiek; 

e. náklady na vypracovanie lesohospodárskych plánov a 

ekvivalentných nástrojov. 

11. V prípade poľnohospodárskych investícií je kúpa 

poľnohospodárskych výrobných práv, platobných nárokov, zvierat, 

ročných plodín a ich výsadba neoprávneným výdavkom.  

12. S výnimkou všeobecných nákladov súvisiacich s investičnými 

operáciami v rámci opatrení spadajúcich do rozsahu článku 42 

Zmluvy o fungovaní EÚ, sú oprávnenými výdavkami len výdavky 

vynaloţené po predloţení projektu na PPA (článok 60 nariadenia 

(EÚ) č. 1305/2013). 

13. Typy neoprávnených výdavkov (čl. 69 nariadenia (EÚ) č. 

1303/2013):  

a. úroky z dlţných súm;  

b. kúpa nezastavaného a zastavaného pozemku za sumu 

presahujúcu 10 % celkových oprávnených výdavkov na príslušnú 

operáciu. V prípade zanedbaných plôch a plôch, ktoré sa v 



minulosti pouţívali na priemyselné účely a ktorých súčasťou sú 

budovy, sa toto obmedzenie zvyšuje na 15 %. Vo výnimočných a 

riadne odôvodnených prípadoch moţno na operácie týkajúce sa 

ochrany ţivotného prostredia povoliť vyššie obmedzenie;  

c. DPH s výnimkou prípadov, keď nie je vymáhateľná podľa 

vnútroštátnych právnych predpisov o DPH.  

MPRV SR, PPA a MAS Záhorie, o.z. prehlasujú, ţe v prípade 

kaţdého verejného kontraktu spolufinancovaného z EPFRV budú 

rešpektovať pravidlá verejného obstarávania EÚ, a to 

predovšetkým:  

a. smernice 2004/18/ES a 2004/17/ES;  

b. smernice 2014/23/EÚ, 2014/24/EÚ a 2014/25/EÚ po ich 

transponovaní do národnej legislatívy;  

c. smernice 89/665/EHS a 92/13/EHS v znení smernice 

2007/66/ES;  

d. všeobecné zásady verejného obstarávania odvodené zo Zmluvy 

o fungovaní EÚ. 

Výška príspevku 

(minimálna 

a maximálna) 

Minimálna výška príspevku na projekt sa nestanovuje.  

Maximálna výška je stanovená 100 000 EUR. 

Finančný plán   

 

 

 

 

Región Spolu EÚ ŠR VZ Iné 

menej 

rozvinutý 

región  

203 000   152 250  50 750 0 0 

Spolu  
 

203 000 

 

152 250 

 

50 750 
0 0 

 

Princípy pre 

stanovenie 

výberových a  

hodnotiacich kritérií/ 

Hlavné zásady výberu 

operácií
12

 

V rámci výberu projektov bude aplikovaný systém bodového 

hodnotenia. Zároveň bude stanovená minimálna prahová hodnota, 

ktorú musí projekt dosiahnuť, aby bol oprávnený, prípadne bude 

stanovená podmienka, ţe ak niektoré z definovaných kritérií 

projekt nespĺňa (resp. hodnotenie je 0) nemôţe byť schválený 

(aspekt kvality). 

Merateľné 

ukazovatele projektu 

 

Kód/ 

ID 

Názov/ 

Ukazovateľ 

Merná 

jednotka 

Počiatočná 

hodnota 

Celková 

cieľová 

hodnota 

7.5.1 Celková investícia  EUR 0  

203000 

7.5.2 Počet 

novovybudovaných/

zrekonštruovaných 

cyklotrás/turistickýc

Počet 0 1 

                                                 
12 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP 



h 

chodníkov/chodníky 

7.5.3 Počet zhodnotených 

objektov 

Počet 0 4 

7.5.4 Počet vytvorených 

nových sluţieb 

Počet 0 1 

7.5.5 Počet upravených 

verejných 

priestranstiev  

Počet 0 1 

 

Indikatívny 

harmonogram výziev 

v zmysle schváleného harmonogramu výziev 

 

Názov aktivity 5.1.1.1 Podpora existujúcich podnikateľov 

Priradenie k 

špecifickému cieľu 

IROP 

5.1.1  

Ciele aktivity Analýzy a prieskumy realizované v rámci mikroregiónu poukazujú 

na nedostatočné pracovné príleţitosti ako aj chýbajúce sluţby. 

