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N á v r h    n a    u z n e s e n i e 

 
 
 
 

1 ) Mestské zastupiteľstvo 
 
 
berie na vedomie: 
 
správu o činnosti Občianskeho združenia Žiarska kotlina, Svätokrížske námestie 265/35, 
965 01  Žiar nad Hronom  za rok 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2) Správa o činnosti OZ 

 

 

 

Občianske združenie Žiarska kotlina, Svätokrížske námestie 265/35, 965 01 Žiar nad 
Hronom 

registrované Ministerstvom vnútra SR dňa 18.06.2013 pod č. VVS/1-900/90-41728 
IČO: 42 307 724, DIČ: 2120051505 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPRÁVA O ČINNOSTI  
ZA ROK 2017 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ÚVOD 

Rok 2017 bol pre Občianske združenie Žiarska kotlina rokom prelomovým, keďže 

v decembri 2017 po takmer troch rokoch intenzívnej práce združenie konečne získalo štatút 

miestnej akčnej skupiny (MAS). Tomu však predchádzalo množstvo práce súvisiacej najmä 

s opakovaným podávaním žiadostí o schválenie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou 

(stratégie CLLD) a udelenie štatútu MAS, a s tým spojenými zmenovými konaniami týkajúcim sa 

Stratégie CLLD a Stanov OZ s cieľom prispôsobiť ich neustále sa meniacim podmienkam výzvy.  

Veľmi demotivujúco pritom na členov združenia pôsobil fakt, že výška finančnej alokácie 

určenej pre našu MAS sa opakovane znižovala. Zároveň neustále posúvanie termínu udeľovania 

štatútov MAS spôsobovalo výrazné problémy s financovaním chodu združenia. Stratégia CLLD 

bola prvýkrát spracovaná ešte v roku 2015, pričom v marci 2016 sa predpokladal začiatok činnosti 

MAS, a teda od tohto termínu mal byť chod MAS financovaný z dotácií na to určených. Nestalo sa 

tak, a keďže termín udelenia štatútov MAS sa posunul          až o dva roky, dva a pol roka činnosti 

združenia (od polovice r. 2015 do konca r. 2017) bolo potrebné pokryť z iných než z pôvodne 

predpokladaných dotačných zdrojov. Združenie teda v poslednom období „bojovalo“ nielen so stále 

sa zvyšujúcou byrokraciou a neustále sa meniacimi podmienkami výziev, ale aj s existenčnými 

problémami.  

Skutočnosť, že koncom roku 2017 združenie konečne získalo dlho očakávaný štatút MAS, 

nás napĺňa nádejou, že rok 2018 bude iný, než roky predchádzajúce – chod MAS bude konečne 

financovaný z dotačných zdrojov a do regiónu prostredníctvom MAS prídu financie, ktoré 

napomôžu zlepšeniu kvality života jeho obyvateľov. To by sa však nikdy nebolo podarilo bez 

zanietenosti všetkých zainteresovaných a bez podpory, pochopenia a trpezlivosti členov združenia, 

za čo im patrí veľká vďaka. Veríme, že už v roku 2018 všetko toto úsilie začne prinášať svoje dlho 

očakávané plody. 

 

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBČIANSKOM ZDRUŽENÍ K 31.12.2017 

Hlavný cieľ združenia zostal nezmenený. Je ním zlepšenie života obyvateľov Žiarskej 

kotliny prostredníctvom komplexného cieleného rozvoja územia MAS. Zlepšenie kvality života 

obyvateľov chceme dosiahnuť realizáciou Stratégie CLLD, čím má dôjsť k odstráneniu hlavných 

disparít územia, a podporou rozvoja prioritných oblastí prostredníctvom realizácie špecifických 

cieľov stratégie. Na základe analýzy potrieb územia a všetkých aktérov rozvoja boli stanovené 

hlavné špecifické ciele, ktorých realizáciou sa dosiahne riešenie identifikovaných potrieb územia:  

1. Budovanie a modernizácia základnej infraštruktúry obcí a miest 

2. Rozvoj podnikania a tvorba pracovných miest 

3. Rozvoj sociálnych služieb a sociálnej inklúzie 

4. Zlepšenie stavu životného prostredia 

5. Zvýšenie zapojenia obyvateľov do spoločenského a kultúrneho života 

 

A) Identifikačné a kontaktné údaje 
 

Základné údaje  
o združení 

Dátum registrácie 
v zmysle zákona č. 
83/1990 Zb. 
o združovaní občanov 
v znení neskorších 
predpisov 

18.6.2013 

Sídlo  
Svätokrížske námestie 265/35,  
965 01 Žiar nad Hronom 



IČO 42 307 724 

DIČ (ak relevantné) 2120051505 

Názov banky Všeobecná úverová banka, a.s. 

