Dodatok č. 2
k stanovám občianskeho združenia MAS HORNOHRAD vzatým na vedomie Ministerstvom
vnútra SR dňa 04.02.2016 pod č. VVS/1-900/90-31515-2 a k Dodatku č.1 vzatým na vedomie
Ministerstvom vnútra SR dňa 04.07.2017 pod č. VVS/1-900/90-31515-3.
Na základe uznesenia valného zhromaždenia dňa 11. 12. 2018 sa mení text stanov takto:
(pôvodný text)
§1
3) Sídlom združenia je Námestie SNP 474/1, 985 26 Málinec.
na (nový text)
§1
3) Sídlom združenia je Železničná 2, 987 01 Poltár.

(pôvodný text)
§3
VZNIK A ZÁNIK ČLENSTVA
1) Členmi združenia môžu byť fyzické osoby po dovŕšení 16 rokov a právnické osoby, ktoré
súhlasia s cieľmi združenia a jeho stanovami. U členov, ktorí ešte nedovŕšili plnoletosť,
sa na právne úkony vyžaduje súhlas zákonného zástupcu. Členom združenia sa môže
stať len fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá pôsobí na území MAS HORNOHRAD,
tzn. má trvalý resp. prechodný pobyt na území MAS HORNOHRAD (týka sa fyzickej
osoby) alebo sídlo, resp. prevádzku MAS HORNOHRAD a má na tomto území pôsobnosť
(týka sa právnickej osoby).
na (nový text)
§3
VZNIK A ZÁNIK ČLENSTVA
1) Členmi združenia môžu byť fyzické osoby po dovŕšení 16 rokov a právnické osoby, ktoré
súhlasia s cieľmi združenia a jeho stanovami. U členov, ktorí ešte nedovŕšili plnoletosť,
sa na právne úkony vyžaduje súhlas zákonného zástupcu. Členom združenia sa môže
stať len fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá pôsobí na území MAS HORNOHRAD,
tzn. má trvalý resp. prechodný pobyt na území MAS HORNOHRAD (týka sa fyzickej
osoby) alebo sídlo, resp. prevádzku MAS HORNOHRAD a má na tomto území pôsobnosť
(týka sa právnickej osoby). Obec nesmie byť členom dvoch a viac MAS.

(pôvodný text)
§7
SPRÁVNA RADA
1) Správna rada je rozhodovacím, riadiacim a správnym orgánom združenia a za svoju

činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu. Správna rada vykonáva svoju činnosť
v súlade so stanovami združenia a internými vykonávacími predpismi združenia.
2) Volebné obdobie správnej rady je trojročné a správna rada riadi činnosť združenia
v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia.
3) Správna rada najmä:
a) volí spomedzi svojich členov predsedu a podpredsedu združenia,
b) predkladá valnému zhromaždeniu výročnú správu, správu o hospodárení, plán činnosti
a návrh rozpočtu,
c) zabezpečuje činnosť združenia a realizáciu rozhodnutí valnému zhromaždeniu,
d) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania valného zhromaždenia a pripravuje základné
materiály na tieto rokovania,
e) archivuje zápisnice a uznesenia a vedie evidenciu členov,
f) vypracováva plán činnosti
o hospodárení združenia,

združenia, výročnú správu, návrh rozpočtu a správu

g) schvaľuje prijatie fyzickej, alebo právnickej osoby za člena združenia, členská základňa
správnej rady musí byť zastúpená každou záujmovou skupinou v zmysle § 1 bod 5),
pričom žiadna záujmová skupina nemôže mať viac ako 49% hlasovacích práv,
h) rozhoduje o veciach uvedených v § 6 odseku 2 písmena g) až i), pokiaľ sa valné
zhromaždenie nezíde ani do troch mesiacov odo dňa, na ktorý bolo riadne zvolané za
týmto účelom. Na takéto rozhodnutie je potrebný trojpätinový súhlas hlasov všetkých
jej členov.
i)

zriaďuje manažment MAS
HORNOHRAD a zodpovedá
HORNOHRAD,

HORNOHRAD,
za pracovnú

menuje a odvoláva manažéra
náplň a činnosť manažmentu

MAS
MAS

j) schvaľuje poradné orgány správnej rady a jej členov aj z radov nečlenov združenia,
k) schvaľuje organizačný poriadok manažmentu, vykonávacie smernice poradných orgánov
rady,
l)

