
PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ  

AGENTÚRA 

Hraničná 12, 815 26  Bratislava 1 

 
 

 

 

Číslo: NFP309190P522 
V Bratislave dňa:  

Právoplatnosť rozhodnutia:  

 

ROZHODNUTIE 

O SCHVÁLENÍ ŽIADOSTI O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK 

 

 

Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 Bratislava 1, IČO: 307 94 323 (ďalej 

len „platobná agentúra“) ako poskytovateľ príslušný na rozhodovanie o príspevku podľa 

ustanovenia § 3 ods. 2 písm. f)  zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom 

z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o príspevku z EŠIF“) v  konaní o  žiadosti 

o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadosť“) 

 

Identifikácia žiadateľa (ďalej len 

,,žiadateľ“) 

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ 

Chrabrany, Nitrianska 2/3, 955 01 

IČO: 36103942 

Mgr. Ľubica Petráková – štatutárny zástupca 

EŠIF 
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj 

vidieka (EPFRV)  

Kód žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok (ďalej len ,,žiadosť“) 

NFP309190P522 
 

Kód výzvy/vyzvania 
27/PRV/2018 

číslo opatrenia/podopatrenia/názov 

činnosti/operácie                                 

19 - Podpora na miestny rozvoj v rámci 

iniciatívy LEADER 

19.4 - Podpora na prevádzkové náklady a 

oživenie 

rozhodla tak, že v súlade s § 19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF žiadateľovi 

1. s ch v a ľ u j e nenávratný finančný príspevok zo základnej maximálnej finančnej  

alokácie  v  celkovej  maximálnej výške: 

a) na animačné náklady MAS v súvislosti s oživovaním stratégie CLLD sumu 

20 748,75 EUR, slovom dvadsaťtisícsedemstoštyridsaťosem eur a sedemdesiatpäť 

eurocentov 

2. s ch v a ľ u j e nenávratný finančný príspevok z maximálnej dodatočnej  

výkonnostnej alokácie  v  celkovej  maximálnej výške: 

a) na animačné náklady MAS v súvislosti s oživovaním stratégie CLLD sumu 

18 533,88 EUR, slovom  osemnásťtisícpäťstotridsaťtri eur a osemdesiatosem 

eurocentov 

 



Odôvodnenie: Platobná agentúra ako poskytovateľ príspevku z EPFRV v rámci konania 

o žiadosti overila splnenie podmienok poskytnutia príspevku a dospela k záveru, že žiadosť 

splnila podmienky poskytnutia príspevku tak, ako boli stanovené vo výzve, na základe čoho 

žiadosť schválila.  

Výška schváleného nenávratného finančného príspevku je maximálna a nesmie byť prekročená. 

Výška nenávratného finančného príspevku bola schválená v súlade s Rozhodnutím o schválení 

stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelení štatútu Združenie mikroregiónu 

SVORNOSŤ, č. 192NR210001 zo dňa 15. 11. 2017  

Oprávnené výdavky projektu sú celkové náklady na prevádzkové náklady spojené s riadením 

uskutočňovania stratégií CLLD a animačné náklady MAS v súvislosti s oživovaním stratégie 

CLLD. Celkové náklady na prevádzkové a animačné náklady MAS nesmú presiahnuť 20 % 

celkových nákladov, ktoré vznikli v rámci implementácie stratégie CLLD. 

Animačné náklady musia tvoriť minimálne 15% a maximálne 25% z celkových výdavkov 

v rámci chodu MAS a animácií.   

V súlade s ustanovením § 25 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF právny nárok na poskytnutie 

príspevku vzniká nadobudnutím účinnosti zmluvy podľa tohto zákona. Poskytnutie príspevku 

na základe zmluvy je viazané na splnenie podmienok dohodnutých v zmluve. 

Poučenie o opravnom prostriedku: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie 

v súlade s § 22 zákona o príspevku z EŠIF. Žiadateľ môže podať odvolanie písomne na adresu 

platobnej agentúry uvedenú v tomto rozhodnutí do 10 pracovných dní odo dňa doručenia tohto 

rozhodnutia. V odvolaní sa okrem identifikačných náležitostí (§ 22 ods. 5, písm. a) a b) zákona 

o príspevku z EŠIF) musí uviesť, proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje, akej veci sa 

odvolanie týka a dôvody podania odvolania, čo odvolaním žiadateľ navrhuje a dátum podania 

a podpis osoby podávajúcej odvolanie. 

Žiadateľ je oprávnený podať podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania 

v súlade s podmienkami uvedenými v § 24 zákona o príspevku z EŠIF. 

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom. 

 

   

   

                                        Ing. Lucia Szlamenková 

                                                                                      riaditeľka Sekcie projektových podpôr 
 
 
 
                                                                          

Doručuje sa (do vlastných rúk): 

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ 

Mgr. Ľubica Petráková  

Chrabrany, Nitrianska 2/3, 955 01 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