Číslo účtu 3160244155/0200 

IBAN 
SK69 0200 0000 0031 6024 
4155 

BIC SUBASKBX 

Štatutár  

Meno a priezvisko Ing. Ľubomír Meliš 

E-mail  starosta@sklene-teplice.sk 

Telefón +421 908 930 037 

Zamestnanci 
kancelárie 
OZ 

manažérka 

Meno a priezvisko Mgr. Natália Rumanová 

E-mail  manazer@ziarskakotlina.sk 

Telefón +421 915 900 333 

ekonómka 

Meno a priezvisko Eva Bojová 

E-mail  ekonom@ziarskakotlina.sk 

Telefón +421 908 508 422 

administrátorka 

Meno a priezvisko Ing. Vlasta Kútiková 

E-mail  administrator@ziarskakotlina.sk 

Telefón +421 908 508 422 

 
 
B) Územie pôsobnosti a členská základňa OZ 

 
Územie pôsobnosti OZ súvisle pokrýva a geograficky kopíruje územie okresu Žiar nad 

Hronom s výnimkou obce Lovčica – Trubín. Rozloha územia je 483,074 km2. V rámci OZ je 

združených 34 obcí, z toho dve mestá: Bartošova Lehôtka, Bzenica, Dolná Trnávka, Dolná Ves, 

Dolná Ždaňa, Hliník nad Hronom, Horná Ves, Horná Ždaňa, Hronská Dúbrava, Ihráč, Janova 

Lehota, Jastrabá, Kopernica, Kosorín, Krahule, Kremnica, Kremnické Bane, Kunešov, Ladomerská 

Vieska, Lehôtka pod Brehmi, Lovča, Lúčky, Lutila, Nevoľné, Pitelová, Prestavlky, Prochot, Repište, 

Sklené Teplice, Slaská, Stará Kremnička, Trnavá Hora, Vyhne, Žiar nad Hronom. 

  
K 31.12.2017 malo Občianske združenie Žiarska kotlina 76 členov, z čoho 34 členov 

zastupuje záujmovú skupinu verejného sektora, čo predstavuje 45% zo zloženia členskej základne 

OZ, 14 členov zastupuje záujmovú skupinu podnikateľského sektora, čo predstavuje 28%                      

a 28 členov zastupuje záujmovú skupinu občianskeho sektora, čo predstavuje 37% zo zloženia 

členskej základne OZ. Čo sa prírastku, resp. úbytku členov v jednotlivých záujmových skupinách 

v porovnaní so stavom na konci roku 2016 týka, najväčší odliv členov nastal v  záujmovej skupine 

podnikateľského sektora. Ide o zníženie z 25 na 14, a to z dôvodu výrazného krátenia finančnej 

alokácie pre MAS Žiarska kotlina. O 4 členov sa znížil aj počet zástupcov záujmovej skupiny 

občianskeho sektora.   

 
Zoznam členov záujmovej skupiny verejného sektora:   
1. Obec Bartošova Lehôtka  
2. Obec Bzenica 
3. Obec Dolná Trnávka 
4. Obec Dolná Ves 
5. Obec Dolná Ždaňa 
6. Obec Hliník nad Hronom 
7. Obec Horná Ves 
8. Obec Horná Ždaňa 



9. Obec Hronská Dúbrava 
10. Obec Ihráč 
11. Obec Janova Lehota 
12. Obec Jastrabá 
13. Obec Kopernica 
14. Obec Kosorín 
15. Obec Krahule 
16. Mesto Kremnica 
17. Obec Kremnické Bane 
18. Obec Kunešov 
19. Obec Ladomerská Vieska 
20. Obec Lehôtka pod Brehmi 
21. Obec Lovča 
22. Obec Lúčky  
23. Obec Lutila  
24. Obec Nevoľné  
25. Obec Pitelová  
26. Obec Prestavlky  
27. Obec Prochot   
28. Obec Repište  
29. Obec Sklené Teplice  
30. Obec Slaská  
31. Obec Stará Kremnička  
32. Obec Trnavá Hora  
33. Obec Vyhne  
34. Obec Žiar nad Hronom 
 
 
Zoznam členov záujmovej skupiny podnikateľského sektora: 
1. ADYSAM, s.r.o.  
2. AGROTECH LOVČA, s.r.o.  
3. Beemax, s.r.o.  
4. EKO - Produkt, s.r.o.  
5. Ivan Tadian - DREVINKA  
6. MAJ-DACH, s.r.o.  
7. PaedDr. Josef Gomolčák  
8. Peter Jagoš  
9. Peter Minich - PEMIPO  
10. Poľnohospodárska spoločnosť, a.s.  
11. PUM, s.r.o.  
12. Róbert Búci GAS & ELEKTRO Servis  
13. rooline, s. r. o.  
14. SPORT TREND, s.r.o.  
 