voľbou ustanovuje likvidátora pre potreby dobrovoľného rozpustenia združenia a určuje
jeho odmenu,

m) dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých svojich členov navrhuje odmenu pre
manažment MAS HORNOHRAD, ako aj pre ďalších členov rady na základe návrhu
predsedu správnej rady,
n) zodpovedá za vypracovanie a implementáciu stratégie CLLD a jej aktualizáciu,
o) zriadi výberovú komisiu MAS HORNOHRAD a monitorovací výbor MAS HORNOHRAD,
p) schvaľuje harmonogram výziev na predkladanie projektových zámerov/ŽoNFP/ŽoPr,
q) schvaľuje výzvu na predkladanie projektových zámerov/ŽoNFP/ŽoPr,
r) schvaľuje zrušenie/zmenu výzvy na prekladanie projektových zámerov/ŽoNFP/ŽoPr,
s) volí a odvoláva členov monitorovacieho výboru,
t) volí a odvoláva členov výberovej komisie MAS HORNOHRAD a schvaľuje jej štatút,
u) zriaďuje kanceláriu MAS HORNOHRAD na zabezpečenie spravovania verejných
prostriedkov ako aj manažovanie činnosti MAS HORNOHRAD a realizáciu úloh združenia.
Na čele kancelárie je manažér MAS HORNOHRAD menovaný správnou radou. Osoby s
funkciou manažéra MAS môžu túto funkciu vykonávať len pre jednu MAS.
v) a iné stanovené v stratégii CLLD.
4) Správna rada sa schádza podľa potreby. Zasadnutia správnej rady zvoláva a vedie
štatutárny orgán. Termín a program zasadnutia správnej rady oznámi štatutárny orgán
všetkým jej členom najmenej 10 kalendárnych dní pred dňom zasadnutia.

5) Predseda zvoláva správnu radu najneskôr do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti
vždy, ak o to požiada tretina jej členov alebo dozorná rada, v opačnom prípade sú
členovia správnej rady, resp. dozorná rada oprávnení túto zvolať sami.
6) Správna rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov.
Správna rada rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov. V prípade rovnosti hlasov je
rozhodujúci hlas predsedu združenia.
7) Právnickú osobu, ktorá je členom správnej rady, zastupuje na zasadnutí a hlasovaní
správnej rady jej delegát.
8) O priebehu zasadnutia správnej rady a o jej hlasovaniach sa vyhotovujú zápisnice
podpísané všetkými prítomnými členmi správnej rady. Každý člen správnej rady má
právo, aby v zápisnici bol uvedený jeho odlišný názor na prerokúvanú záležitosť.
9) Správna rada má najmenej troch členov volených na obdobie troch rokov; počet členov
správnej rady je spravidla nepárny. V správnej rade musia byť paritne zastúpení
predstavitelia verejného, podnikateľského
a občianskeho sektoru. Počet členov
správnej rady zastupujúcich verejný sektor musí byť menší než polovica.
10) Pokiaľ valné zhromaždenie nerozhodne inak, platí, že členstvo v správnej rade je
funkcia dobrovoľná a neplatená. Člen správnej rady má však právo na náhradu
preukázaných výdavkov, ktoré mu pri výkone tejto funkcie vznikli
11) Členstvo v správnej rade je nezlučiteľné s funkciou člena dozornej rady.
12) Členstvo v správnej rade zaniká:
a) zánikom členstva v združení,
b)

uplynutím funkčného obdobia,

c)

odstúpením; dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení správnej rady,

d)

stratou spôsobilosti člena správnej rady na právne úkony, resp. obmedzením jeho
spôsobilosti na právne úkony,

e)

odvolaním, a to dňom rozhodnutia valného zhromaždenia o odvolaní, valné
zhromaždenie môže člena správnej rady odvolať z dôvodov, pre ktoré je oprávnené
podľa týchto stanov vylúčiť člena zo združenia,

f)

zánikom mandátu z dôvodov nezáujmu člena správnej rady o prácu v správnej rade, za
ktorú sa považuje neospravedlnená neúčasť na troch po sebe idúcich zasadnutiach.

