
 

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja 
Odbor strategických činností 

Rázusova 2A, 949 01 NITRA 

 

tel.: 00421 / 37 / 6925977  e-mail:  martin.caja@unsk.sk 

  
 
 
  
 Občianske združenie Ipeľ - Hont 
 Plášťovce č. 345 
 935 82 Plášťovce 

 -------------------------------------------- 
 

 
 
 
 
 
 
Vec : 
Oznámenie k Žiadosti č. 11365/2014 
________________________________ 
 

 
V rámci Výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho 

samosprávneho kraja na podporu implementácie Integrovaných stratégií miestneho rozvoja pre 
Miestne akčné skupiny na území Nitrianskeho samosprávneho kraja sme v rámci výzvy 
NSK/LEADER2/2014-Op123 prijali Vašu Žiadosť o poskytnutie dotácie. Vaša Žiadosť o poskytnutie 
dotácie prešla hodnotiacim procesom a bola 

s c h v á l e n á. 
 

Výška dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja schválená na rok 2014 odo dňa 
účinnosti Zmluvy o poskytnutí dotácie predstavuje sumu 17 285,- EUR. 
 
Odôvodnenie: 

 
Výberová komisia pre výber žiadostí prehodnotila Vašu žiadosť vrátane konkrétnych 

projektových návrhov uvedených v prílohe č. 12 predmetnej žiadosti a schválila nasledovné rozdelenie 
dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja v rámci Opatrení 1, 2, 3 : 
 

  

Podporovaná 
aktivita 
podľa 

Usmernenia 
2 

Konečný 
užívateľ z 

územia MAS 
Názov projektu 

Žiadaná dotácia (v 
EUR) 

Schválená 
dotácia (v EUR) 

 

1 1.1 Obec Horné Turovce Revitalizácia centra obce                  3 500,00    2 975,00 

2 1.1 

Zväz na 
sprostredkovanie 
kultúrnospoločenských 
hodnôt - KÉSZ 
(Občianske združenie) 

Skrášlenie obce a vybudovanie parku s 
lavičkami 

                 3 500,00    2 785,00 

Váš list číslo / zo dňa 
    - 

Naše číslo 
15390 / 2014 

Vybavuje / linka 
Ing. Š. Králik 
037/6925988 

Nitra 
03.06.2014 



3 1.1 
"Pro Fedemus" 
(občianska iniciatíva) 

Rekonštrukcia parkovej časti v centre 
obce Ipeľské Úľany 

                 3 500,00    1 875,00 

4 1.3. Obec Veľké Turovce 
Rekonštrukcia verejného informačného 
systému v obci Veľké Turovce 

                 4 000,00    3 525,00 

5 1.1 Obec Hokovce 
Úprava okolia obecného úradu v 
Hokovciach 

                 3 500,00    2 575,00 

6 1.1 Obec Lontov 
Budovanie centra obce - oplotenie 
parkoviska v obci Lontov 

                 3 500,00    1 175,00 

7 1.1 
Semerovce 
(občianska iniciatíva) 

Miesto pre trh a remeselnú kultúru                  3 500,00    2 275,00 

8 3.1 
Občianske združenie 
Ipeľ - Hont 

Podpora prevádzky a administratívnej  
činnosti MAS 

                    500,00    100,00 

 
 

Touto cestou Vás žiadam o zaslanie upraveného Finančného plánu na rok 2014 (e-mailom 
aj poštou) najneskôr do 13.06.2014. 

 
Úpravu finančného plánu je potrebné urobiť v rozsahu rozdelenia schválenej dotácie NSK na 

bežné a kapitálové výdavky, presnej výšky spolufinancovania konečnými užívateľmi, sumárnych 
súčtov v riadkoch a stĺpcoch tabuľky prípadne aj počtov podporených projektov. 
 
Metodické pokyny pre implementáciu projektov v kalendárnom roku 2014 : 
 

- Konečný prijímateľ je povinný zabezpečiť aby na samostatnom účte zriadenom výlučne pre 
účely dotácie NSK (Opatrenia 1, 2, 3) boli odo dňa prijatia dotácie na príslušný účet až do 
31.12.2014 výlučne pohyby týkajúce sa implementácie tejto dotácie podľa pokynov uvedených 
v aktuálnej verzii Usmernenia 2 – systém financovania projektov. Poskytovateľ dotácie nebude 
akceptovať žiadne neodôvodnené mylné platby uskutočnené na príslušnom účte. 

- Konečný prijímateľ je pri účtovaní a zaraďovaní výdavkov povinný postupovať podľa 
Metodického usmernenia Ministerstva financií SR pre jednotné uplatnenie ekonomickej 
klasifikácie rozpočtovej klasifikácie. 

- V prípade, že štatutárny zástupca konečného prijímateľa (t. j. MAS) vystupuje súčasne aj ako 
štatutárny zástupca potenciálneho konečného užívateľa, je povinný včas predísť možnému 
konfliktu záujmov z hľadiska podpisovania úradných dokumentov vrátane zmlúv počas celej 
implementácie projektu. 

- V rámci realizácie projektu je konečný prijímateľ povinný uzavrieť zmluvu s dodávateľom 
tovarov alebo služieb v zmysle platných právnych predpisov SR. 

- Konečný prijímateľ je povinný v rámci projektu akceptovať jedine faktúry od dodávateľov 
tovarov alebo služieb. 

- Konečný prijímateľ je povinný uhrádzať všetky faktúry bezhotovostne, a to z príslušného 
dotačného účtu. 

- Konečný užívateľ je povinný počas realizácie projektu použiť účet zriadený konečným 
užívateľom a evidovaný na konečného užívateľa. 

 
 

Týmto Vás žiadam o dodržanie vyššie uvedených metodických pokynov. O ďalších 
postupových krokoch Vás budeme následne informovať a budete vyzvaný na podpísanie Zmluvy 
o poskytnutí dotácie. 

 



Nakoľko na rozhodnutie o pridelení dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja sa 
nevzťahuje Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších noviel, odvolanie nie je 
možné. 
 
 

S pozdravom, 
 
 
 
 
 
 

 
                    Ing. Martin Čaja 

             vedúci odboru strategických činností 
         Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja 