Zoznam členov záujmovej skupiny občianskeho sektora: 
1. Eva Bojová 
2. Dobrovoľný hasičský zbor Lovča 
3. Drblíková Mária, Ing. arch.  
4. Hokejový klub Žiar nad Hronom  
5. Hornoveský občan  
6. Chotár Prestavlky - Horná Trnávka  
7. Knappová Alžbeta  
8. Kosorínček  
9. Kútiková Vlasta, Ing.  
10. LUTILIENKA  



11. Nárožná Ľudmila  
12. Občianske zduženie Hron  
13. Občianske združenie JESIENKA  
14. Občianske združenie RAK  
15. Občianske združenie Rybolov Prestavlky   
16. Občianske združenie SAMBON  
17. Poduška Martin  
18. PRO SLASKÁ  
19. Project Ždaňa  
20. Pružinová Lýdia  
21. Rolková Andrea, Mgr. art.  
22. Rumanová Natália, Mgr.  
23. Šályová Katarína  
24. Telovýchovná jednota - Prestavlky  
25. Telovýchovná jednota Lovča  
26. Telovýchovná jednota Sokol Nevoľné  
27. Teplice  
28. Združenie na záchranu hradu Šášov  
 

C) Zloženie jednotlivých orgánov združenia 
 

Štruktúra a organizácia OZ Žiarska kotlina je stanovená v súlade so Systémom riadenia 

CLLD v znení Dodatku č.6 a je presne špecifikovaná v Stanovách, ďalej v Schéme organizačnej 

štruktúry OZ Žiarska kotlina a v Organizačnom poriadku združenia. V uvedených dokumentoch 

a tiež sú podrobne definované úlohy a zodpovednosti jednotlivých orgánov, ako aj spôsob volenia 

a výberu jednotlivých zástupcov a tiež spôsob zastupovania a delegovania.  

 

V zmysle článku 6 Stanov OZ Žiarska kotlina orgánmi združenia sú:  
a. Valné zhromaždenie – najvyšší orgán združenia 

b. Výkonný výbor – výkonný orgán združenia 

c. Revízna komisia – kontrolný orgán združenia 

d. Predseda a podpredseda združenia – štatutárny orgán združenia 

e. Výberová komisia 

f. Monitorovací výbor.   

 
Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia. Je tvorené všetkými členmi      

združenia pričom pomer hlasovacích práv každej záujmovej skupiny (verejný sektor, podnikateľský 

sektor a občiansky sektor) nesmie byť vyšší ako 49%. Váha každého jedného hlasu člena 

najvyššieho orgánu je 1, t.j. 1 člen má 1 hlas. 

 

Predseda a podpredseda združenia sú štatutárnym orgánom združenia. V mene 

združenia vystupujú navonok a podpisujú zmluvy. Vo vzťahu k PRV SR 2014 – 2020 predkladajú 

na PPA Protokol o výbere projektových zámerov/ Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z PRV 

SR 2014 – 2020. Vo vzťahu k IROP predkladajú na RO pre IROP Protokol   o výbere žiadostí o 

NFP z IROP na RO pre IROP. Štatutárny orgán zvoláva a vedie zasadnutia výkonného  výboru, 

pripravuje ich program, koná v jeho mene a zodpovedá za jeho činnosť. Štatutárny orgán riadi, 

usmerňuje a kontroluje činnosť manažmentu MAS medzi zasadnutiami výkonného výboru. 

Volebné obdobie predsedu a podpredsedu  je päťročné. Predsedom OZ Žiarska kotlina je            

Ing. Ľubomír Meliš (starosta obce Sklené Teplice) a podpredsedom združenia je Peter Minich (FO 

– podnikateľ).  

 



Výkonný výbor je výkonným orgánom združenia. Výkonný  výbor je za svoju činnosť 

zodpovedný najvyššiemu orgánu a vykonáva činnosti v súlade so stanovami a internými 

vykonávacími predpismi združenia. Výkonný výbor má v súčasnosti 9 členov volených na obdobie 

piatich rokov. Vo výkonnom výbore sú zástupcovia záujmovej skupiny verejného sektora, 

podnikateľského sektora a občianskeho sektora zastúpení tak, aby ani jedna z uvedených zložiek 

nemala viac ako 49 % hlasovacích práv.  