Cieľom opatrenia je podporiť podnikanie v danom mikroregióne a 

riešiť identifikované problémy prostredníctvom podpory 

existujúcich podnikov.  

Zdôvodnenie výberu Opatrenie vplýva na nasledovné identifikované potreby: 

Podpora miestneho podnikateľského prostredia a rozvoj nových 

pracovných príleţitosti priamo v mikroregióne 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

Prijímateľ pomoci je povinný vytvoriť minimálne jedno pracovné 

miesto v rámci projektu s maximálnou výškou pomoci 49 999 €. 

Prijímateľ pomoci je povinný vytvoriť minimálne dve pracovné 

miesta v rámci projektu s maximálnou výškou pomoci 100 000 €. 

Oprávnené činnosti: 

v zmysle IROP. 

Oprávnení 

prijímatelia 

- samostatne zárobkovo činné osoby, okrem tých, ktoré sú 

oprávnenými prijímateľmi z PRV v opatrení LEADER 

a oprávnenými prijímateľmi z OP RH, 

- mikropodniky a malé podniky s počtom do 49 zamestnancov, 

okrem tých, ktoré sú oprávnenými prijímateľmi z PRV v opatrení 

LEADER a oprávnenými prijímateľmi z OP RH. 



Intenzita pomoci 
13

 
- 55% 

V rámci aktivity bude uplatnená Schéma de minimis. 

Oprávnené výdavky
14

 Oprávnené výdavky v zmysle dokumentu IROP  2014 -2020 

V súlade so Zásadami oprávnenosti projektov na základe stratégie 

CLLD spolufinancovaných z IROP. 

Výška príspevku 

(minimálna 

a maximálna) 

Minimálna výška príspevku na projekt sa nestanovuje. Maximálna 

výška je stanovená 100 000 EUR. 

Finančný plán   

 

 

 

 

Región Spolu EÚ ŠR VZ iné 

menej 

rozvinut

ý región  

  

363636,36 

     

200000 
0  163 636,36 0 

Spolu  
  

363636,36 

  

200000 
0  163 636,36 0 

 

Princípy pre 

stanovenie 

výberových 

a hodnotiacich kritérií 

/ Hlavné zásady 

výberu operácií
15

 

V súlade s hlavnými zásadami výberu operácií v rámci OP IROP 

na roky 2014-2020 a v súlade s Metodickým pokynom  vydaným 

RO pre IROP 

 

Merateľné 

ukazovatele projektu 

 

Kód/I

D 

Názov/ 

Ukazovateľ 

Merná 

jednotka 

Počiatočná 

hodnota 

Celková 

cieľová 

hodnota 

5.1.1.

1.1 

Celková 

investícia 
EUR 0 

  

363636,

36 

5.1.1.

1.2 

Počet 

novovytvoren

ých 

pracovných 

miest – ţeny 

Počet 0 2 

5.1.1.

1.3 

Počet 

novovytvoren

ých 

pracovných 

miest – muţi 

Počet 0 2 

5.1.1.

1.4 

Počet 

podporených  

existujúcich 

mikro a 

malých 

podnikov/sam

ostatne 

Počet 0 3 

                                                 
13 Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany ţiadateľa 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 



zárobkovo 

činných osôb, 

druţstiev 
 

Indikatívny 

harmonogram výziev 

1. štvrťrok 2019      

4. štvrťrok 2020        

1. štvrťrok 2022 

 

Názov aktivity 5.1.1.2 Podpora zakladania nových a inovatívnych podnikov  

Priradenie k  

špecifickému cieľu 

IROP 

5.1.1 

Ciele aktivity 

Analýzy a prieskumy realizované v rámci mikroregiónu poukazujú 

na nedostatočné pracovné príleţitosti ako aj chýbajúce sluţby. 