13) Na uvoľnené miesto člena správnej rady nastupuje náhradník kooptovaný správnou
radou, ktorý bol zvolený na uplynulom valnom zhromaždení za príslušný sektor.
14) V záujme dosiahnutia cieľa a na zabezpečenie činnosti združenia môže správna rada,
s dodatočným súhlasom valného zhromaždenia, o ktorý je povinný požiadať na jeho
najbližšom zasadaní, zriaďovať iné a pomocné orgány, rozhodovať o uzatváraní
pracovných zmlúv, zmlúv o vykonaní práce a zmlúv o pracovnej činnosti a uplatňovať
práva a plniť si povinnosti vyplývajúce z takto vzniknutých pracovnoprávnych vzťahov.
na (nový text)
§7
SPRÁVNA RADA
1) Správna rada je rozhodovacím, riadiacim a správnym orgánom združenia a za svoju
činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu. Správna rada vykonáva svoju činnosť
v súlade so stanovami združenia a internými vykonávacími predpismi združenia.
2) Volebné obdobie správnej rady je trojročné a správna rada riadi činnosť združenia
v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia.
3) Správna rada najmä:

a) volí spomedzi svojich členov predsedu a podpredsedu združenia,
b) predkladá valnému zhromaždeniu výročnú správu, správu o hospodárení, plán činnosti
a návrh rozpočtu,
c) zabezpečuje činnosť združenia a realizáciu rozhodnutí valnému zhromaždeniu,
d) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania valného zhromaždenia a pripravuje základné
materiály na tieto rokovania,
e) archivuje zápisnice a uznesenia a vedie evidenciu členov,
f)

vypracováva plán činnosti združenia, výročnú správu, návrh rozpočtu a správu
o hospodárení združenia,

g) schvaľuje prijatie fyzickej, alebo právnickej osoby za člena združenia, členská základňa
správnej rady musí byť zastúpená každou záujmovou skupinou v zmysle § 1 bod 5),
pričom žiadna záujmová skupina nemôže mať viac ako 49% hlasovacích práv,
h) rozhoduje o veciach uvedených v § 6 odseku 2 písmena g) až i), pokiaľ sa valné
zhromaždenie nezíde ani do troch mesiacov odo dňa, na ktorý bolo riadne zvolané za
týmto účelom. Na takéto rozhodnutie je potrebný trojpätinový súhlas hlasov všetkých
jej členov.
i)

zriaďuje manažment MAS
HORNOHRAD a zodpovedá
HORNOHRAD,

HORNOHRAD,
za pracovnú

menuje a odvoláva manažéra
náplň a činnosť manažmentu

j)

schvaľuje poradné orgány správnej rady a jej členov aj z radov nečlenov združenia,

MAS
MAS

k) schvaľuje organizačný poriadok manažmentu, vykonávacie smernice poradných orgánov
rady,
l)

voľbou ustanovuje likvidátora pre potreby dobrovoľného rozpustenia združenia a určuje
jeho odmenu,

m) dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých svojich členov navrhuje odmenu pre
manažment MAS HORNOHRAD, ako aj pre ďalších členov rady na základe návrhu
predsedu správnej rady,
n) zodpovedá za vypracovanie a implementáciu stratégie CLLD a jej aktualizáciu,
o) zriadi výberovú komisiu MAS HORNOHRAD a monitorovací výbor MAS HORNOHRAD,
p) volí a odvoláva členov monitorovacieho výboru,
q) volí a odvoláva členov výberovej komisie MAS HORNOHRAD a schvaľuje jej štatút,
r) zriaďuje kanceláriu MAS HORNOHRAD na zabezpečenie spravovania verejných
prostriedkov ako aj manažovanie činnosti MAS HORNOHRAD a realizáciu úloh združenia.
Na čele kancelárie je manažér MAS HORNOHRAD menovaný správnou radou. Osoby s
funkciou manažéra MAS môžu túto funkciu vykonávať max. pre dve MAS podľa
príslušnosti jednotlivých fondov v rámci chodu MAS.
s) a iné stanovené v stratégii CLLD.
4) Správna rada sa schádza podľa potreby. Zasadnutia správnej rady zvoláva a vedie
štatutárny orgán. Termín a program zasadnutia správnej rady oznámi štatutárny orgán
všetkým jej členom najmenej 10 kalendárnych dní pred dňom zasadnutia.
5) Predseda zvoláva správnu radu najneskôr do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti
vždy, ak o to požiada tretina jej členov alebo dozorná rada, v opačnom prípade sú
členovia správnej rady, resp. dozorná rada oprávnení túto zvolať sami.
6) Správna rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov.
Správna rada rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov. V prípade rovnosti hlasov je
rozhodujúci hlas predsedu združenia. Manažér MAS je povinný zúčastňovať sa zasadnutí
správnej rady s hlasom poradným.
7) Právnickú osobu, ktorá je členom správnej rady, zastupuje na zasadnutí a hlasovaní
správnej rady jej delegát.