 
Členmi Výkonného výboru OZ Žiarska kotlina sú: 
za ZSVS: Ing. Ľubomír Meliš – predseda združenia (starosta obce Sklené Teplice) 
  Bc. Daniel Gelien (starosta obce Slaská) 
  Simona Holicová (starostka obce Horná Ves) 
  Ing. Juraj Miškovič (prednosta MsÚ Žiar nad Hronom) 
za ZSPS: Peter Minich – podpredseda OZ (Peter Minich – PEMIPO, FO-podnikateľ,  
                        SHR) 
  Ivan Tadian (Ivan Tadian – DREVINKA, FO-podnikateľ) 
za ZSOS:        Lucia Beňová (zástupca obč. združ. Chotár Prestavlky - Horná Trnávka) 
  Eva Hurtíková (zástupca Občianskeho združenia RAK) 

Ing. Erika Crchová (zástupca Občianskeho združenia Hornoveský občan) 
 

Revízna komisia  - je kontrolným orgánom združenia, ktorá sa za svoju činnosť zodpovedá 

valnému zhromaždeniu. Má troch členov, pričom každý z nich je volený ako zástupca jedného 

z troch sektorov - verejného, podnikateľského a občianskeho. Členstvo v revíznej komisii je 

nezlučiteľné s členstvom v orgánoch združenia okrem valného zhromaždenia. Funkčné obdobie 

revíznej komisie je päťročné. Revízna komisia  si volí spomedzi seba predsedu, ktorý ju zastupuje 

navonok. Revízna komisia je oprávnená nahliadať do všetkých dokladov a záznamov, týkajúcich 

sa činnosti združenia, kontrolovať hospodárenie združenia, kontrolovať, či účtovné záznamy sú 

vedené v súlade so skutočnosťou a či sa činnosť združenia uskutočňuje v súlade so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi a Stanovami združenia. Členovia  revíznej komisie  majú právo 

zúčastňovať sa na zasadaniach a hlasovaniach výkonného výboru s poradným hlasom. 

 

Členmi revíznej komisie sú: 

za ZSVS: Alena Bugárová  - predsedkyňa revíznej komisie (starostka obce Horná Ždaňa) 

za ZSPS: Róbert Búci (FO – podnikateľ) 

za ZSOS: Eva Hromádková (zástupca občianskeho združenia LUTILIENKA) 

  

Výberová komisia vykonáva výber ŽoNFP podľa poradia ich prínosu k plneniu cieľov                  

a zámerov stratégie CLLD a stanovuje výšku podpory. Výberová komisia má minimálne troch 

členov. Počet členov musí byť vždy nepárny. Členstvo vo výberovej komisii je nezlučiteľné        s 

členstvom vo výkonnom orgáne, kontrolnom orgáne a monitorovacom výbore združenia. Výberová 

komisia pri každom hlasovaní o výbere projektov musí dodržiavať podmienku,             že 

minimálne 50 % hlasov rozhodnutí o výbere projektov patrí partnerom, ktorí nie sú orgánmi 

verejnej správy. 

 

Monitorovací výbor je orgánom,  ktorý vykonáva najmä vyhodnotenie výstupov a 

výsledkov a monitorovanie realizácie projektov v rámci stratégie CLLD, pripravuje a vypracováva 

správy o implementácii stratégie, správy o monitoringu za ročné obdobie a pod. v zmysle 

ustanovení kapitoly 10 Systému riadenia CLLD. Monitorovací výbor na svojom prvom zasadnutí 

stanoví rozsah činnosti. Rozsah činnosti Monitorovacieho výboru podlieha schváleniu Výkonnému 



orgánu. Členstvo v monitorovacom výbore je nezlučiteľné s členstvom vo výkonnom orgáne 

združenia. 

 

 
 
2. SPRÁVA O ČINNOSTI ZDRUŽENIA ZA ROK 2017 

Najvyššou prioritou pre rok 2017 bolo získanie štatútu MAS. S tým súvisela príprava 

Žiadostí o schválenie stratégie CLLD a udelenie štatútu MAS. Z dôvodu opakovaných zmien 

podmienok výzvy bolo v priebehu roku 2017 potrebné dvakrát prepracovať Stratégiu CLLD – 

formou Dodatkov č. 2 a č. 3 a tiež boli dvakrát upravované a schvaľované Stanovy OZ – formou 

Dodatkov č. 3 a 4. 

Zmeny Stratégie CLLD: 

Pôvodná Stratégia CLLD Žiarska kotlina – jedna veľká rodina bola schválená Valným 

zhromaždením Občianskeho združenia Žiarska kotlina dňa 10.12.2015. Dodatok č. 1 bol 

vypracovaný z dôvodu aktualizácie Systému riadenia CLLD pre programové obdobie 2014 – 2020 

ešte v roku 2016.  

 

V priebehu roku 2017 boli vypracované ďalšie dva dodatky k Stratégii CLLD: 

• Dodatok č. 2 bol vypracovaný z dôvodu aktualizácie Systému riadenia CLLD pre 

programové obdobie 2014 – 2020 Dodatkami č. 4, 5 a 6 a z dôvodu požiadaviek Výzvy č. 