Cieľom opatrenia je riešiť identifikované problémy 

prostredníctvom podpory zakladania nových ako aj existujúcich 

mikro a malých  podnikov, samostatne zárobkovo činných osôb, 

druţstiev a zavádzania inovácii v oblasti MSP, ktoré sú zamerané 

na zavadzanie inovácií (sluţieb, produktov). 

Podporené budú tie projekty, ktorých výsledkom bude vytvorenie 

minimálne jedného pracovného miesta. Zvýhodnené budú tie 

projekty, ktoré vytvoria minimálne 2 pracovné miesta. (viď 

Výberové a hodnotiace kritéria) 

Zdôvodnenie výberu 

Opatrenie vplýva na nasledovné identifikované potreby: 

Podpora miestneho podnikateľského prostredia a rozvoj nových 

pracovných príleţitosti priamo v mikroregióne 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

Prijímateľ pomoci je povinný vytvoriť minimálne jedno pracovné 

miesto v rámci projektu s maximálnou výškou pomoci 49 999 €. 

Prijímateľ pomoci je povinný vytvoriť minimálne dve pracovné 

miesta v rámci projektu s maximálnou výškou pomoci 100 000 €. 

Oprávnené činnosti: 

v zmysle IROP. 

Oprávnení 

prijímatelia 

- samostatne zárobkovo činné osoby, okrem tých, ktoré sú 

oprávnenými prijímateľmi z PRV v opatrení LEADER 

a oprávnenými prijímateľmi z OP RH, 

- mikropodniky a malé podniky s počtom do 49 zamestnancov, 

okrem tých, ktoré sú oprávnenými prijímateľmi z PRV v opatrení 

LEADER a oprávnenými prijímateľmi z OP RH. 

Intenzita pomoci 
16

 
- 55% 

V rámci aktivity bude uplatnená Schéma de minimis. 

Oprávnené výdavky
17

 Oprávnené výdavky v zmysle dokumentu IROP  2014 -2020. 

                                                 
16 Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany ţiadateľa a príspevkom v fondov a rozpočtu.  
17 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP 



V súlade so Zásadami oprávnenosti projektov na základe stratégie 

CLLD spolufinancovaných z IROP. 

Výška príspevku 

(minimálna 

a maximálna) 

Minimálna výška príspevku na projekt sa nestanovuje. 

Maximálna výška je stanovená 100 000 EUR. 

Finančný plán   

 

 

 

 

Región Spolu EÚ ŠR VZ iné 

menej 

rozvinutý 

región  

 454545,45 250000 0 204545

,45 

0 

Spolu   454545,45 250000 0 204545

,45 

0 

 

Princípy pre 

stanovenie 

výberových 

a hodnotiacich kritérií 

/ Hlavné zásady 

výberu operácií
18

 

V súlade s hlavnými zásadami výberu operácií v rámci OP IROP 

na roky 2014-2020 a v súlade s Metodickým pokynom  vydaným 

RO pre IROP. 

Merateľné 

ukazovatele projektu 

 

Kód/ 

ID 

Názov/ 

Ukazovateľ 

Merná 

jednotka 

Počiatočn

á hodnota 

Celková 

cieľová 

hodnota 

5.1.1.2.1 Celková 

investícia 

EUR 0 454545,45 

5.1.1.2.2 Počet 

novovytvoren

ých 

pracovných 

miest – ţeny 

Počet 0 3 

5.1.1.2.3 Počet 

novovytvoren

ých 

pracovných 

miest – muţi 

Počet 0 2 

5.1.1.2.4 Počet 

novovytvoren

ých 

pracovných 

miest – 

znevýhodnené 

skupiny 

vrátane MRK 

Počet 0 1 

5.1.1.2.5 Počet 

podporených 

inovatívnych 

podnikov  

Počet 0 2 

                                                 
18 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP 



5.1.1.2.6 Počet 

zavedených 

inovácií 

počet 0 2 

5.1.1.2.7 Počet 

podporených 

nových 

podnikov 

počet 0 1 

 