8) O priebehu zasadnutia správnej rady a o jej hlasovaniach sa vyhotovujú zápisnice
podpísané všetkými prítomnými členmi správnej rady. Každý člen správnej rady má
právo, aby v zápisnici bol uvedený jeho odlišný názor na prerokúvanú záležitosť.
9) Správna rada má najmenej troch členov volených na obdobie troch rokov; počet členov
správnej rady je spravidla nepárny. V správnej rade musia byť paritne zastúpení
predstavitelia verejného, podnikateľského a občianskeho sektoru. Počet členov správnej
rady zastupujúcich verejný sektor musí byť menší než polovica.
10) Pokiaľ valné zhromaždenie nerozhodne inak, platí, že členstvo v správnej rade je
funkcia dobrovoľná a neplatená. Člen správnej rady má však právo na náhradu
preukázaných výdavkov, ktoré mu pri výkone tejto funkcie vznikli
11) Členstvo v správnej rade je nezlučiteľné s funkciou člena dozornej rady.
12) Členstvo v správnej rade zaniká:
a)

zánikom členstva v združení,

b)

uplynutím funkčného obdobia,

c)

odstúpením; dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení správnej rady,

d)

stratou spôsobilosti člena správnej rady na právne úkony, resp. obmedzením jeho
spôsobilosti na právne úkony,

e)

odvolaním, a to dňom rozhodnutia valného zhromaždenia o odvolaní, valné
zhromaždenie môže člena správnej rady odvolať z dôvodov, pre ktoré je oprávnené
podľa týchto stanov vylúčiť člena zo združenia,

f)

zánikom mandátu z dôvodov nezáujmu člena správnej rady o prácu v správnej rade, za
ktorú sa považuje neospravedlnená neúčasť na troch po sebe idúcich zasadnutiach.

13) Na uvoľnené miesto člena správnej rady nastupuje náhradník kooptovaný správnou
radou, ktorý bol zvolený na uplynulom valnom zhromaždení za príslušný sektor.
14) V záujme dosiahnutia cieľa a na zabezpečenie činnosti združenia môže správna rada,
s dodatočným súhlasom valného zhromaždenia, o ktorý je povinný požiadať na jeho
najbližšom zasadaní, zriaďovať iné a pomocné orgány, rozhodovať o uzatváraní
pracovných zmlúv, zmlúv o vykonaní práce a zmlúv o pracovnej činnosti a uplatňovať
práva a plniť si povinnosti vyplývajúce z takto vzniknutých pracovnoprávnych vzťahov.
(pôvodný text)
§ 8
PREDSEDA
1) Predseda je štatutárnym orgánom združenia, ktorý koná a podpisuje v mene združenia.
V prípade jeho neprítomnosti ho zastupuje a jeho povinnosti plní podpredseda.
2) Predseda zvoláva a vedie zasadnutia správnej rady, pripravuje jeho program, koná
v jeho mene a zodpovedá za jeho činnosť.
3) Predseda riadi, usmerňuje a kontroluje činnosť manažmentu MAS medzi zasadnutiami
správnej rady.
4) Volebné obdobie predsedu a podpredsedu je trojročné.
5) V otázkach týkajúcich sa vzťahov medzi združením a predsedom, ktoré nie sú
v stanovách výslovne upravené, platí, že na tento vzťah sa obdobne používajú
ustanovenia Obchodného zákonníka o mandátnej zmluve s tým, že sa výslovne
vylučuje aplikácia § 568 ods. 3,4 Obchodného zákonníka, pričom v postavení mandanta
sa nachádza správna rada, pokiaľ do práv a povinností mandanta nevstúpi na základe
svojho rozhodnutia valné zhromaždenie.
6) Vo vzťahu k PRV SR 2014 – 2020 predkladá na PPA Protokol o výbere projektových