21/PRV/2017 na predkladanie žiadostí o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného 

komunitou a udelenie štatútov MAS. Dodatok č. 2 k Stratégii CLLD Žiarska kotlina – jedna 

veľká rodina bol schválený Valným zhromaždením OZ konaným dňa 27.06.2017.  

• Dodatok č. 3 bol vypracovaný na základe požiadavky na úpravu sumy základnej finančnej 

alokácie podľa prepočtu Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Predmetom Dodatku č. 3 

bola úprava kapitoly 5 – podkapitoly 5.2 Akčný plán a podkapitoly 5.3 Monitorovanie a 

hodnotenie stratégie CLLD (5.3.1 a 5.3.2) a kapitoly 6. Finančný rámec – podkapitoly 6.1 

Financovanie stratégie CLLD a podkapitoly 6.2 Finančný plán pre opatrenia. Dodatok  č. 3 

k Stratégii CLLD Žiarska kotlina – jedna veľká rodina bol schválený Valným zhromaždením 

OZ dňa 27.10.2017. 

 

Napĺňanie špecifických cieľov Stratégie CLLD sa bude realizovať prostredníctvom  4 

opatrení Programu rozvoja vidieka a  4 aktivít Integrovaného regionálneho operačného programu 

a opatrenia financovaného z vlastných zdrojov MAS. Opatrenia financované prostredníctvom 

Programu rozvoja vidieka sú zamerané na rozvoj a zlepšenie základnej a turistickej infraštruktúry 

obcí a služieb pre vidiecke obyvateľstvo (opatrenia 7.2, 7.4), podporu podnikania 

v poľnohospodárstve (opatrenie 4.1) a diverzifikáciu poľnohospodárskych činností (opatrenie 6.4). 

Aktivity financované prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu sú 

zamerané na rozvoj základnej infraštruktúry v oblasti dopravné prepojenie a dostupnosť sídel, 

sociálnych služieb, komunitných služieb a infraštruktúry vzdelávania, ako aj na podporu podnikania 

mikro a malých podnikov, SZČO a družstiev s dôrazom na inovatívnosť. Opatrenie financované 

z vlastných zdrojov je zamerané na podporu kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, 

tradícií regiónu a drobných miestnych výrobcov.  Celkové plánované zdroje na realizáciu stratégie 

sú  2 363 911,19 EUR, z čoho  1 772 840,83 EUR tvorí príspevok zo ŠF EÚ – EFRR a EPFRV a 

ŠR a  591 070,36  EUR vlastné zdroje žiadateľov. Z príspevku  1 772 840,83 EUR je  1 477 360,83 

EUR určených na realizáciu opatrení a 295 480,00 EUR na chod MAS a animácie. V rámci  

zdrojov ŠF EU určených na realizáciu jednotlivých opatrení je  51,26 % zdrojov určených pre 

aktivity súkromného sektora a  48,74 % pre aktivity verejného sektora.      



 

Dňa 13.11.2017 boli zverejnené oficiálne zoznamy schválených MAS i neschválených 

VSP. Naše združenie splnilo požadované podmienky poskytnutia príspevku a tak nám bolo 

zaslané Rozhodnutie o schválení stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelení 

štatútu miestnej akčnej skupiny. Maximálna základná finančná alokácia pre našu MAS predstavuje 

sumu 1 772 840,83 EUR (z toho prostredníctvom PRV sa bude čerpať 924 322,00 EUR                  

a prostredníctvom IROP 848 518,83 EUR). Tieto financie sa budú čerpať v priebehu rokov 2018 a 

2019. Maximálna dodatočná finančná alokácia predstavuje 1,9 násobok maximálnej základnej 

finančnej alokácie – v našom prípade ide o sumu 1 595 556,74 EUR. Tieto financie by sa mali 

čerpať v období rokov 2020 – 2023, ak budú splnené všetky stanovené ukazovatele a výkonnostné 

míľniky, a ak na to bude dostatok finančných zdrojov. 

 

Vyhodnotenie prvej grantovej výzvy č. 01/GPZK/2016 

Výberová komisia Občianskeho združenia Žiarska kotlina na svojom zasadnutí dňa 9. 

marca 2017 vyhodnotila žiadosti o grant predložené v rámci výzvy č. 01/GPZK/2016, ktorú 

Občianske združenie Žiarska kotlina vyhlásilo dňa 30. novembra 2016 ako výzvu na predkladanie 

projektov v rámci implementácie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (stratégie 

CLLD) pre opatrenia:  

VA1:  Podpora drobných miestnych poľnohospodárov, potravinárov, remeselníkov a výrobcov  

VA2:  Podpora aktivít zameraných na zachovanie kultúrnych a historických tradícií v regióne                      

a na propagáciu a zachovanie prírodného bohatstva regiónu  

VA3:  Podpora organizácie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v regióne  

 

O finančnú podporu sa celkovo uchádzalo 17 subjektov -  z toho 6 obcí a 1 mesto, 5 

občianskych združení a 5 fyzických osôb. Okrem 13 členov OZ žiarska kotlina sa o grant uchádzali 

aj 4 nečlenovia, avšak každý z nich spolu s predložením žiadosti o grant požiadal aj o schválenie 

členstva v OZ. 