Indikatívny 

harmonogram výziev 
 3. štvrťrok 2018        2. štvrťrok 2020        4. štvrťrok 2021 

 

Názov aktivity 5.1.2.1 Dopravné prepojenie a dostupnosť sídiel  

Priradenie 

špecifickému cieľu 

IROP 

5.1.2  

Ciele aktivity  

  

Z analýzy mikroregiónu a SWOT analýzy územia MAS Záhorie, 

o. z. vyplýva, ţe medzi jeho slabé stránky patrí nedostatočné 

rozvinutá sieť cyklistických komunikácii. Cieľom opatrenia je 

zriaďovanie, obnova a výstavba cyklistických trás 

zabezpečujúcich dopravu osôb do/zo zamestnania, alebo k 

verejným sluţbám vrátane zriaďovania doplnkovej cyklistickej 

infraštruktúry (odpočívadla, chránené parkoviska a pod.). Cieľom 

opatrenia je eliminovať uvedené slabé stránky prostredníctvom 

zriaďovania, obnovy a výstavby cyklistických trás 

zabezpečujúcich dopravu osôb do/zo zamestnania, alebo k 

verejným sluţbám vrátane zriaďovania doplnkovej cyklistickej 

infraštruktúry (odpočívadla, chránené parkoviska a pod.).  

Zdôvodnenie výberu Opatrenie vplýva na nasledovné identifikované potreby: 

 Dobudovanie siete a zlepšenie stavu existujúcich cyklotrás, 

turistických trás a inej drobnej infraštruktúry CR 

 Zlepšenie stavu verejných budov, verejných priestranstiev 

a skvalitnenie občianskej vybavenosti 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 
 zriaďovanie, obnova a výstavba cyklistických trás 

zabezpečujúcich dopravu osôb do a zo zamestnania alebo k 

verejným sluţbám (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., 

 výstavba, modernizácia, rekonštrukcia zastávok, staníc, 

parkovísk na linkách prepájajúcich obec s mestom 

Oprávnení 

prijímatelia 
 obce, mestá vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 

20 000 



 zdruţenie miest a obcí 

 mikroregionálne zdruţenie 

Intenzita pomoci 
19

 95% 

Oprávnené výdavky
20

 Oprávnené výdavky v zmysle dokumentu IROP 2014 -2020  

V súlade so Zásadami oprávnenosti projektov na základe stratégie 

CLLD spolufinancovaných z IROP.  

Výška príspevku 

(minimálna 

a maximálna) 

Minimálna výška príspevku na projekt sa nestanovuje. Maximálna 

výška je stanovená 100 000 EUR 

Finančný plán   

 

 

 

 

Región  Spolu EÚ ŠR VZ Iné 

menej 

rozvinutý 

región  

  

189 621,69 

      

180 140,61  

0    

9 481,08   

0 

Spolu   

189 621,69 

    

180 140,61 

0    

9 481,08 

0 

 

Princípy pre 

stanovenie 

výberových 

a hodnotiacich 

kritérií/ Hlavné 

zásady výberu 

operácií
21

 

V súlade s hlavnými zásadami výberu operácií v rámci OP IROP 

na roky 2014-2020 a v súlade s Metodickým pokynom  vydaným 

RO pre IROP 

 

Merateľné 

ukazovatele projektu 

 

Kód/ 

ID 

Názov/ 

Ukazovateľ 

Merná 

jednotka 

Počiatočná 

hodnota 

Celková 

cieľová 

hodnota 

5.1.2.

1.1 

Celková 

investícia 

EUR 0 189 

621,69 

5.1.2.

1.2 

Počet 

novovybudova

ných/zrekonštr

uovaných 

cyklotrás 

Km 0 5 

5.1.2.

1.3 

Počet nových 

sluţieb 

Počet 0 5 

 

Indikatívny 

harmonogram výziev 

3. štvrťrok 2019    2. štvrťrok 2021    2. štvrťrok 2022 

 

                                                 
19 Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany ţiadateľa a príspevkom v fondov a rozpočtu.  
20 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP 
21 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP 