zámerov/žiadosti o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2014 – 2020.
7) Vo vzťahu k IROP predkladá na RO pre IROP Protokol o výbere žiadosti o nenávratný
finančný príspevok z IROP.
na (nový text)
§ 8
ŠTATUTÁRNY ORGÁN
1) Predseda a podpredseda sú štatutárnym orgánom združenia, ktorý koná a podpisuje
v mene združenia. Predseda a podpredseda konajú samostatne a sú vzájomne
zastupiteľní.
2) Volebné obdobie predsedu a podpredsedu je trojročné. Ak je predseda zvolený zo
zástupcov verejného sektoru, podpredseda sa volí zo zástupcov súkromného alebo
občianskeho sektoru a opačne.
3) Predseda alebo podpredseda zvoláva a vedie zasadnutia správnej rady, pripravuje jeho
program, koná v jeho mene a zodpovedá za jeho činnosť.
4) Predseda alebo podpredseda riadi, usmerňuje a kontroluje činnosť manažmentu MAS
medzi zasadnutiami správnej rady.
5) Úlohy a zodpovednosti štatutárneho orgánu sú v súlade so Systémom riadenia CLLD
v platnom znení. Predseda alebo podpredseda konajú v rámci implementácie stratégie
CLLD v závislosti od zamerania výzvy a úkonov s ňou súvisiacich.
6) Predseda alebo podpredseda schvaľuje harmonogram výziev na predkladanie
projektových zámerov/ŽoNFP/ŽoPr, schvaľuje výzvu na predkladanie projektových
zámerov/ŽoNFP/ŽoPr a schvaľuje zrušenie/zmenu výzvy na predkladanie projektových
zámerov/ŽoNFP/ŽoPr.
7) Vo vzťahu k PRV SR 2014 – 2020 predkladá na PPA záverečnú správu z výzvy na
predkladanie projektového zámeru (pri uplatnení dvojkolového systému) / ŽoNFP.
8) Vo vzťahu k IROP predkladá na RO pre IROP Protokol o výbere žiadosti o príspevok z
IROP.
9) V otázkach týkajúcich sa vzťahov medzi združením a štatutárnym orgánom, ktoré nie
sú v stanovách výslovne upravené, platí, že na tento vzťah sa obdobne používajú
ustanovenia Obchodného zákonníka o mandátnej zmluve s tým, že sa výslovne
vylučuje aplikácia § 568 ods. 3,4 Obchodného zákonníka, pričom v postavení mandanta
sa nachádza správna rada, pokiaľ do práv a povinností mandanta nevstúpi na základe
svojho rozhodnutia valné zhromaždenie.

(pôvodný text)
§ 11
VÝBEROVÁ KOMISIA
1) Výberovú komisiu zriaďuje správna rada v prípade implementácie stratégie alebo iných
programov a projektov na základe princípu LEADER/CLLD.
2) Výberová komisia MAS HORNOHRAD vyberá projekty. Výberová komisia MAS
HORNOHRAD v zmysle č. 34 ods. 3, pism. c) a f) všeobecného nariadenia vykonáva
výber ŽoNFP podľa poradia ich prínosu k plneniu cieľov a zámerov stratégie CLLD a
stanovuje výšku podpory. S cieľom naplnenia týchto podmienok vykonáva nasledovné
činnosti:
a) zabezpečí proces posúdenia projektových zámerov (ak relevantné) / hodnotenia
ŽoNFP/ŽoPr,
b) posudzuje splnenie podmienok poskytnutia príspevku určených vo výzve,