 

Celková požadovaná výška príspevkov na úrovni 7 917,40 Eur presahovala finančné zdroje 

alokované pre túto výzvu, ktoré boli v rámci schvaľovania Stratégie CLLD odsúhlasené vo výške 6 

000,00 Eur. Výberová komisia sa rozhodla schváliť podporu  pre všetkých žiadateľov, ktorí 

predložili žiadosť o grant v rámci výzvy č. 01/GPZK/2016, avšak výška jednotlivých príspevkov 

bola upravená tak, aby súčet všetkých schválených príspevkov neprekročil alokovanú sumu 6 

000,00 Eur. Členom OZ Žiarska kotlina bola výška príspevku v porovnaní s požadovanou sumou 

krátená o cca 20 % a nečlenom OZ Žiarska kotlina o cca 40 %. Zároveň bol Výberovou komisiou 

OZ Žiarska kotlina schválený presun 500,00 Eur z opatrenia VA1, v rámci ktorého bolo 

predložených najmenej žiadostí o grant, do opatrení VA2 (navýšenie o 400,00 Eur) a VA3 

(navýšenie o 100,00 Eur), v rámci ktorých bolo predložených viac žiadostí. 

 

V novembri 2017 OZ vyhlásilo ďalšiu grantovú výzvu č. 01/GPZK/2017. Úspešní žiadatelia 

budú opäť podporení celkovou sumou 6 000 Eur. 

 

Podanie žiadosti o dotáciu z BBSK na zavedenie regionálnej značky 

V máji 2017 podalo OZ žiadosť  o  poskytnutie  dotácie z BBSK vo výške 3 000 Eur                      

na zavedenie značky „Regionálny produkt POHRONIE“. Keďže značenie regionálnych produktov 

je možné považovať za jeden z najúčinnejších nástrojov podpory rozvoja miestnej     a vidieckej 

ekonomiky, stalo sa OZ iniciátorom vzniku regionálnej značky na našom území. Účelom značky je 

reprezentovať kvalitu regiónu, jeho ľudí, kultúru, tradície a pozitívny vzťah k životnému prostrediu a 



hlavne podporiť predaj regionálnych produktov od miestnych producentov. OZ požadované 

finančné zdroje získalo a koncom roka 2017 predložený projekt úspešne zrealizovalo, pričom bolo 

realizácia pozostávala z nižšie uvedených krokov: 

- realizácia analýzy (auditu územia) s cieľom zistenia záujmu a vypracovania zoznamu 

tovarov a služieb, pre ktoré budeme regionálne značenia na našom území zavádzať, 

- podanie prihlášky ochrannej známky na Úrad priemyselného vlastníctva SR, 

- spracovanie grafickej stránky značenia (logo, dizajn manuál),  

- organizácia stretnutia za účelom prezentácie idey regionálneho značenia širokej verejnosti, 

- príprava informačnej kampane (letáky, miestne médiá, internet) s cieľom informovať 

verejnosť o prínosoch zavedenia regionálneho značenia,  

- organizácia konferencie pre potenciálnych uchádzačov o regionálnu značku, na ktorej 

dostali všetky potrebné informácie, a zároveň sa s nimi o svoje skúsenosti podelili skúsení 

„značkári“ z okolitých regiónov. 

 

Zavedením regionálneho značenia chce OZ podporiť miestnych producentov a prispieť                  

k zachovaniu tradičných remesiel, postupov a receptov v našom regióne. 

 

Vyhlásenie druhej grantovej výzvy č. 01/GPZK/2017 

Občianske združenie Žiarska kotlina vyhlásilo dňa 30. novembra 2017 výzvu na predkladanie 

projektov v rámci implementácie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (stratégie 

CLLD) v znení aktuálnych dodatkov pre opatrenia:  

VA1:  Podpora drobných miestnych poľnohospodárov, potravinárov, remeselníkov a výrobcov  

VA2:  Podpora aktivít zameraných na zachovanie kultúrnych a historických tradícií v regióne                       

a na propagáciu a zachovanie prírodného bohatstva regiónu  

VA3:  Podpora organizácie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v regióne  

 

Oprávnenými prijímateľmi v rámci grantovej výzvy boli:  

• obce a mestá na území pôsobnosti OZ 

• občianske združenia pôsobiace/registrované na území pôsobnosti OZ 

• neziskové organizácie pôsobiace/registrované na území pôsobnosti OZ 

• cirkevné organizácie pôsobiace/registrované na území pôsobnosti OZ 

• fyzické osoby podnikatelia aj nepodnikatelia so sídlom, prevádzkou alebo trvalým 

bydliskom na území pôsobnosti OZ 

• právnické osoby so sídlom alebo prevádzkou na území pôsobnosti OZ 

Maximálna výška príspevku zo strany OZ bola 500,00 Eur, pričom od žiadateľov sa vyžadovala 

30%-ná spoluúčasť.  

