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1. Problém s vyhodnotením kritéria priemerná miera nezamestnanosti k 31.12. za rok 
predchádzajúci roku vyhlásenia výzvy. Pri kritériu hustota obyvateľstva môžeme vychádzať z 
tabuľky, ktorú sme posielali na PPA a uverejňovali v spise v  neverejnej časti ITMS? 
Odpoveď:  áno 
 

2. Strednodobé hodnotenie vykonáva podľa príručky LEADER nezávislý hodnotiteľ. Nikde inde v 
príručke sa spojenie nezávislý hodnotiteľ neobjavuje. Momentálne by sme nevedeli vykonať 
strednodobé hodnotenie. K 30.6.2020 nepredpokladáme realizáciu intervencií, nakoľko prvé 
výzvy končia v októbri/novembri a po hodnotení na úrovni MAS idú na kontrolu na PPA, ktorá 
bude zavalená ŽoNFP k jednotlivým výzvam od 100 existujúcich MAS. Predpokladáme, že PPA 
v niektorej aktualizácii spresní spôsob výberu nezávislého hodnotiteľa, jeho odmenu a 
spôsob vykonania strednodobého hodnotenia.  
Odpoveď: bude upravené v príručke pre prijímateľa, Systéme riadenia CLLD, resp. 
v samostatnom Usmernení k strednodobému hodnoteniu.  
 

3. MAS má hodnotiace kritérium "Projekt sa realizuje v obci s mierou evidovanej 
nezamestnanosti k 31.12. predchádzajúceho roku do 15% vrátane  10 bodov, nad 15%   15 
bodov" - toto kritérium nedokážu vyhodnotiť, nakoľko sú verejne dostupné údaje o miere 
evidovanej nezamestnanosti len na úrovni okresov. MAS zároveň združuje obce z dvoch 
okresov.    
Odpoveď: bude zverejnené formou oznámenie na stránke PPA. 
 

4. Problémy s kritériami pre 7.2, 7.4, 4.1 aj 6.4 – v podstate všetky MAS, ktoré sa zúčastnili TPS 
BB kraja: Projekt sa realizuje v obci s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti k 
31.12. roku predchádzajúcom roku vyhlásenia výzvy:  
– do 15 % vrátane a nad 15%  
Informácia z Úrad práce, je nasledovná „mieru evidovanej nezamestnanosti“ evidujú len za 
celý okres. Potom je ešte možnosť vypočítať si tzv. „mieru nezamestnanosti“ – to sa dá aj na 
jednotlivé obce, ale je to len ich interný údaj, ktorý nikomu neposkytujú, lebo ho len 
prerátavajú z dostupných údajov (z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie, ktorý 
evidujú v rámci obce a ekonomicky aktívneho obyvateľstva v príslušnej obci – údaj 
z posledného sčítania obyvateľstva z r. 2012 – tieto údaje vedia poskytnúť obciam, aby si 
mieru nezamestnanosti vyrátali sami).  
Bude postačovať ak počet evidovaných nezamestnaných pošlú  z ÚP e-mailom, teda nebude 
to oficiálny dokument? - Podľa viacerých MAS ÚPSVaR takéto potvrdenia nevydáva.  
Odpoveď: bude zverejnené formou oznámenie na stránke PPA. 
 

5. Kritérium pre 4.1: 
Žiadateľ bol založený alebo vznikol po 1.1.2014, nemá ukončený žiadny celý rok činnosti a 
preto nevie preukázať ekonomickú životaschopnosť (1 bod) 
Žiadateľ spĺňa aspoň jedno kritérium ekonomickej životaschopnosti (2 body) 
Žiadateľ spĺňa obidve kritériá ekonomickej životaschopnosti (3 body) 
Posúdenie životaschopnosti platí aspoň za jeden rok z rokov 2013 alebo 2014. Spôsob 
uplatňovania bude stanovený vo výzve.  
Ako to stanoviť vo výzve, keďže 4.1 je  naplánovaná na október, ale podľa tohto znenia je 
schválené kritérium zo zlými rokmi. Ak budú vo výzve spomínané aktuálne roky 2018, 
resp.2017, čo bude pre žiadateľa záväzné? Roky, čo sú uvedené vo výzve, alebo roky, čo sú 
uvedené v kritériách (čo sú vlastne príloha výzvy)? 
Odpoveď:  bude upravené v prílohe 6B príručky pre prijímateľa LEADER - Posúdenie 
životaschopnosti platí aspoň za jeden rok z rokov  stanovených MAS v rámci schválených 
hodnotiacich (bodovacích kritérií). V prípade, ak MAS v rámci schválených hodnotiacich 
(bodovacích kritérií) nestanovila roky posúdenia kritériá ekonomickej životaschopnosti, platí  
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posúdenie aspoň za jeden rok:  za posledný uzatvorený rok, resp. ta predposledný 
uzatvorený rok.  

6. Je oprávnená výstavba požiarnej zbrojnice v obci? 
Odpoveď:  Nie 
 

7. Je oprávnená rekonštrukcia 2 miestnych komunikácií v rámci jedného projektu? Obe MK sa 
napájajú na hlavnú cestu v obci. 
Odpoveď:  Áno 
 

8. Je oprávnená výstavba prístupovej cesty k budove OcÚ/MŠ s chodníkom a parkoviskom s 
oporným múrom ak na tieto investície sú 2 projektové dokumentácie? Jedna PD je na 
parkovisko a druhá na cestu s chodníkom, je možné predložiť to vrámci jednej ŽoNFP? 
Parkovisko bude záchytné. 
Odpoveď: Nie je to považované za oprávnený výdavok ak sú 2 projektové dokumentácie, nie 
je možné to predložiť v rámci jednej ŽoNFP. 
 

9. Chcem Vás veľmi pekne poprosiť o usmernenie v rámci prílohy 22b   “Formulár žiadosti 
o výpis z registra trestov“ v rámci výziev MAS. V rámci tejto prílohy sú uvedené oprávnené 
subjekty: Oprávnené subjekty disponujúce súhlasom (viď nižšie). Posledné dva odstavce by 
podľa poznámky dole mala vyplniť MAS (ako vyhlasovateľ výzvy).  Chápem to správne, že je 
potrebné tam uviesť MPSR a PPA? Otázka znie: nie je potrebné tam uviesť aj MAS 
(vyhlasovateľa výzvy), keďže ako masky máme zriadený prístup do portálu oversi.gov 
a potrebujeme na to tiež súhlas? Ďakujem krásne za skorú odpoveď, nakoľko o chvíľu sa 
uzatvárajú prvé kolá výziev... 

 Úrad vlády Slovenskej republiky  

 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Ministerstvo financií SR  

 Názov subjektu ako riadiaci orgán   podľa § 7 zákona** 
Sídlo: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 
IČO: 00156621 

 Názov subjektu ako sprostredkovateľský orgán podľa § 8 zákona** 
Sídlo: Pôdohospodárska platobná agentúra 
IČO: 30794323 
**Údaje o subjekte  riadiaceho/sprostredkovateľského orgánu vyplní vyhlasovateľ výzvy 
Odpoveď:  Je potrebné uviesť aj MAS (vyhlasovateľa výzvy). 
 

 
 