c) prideľuje body jednotlivým projektovým zámerom (ak relevantné)/ŽoNFP/ŽoPr na
základe
výsledkov
posúdenia/odborného
hodnotenia
a
zoradí
projektové
zámery/ŽoNFP/ŽoPr podľa bodového hodnotenia,
d) vykoná výber projektových zámerov (ak relevantné)/ŽoNFP/ŽoPr berúc do úvahy
ustanovenia Systému riadenia CLLD 2014 – 2020,
e) schvaľuje/odporúča, resp. neschvaľuje/neodporúča ŽoNFP na financovanie z Programu
rozvoja vidieka,
f)
schvaľuje/odporúča,
resp.
neschvaľuje/neodporúča
z Integrovaného regionálneho operačného programu,

ŽoPr

na

financovanie

g) schvaľuje/odporúča, resp. neschvaľuje/neodporúča vydanie hodnotiacej správy pre
projektové zámery (ak relevantné),
h) vypracuje Protokol o výbere projektových zámerov/ŽoNFP/ŽoPr,
i) vypracuje návrh hodnotiacej správy pre projektové zámery (ak relevantné),
j) stanovuje výšku podpory NFP pre jednotlivé ŽoNFP/ŽoPr.
3) Výberová komisia má minimálne sedem členov. Počet členov musí byť vždy nepárny. MAS
HORNOHRAD môže okrem riadnych členov menovať aj náhradníkov členov výberovej
komisie. Zloženie členov musí odrážať požiadavku v zmysle Nariadenia (EÚ) č.
1303/2013, teda musí byť zabezpečené, aby aspoň 50 % hlasov rozhodnutí o výbere
projektov patrilo partnerom, ktorí nie sú orgánmi verejnej správy, zároveň musí byť
umožnený výber písomným konaním. Pokiaľ výberová komisia nemá inú rozhodovaciu
právomoc ako hlasovanie o výbere projektov, nemusí plniť podmienku v zmysle § 1 bod
4).
Spôsob voľby/odvolania, výber členov výberovej komisie MAS a vykonávané činnosti
musia byť stanovené v stratégii CLLD.
4) Člen výberovej komisie nemusí pôsobiť (mať trvalé, prípadne prechodné bydlisko, sídlo
alebo prevádzku) v území MAS HORNOHRAD. Pre jednu výzvu bude stanovená jedna
výberová komisia.
5) Správna rada menuje vždy novú výberovú komisiu pre každú výzvu na predkladanie
projektových zámerov/ŽoNFP, pričom jednotliví členovia sa môžu opakovať. V rámci
jednej výzvy môže byť menovaná len jedna výberová komisia na celú výzvu, výnimkou
môže byť len výmena členov z opodstatnených dôvodov. Opodstatnenými dôvodmi sú
najmä konflikt záujmov, úmrtie člena výberovej komisie, jeho dlhodobá pracovná
neschopnosť alebo nečinnosť a pod.
6) Organizačnú štruktúru, činnosť, voľby a priebeh rokovaní Výberovej komisie MAS
upravuje Štatút Výberovej komisie MAS.
7) Členstvo vo výberovej komisii je nezlučiteľné s členstvom v správnej rade, dozornej
rade a monitorovacom výbore združenia.
na (nový text)
§ 11
VÝBEROVÁ KOMISIA
1) Výberovú komisiu zriaďuje správna rada v prípade implementácie stratégie alebo iných
programov a projektov na základe princípu LEADER/CLLD.
2) Výberová komisia MAS HORNOHRAD vyberá projekty. Výberová komisia MAS
HORNOHRAD v zmysle č. 34 ods. 3, pism. c) a f) všeobecného nariadenia vykonáva
výber ŽoNFP/ŽoPr podľa poradia ich prínosu k plneniu cieľov a zámerov stratégie CLLD
a stanovuje výšku podpory. S cieľom naplnenia týchto podmienok výberová komisia
v rámci PRV SR 2014-2020 vykonáva nasledovné činnosti, ktoré sú v súlade so
Systémom riadenia CLLD v platnom znení:

a) zabezpečí proces posúdenia projektových zámerov (ak relevantné) / odborného
hodnotenia ŽoNFP,
b) posudzuje splnenie podmienok poskytnutia príspevku určených vo výzve,
c) prideľuje body jednotlivým projektovým zámerom (ak relevantné),
d) stanoví poradie ŽoNFP od najvyššie umiestnenej ŽoNFP spĺňajúcej všetky podmienky
poskytnutia príspevku po najnižšie umiestnenú ŽoNFP spĺňajúcu všetky podmienky
poskytnutia príspevku prostredníctvom ITMS2014+ (ak relevantné), a to na základe
výsledkov odborného hodnotenia,
e) vykoná výber projektových zámerov (ak relevantné)/ŽoNFP
ustanovenia Systému riadenia CLLD 2014 – 2020 v platnom znení,

berúc

do

úvahy

f) navrhne PPA pre jednotlivé ŽoNFP vydanie príslušného rozhodnutia (rozhodnutie
o schválení/neschválení ŽoNFP, rozhodnutie o zastavení konania) podľa zákona
o príspevku z EŠIF,
g) schvaľuje/odporúča, resp. neschvaľuje/neodporúča vydanie hodnotiacej správy pre
projektové zámery (ak relevantné),
h) vypracuje záverečnú správu výzvy projektového zámeru/ŽoNFP v rámci PRV SR 20142020
i) stanovuje výšku podpory NFP pre jednotlivé ŽoNFP.
Výberová komisia je v rámci IROP menovaná iba v prípade rovnakého počtu bodov
predmetnej výzvy. Výberová komisia aplikuje rozlišovacie hodnotiace kritériá a stanoví
poradie ŽoPr (ktorá najvyššou mierou napĺňa ciele stratégie CLLD) spĺňajúcej všetky
podmienky poskytnutia príspevku po najnižšie umiestnenú ŽoPr spĺňajúcu všetky
podmienky poskytnutia príspevku. V prípade, kedy výberová komisia aplikuje rozlišovacie
kritériá, vypracuje Protokol o výbere ŽoPr, s uvedením výšky odporúčaného príspevku,
poradia ŽoPr a zoznamu ŽoPr odporúčaných na neschválenie.
3) Výberová komisia má minimálne troch členov. Počet členov musí byť vždy nepárny. MAS
HORNOHRAD môže okrem riadnych členov menovať aj náhradníkov členov výberovej
komisie. Zloženie členov musí odrážať požiadavku v zmysle Nariadenia (EÚ) č.
1303/2013, teda musí byť zabezpečené, aby aspoň 50 % hlasov rozhodnutí o výbere
projektov patrilo partnerom, ktorí nie sú orgánmi verejnej správy, zároveň musí byť
umožnený výber písomným konaním. Pokiaľ výberová komisia nemá inú rozhodovaciu
právomoc ako hlasovanie o výbere projektov, nemusí plniť podmienku v zmysle § 1 bod
4).
Spôsob voľby/odvolania, výber členov výberovej komisie MAS a vykonávané činnosti
musia byť stanovené v stratégii CLLD.
4) Člen výberovej komisie nemusí pôsobiť (mať trvalé, prípadne prechodné bydlisko, sídlo
alebo prevádzku) v území MAS HORNOHRAD. Pre jednu výzvu bude stanovená jedna
výberová komisia.
5) Správna rada menuje vždy novú výberovú komisiu pre každú výzvu na predkladanie
projektových zámerov/ŽoNFP/ŽoPr, pričom jednotliví členovia sa môžu opakovať. V
rámci jednej výzvy môže byť menovaná len jedna výberová komisia na celú výzvu,
výnimkou môže byť len výmena členov z opodstatnených dôvodov. Opodstatnenými
dôvodmi sú najmä konflikt záujmov, úmrtie člena výberovej komisie, jeho dlhodobá
pracovná neschopnosť alebo nečinnosť a pod.
6) Organizačnú štruktúru, činnosť, voľby a priebeh rokovaní Výberovej komisie MAS
upravuje Štatút Výberovej komisie MAS.
7) Členstvo vo výberovej komisii je nezlučiteľné s členstvom v správnej rade, dozornej
rade, monitorovacom výbore združenia a s funkciou štatutárneho orgánu MAS.