 

Žiadatelia si mohli svoje projekty predkladať do 28.fabruára 2018 do 15,00 hod. v kancelárií 

občianskeho združenia. 

 
 
 
 
 
 



3) Miestna akčná skupina MAS a realizácia stratégie  CLLD 
 
 
Miestny rozvoj vedený komunitou 

 

Miestny rozvoj vedený komunitou (CLLD – z anglického výrazu „Community Led Local 

Development“) je nástroj na zapájanie miestnych aktérov do rozhodovania o sociálnom, 

environmentálnom a ekonomickom rozvoji svojho územia. Je založený na princípe zdola-nahor a 

na znakoch metódy LEADER. 

Akronym LEADER vychádza z francúzskeho spojenia Liaison Entre Actions de 

Développement de le Économie Rurale (spájanie aktivít, ktoré podporujú hospodársky rozvoj 

vidieka). Metóda LEADER je inovatívny prístup pre rozvoj vidieka a jeho politiku. Základnou 

myšlienkou je podporovať rozvoj využívaním lokálneho potenciálu územia, teda využívaním 

endogénnych (vnútorných) zdrojov, pričom jedným zo základných znakov je prístup zdola nahor – 

o rozvoji územia rozhodujú miestni aktéri z daného územia. 

Na základe tohto prístupu vznikajú v územiach verejno-súkromné partnerstvá. Ide o 

partnerstvá spájajúce subjekty verejných a súkromných záujmov, t.z. členmi týchto partnerstiev sú 

obce, podnikatelia, občianske združenia, neziskové organizácie, spolky, zväzy či samotní občania. 

Každé verejno-súkromné partnerstvo sa snaží identifikovať potreby svojho územia a na základe 

identifikovaných potrieb vypracuje tzv. Stratégiu miestneho rozvoja vedeného komunitou 

(nazývanú tiež „Stratégia CLLD“). Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou obsahuje 

ciele, opatrenia a činnosti, ktoré má verejno-súkromné partnerstvo v pláne realizovať na danom 

území v prípade, ak bude jeho Stratégia schválená Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka SR a získa tak štatút miestnej akčnej skupiny (MAS) 

Miestna akčná skupina (MAS) má za úlohu realizovať schválenú Stratégiu CLLD a 

rozhodovať o prideľovaní svojich finančných prostriedkov.  

 

Vznik a poslanie Občianskeho združenia Žiarska kotlina 

Vznik Občianskeho združenia Žiarska kotlina je výsledkom dlhodobej a systematickej 

spolupráce troch susediacich mikroregiónov – Mikroregiónu Kremnica a okolie, Mikroregiónu 

Žiarske Podhorie a Mikroregiónu Hlinické Pohronie. Občianske združenie Žiarska kotlina vzniklo 

dňom jeho registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, ktorá bola vykonaná 18.06.2013 

pod číslom spisu VVS/1-900/90-41728. 

Poslaním združenia je vytváranie podmienok, podpora a koordinácia spoločného postupu 

všetkých záujmových skupín v snahe dosiahnuť vyvážený rozvoj regiónu a zvýšiť kvalitu života 

obyvateľov na území pôsobnosti združenia, a to najmä prostredníctvom rozvoja vybavenosti 

územia, podpory podnikania a tvorby pracovných miest v regióne. 

V Občianskom združení Žiarska kotlina sa hneď od jeho vzniku združilo 35 obcí (dve so 

štatútom mesta) - Bartošova Lehôtka, Bzenica, Dolná Trnávka, Dolná Ves, Dolná Ždaňa, Hliník 

nad Hronom, Horná Ves, Horná Ždaňa, Hronská Dúbrava, Ihráč, Janova Lehota, Jastrabá, 

Kopernica, Kosorín, Krahule, Kremnica, Kremnické Bane, Kunešov, Ladomerská Vieska, Lehôtka 

pod Brehmi, Lovča, Lovčica – Trubín, Lúčky, Lutila, Nevoľné, Pitelová, Prestavlky, Prochot, 

Repište, Sklené Teplice, Slaská, Stará Kremnička, Trnavá Hora, Vyhne, Žiar nad Hronom, pričom 

sa postupne prijímali členovia zo súkromného a občianskeho sektora tak, aby novovytvárané 

verejno-súkromné partnerstvo dosiahlo požadovaný pomer jednotlivých záujmových skupín. 

V prípravnej fáze tvorby partnerstva sa uskutočnili verejné stretnutia s občanmi a 

organizáciami dotknutých regiónov za účelom prezentácie idey partnerstva, identifikácie potrieb a 

nastavenia cieľov partnerstva a ich potvrdenie resp. doplnenie na základe stretnutí s občanmi. 



Počas prípravy na tvorbu stratégie CLLD a na získanie štatútu miestnej akčnej skupiny sa partneri 

venovali predovšetkým rozvoju vlastnej spolupráce, príprave spoločných projektov a identifikácii 

základných potrieb rozvoja a predpokladaných cieľov samotnými členmi partnerstva. 

 

Tvorba Stratégie CLLD a udelenie štatútu miestnej akčnej skupiny 

Po vyhlásení výzvy v septembri 2015 Pôdohospodárskom platobnou agentúrou (PPA) na 

vypracovanie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou pristúpilo OZ Žiarska kotlina k 

finálnemu spracovaniu dokumentu stratégie CLLD. Vypracovaná „Stratégia CLLD Žiarska kotlina – 

jedna veľká rodina“ bola schválená Valným zhromaždením OZ a následne zaslaná na 

Pôdohospodársku platobnú agentúru (PPA) 15.12.2015. Následne bola na PPA podaná Žiadosť o 

schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu Miestnej akčnej 

skupiny v zmysle vyhlásenej výzvy z februára 2016, ktorá však bola zrušená a nanovo vyhlásená 

v máji 2017, pričom táto bola ešte niekoľkokrát aktualizovaná. V rámci výzvy z mája 2017 došlo 

k výraznému kráteniu alokácie (z pôvodných 4 mil. Eur na 1,7 mil. Eur ako základná alokácia 

a 1,59 mil. Eur ako dodatočná výkonnostná alokácia), čím došlo nie len k nutnej úprave rozpočtu 

Stratégie a plánovaných opatrení, ale malo to vplyv aj na zloženie členskej základne OZ 

(vystúpenie obce Lovčica – Trubín, viacerých podnikateľov a neziskových organizácií). 

„Stratégia CLLD Žiarska kotlina – jedna veľká rodina“ bola nakoniec schválená 

Rozhodnutím o schválení stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelení štatútu 

Miestnej akčnej skupiny vydaným PPA až dňa 15.11.2017.  

 

Financovanie chodu kancelárie OZ 

Neustále posúvanie termínu udeľovania štatútov MAS spôsobovalo výrazné problémy s 

financovaním chodu združenia. Ako bolo vyššie napísané, stratégia CLLD bola prvýkrát 

spracovaná ešte v roku 2015, pričom v marci 2016 sa predpokladal začiatok činnosti MAS, a teda 

od tohto termínu mal byť chod MAS financovaný z dotácií na to určených. Nestalo sa tak, a keďže 

termín udelenia štatútov MAS sa posunul až o dva roky, dva a pol roka činnosti združenia (od 

polovice r. 2015 do konca r. 2017) bolo potrebné pokryť z iných než z pôvodne predpokladaných 

dotačných zdrojov. Združenie teda v poslednom období „bojovalo“ nielen so stále sa zvyšujúcou 

byrokraciou a neustále sa meniacimi podmienkami výziev, ale aj s existenčnými problémami.  

Aj napriek všemožnému snaženiu sa manažmentu a zamestnancov kancelárie (minimálne 

mzdy, skrátené pracovné úväzky, služby poskytované členským obciam formou príprav žiadostí 

o nenávratný finančný príspevok a implementácie schválených projektov, atď.) sa v minulom roku 

nepodarilo vyhnúť prijatiu krátkodobej finančnej výpomoci (aj za účelom financovania vlastného 

grantového programu), čím sa občianske združenie dostalo do výraznej straty. 

Vzhľadom na to, že Miestna akčná skupina Žiarska kotlina bude vystupovať ako prijímateľ 

ale zároveň aj ako poskytovateľ finančných prostriedkov z Európskych štrukturálnych 

a investičných fondov na svojom území s cieľom zlepšenia kvality života jeho obyvateľov, nesmie 

byť podnikom v ťažkostiach, a preto bolo potrebné vyriešiť vzniknutú finančnú situáciu. 

Ako najefektívnejšie riešenie bolo výkonným výborom OZ navrhnuté prijať mimoriadne 

členské, ktoré by pokrylo vzniknutú stratu. Výška mimoriadneho členského bola určená rozrátaním 

výšky straty medzi členov verejného a podnikateľského sektora. Od úhrady mimoriadneho 

členského bol oslobodený občiansky sektor, teda občianske združenia a fyzické osoby. Následne 

bol návrh mimoriadneho členského schválený Valným zhromaždením OZ s tým, že toto členské je 

možné uhradiť do konca roka, a to aj vo forme splátok. 

 


