
Terénny monitoring v území MAS LEV 

V rámci monitoringu priamo na mieste zisťovala monitorovacia skupina plnenie niekoľkých záležitostí 

súvisiacich s realizáciou projektu. V prvom rade bol sledovaný stav realizovaného projektu. Je 

potrebné skonštatovať, že napriek podpísaným zmluvám medzi konečnými príjemcami podpory 

a Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, kedy najmä zástupcovia obcí mali záujem o čo 

najrýchlejší administratívny priebeh smerujúci k podpisu zmlúv, je realizácia projektov takpovediac 

na začiatku. Celkom zazmluvnených projektov je 23. Zrealizovaných projektov je 22, pričom sa jedná 

i o projekty schválené na úrovni MAS LEV, avšak zatiaľ nie sú zazmluvnené. Z toho len 3 príjemcovia 

podpory žiadosťou o platbu zabezpečili i finančné ukončenie projektu a splnili si zmluvnú povinnosť 

vyhotovenia monitorovacej správy, ktorú doručili i do kancelárie MAS LEV. 

V prípade ukončených projektov bolo ďalej zisťované naplnenie monitorovacích indikátorov a stav 

vyúčtovania projektu. Inými slovami, či boli alebo neboli podané žiadosti o platbu. V prípade, že je 

projekt zrealizovaný, prečo doposiaľ nedošlo k spracovaniu a podaniu žiadosti o platbu. 

Rovnako monitorovacia skupina sledovala zabezpečenie povinnej publicity, ktorá je riešená nielen 

prostredníctvom zverejnenia informácií o realizovanom projekte prostredníctvom časopisu Kráľovské 

územie LEVa, ale najmä povinným označením priestoru, či zariadenia, ktoré napovedá, z akých 

zdrojov bola poskytnutá dotácia. Monitorovacia skupina konštatuje, že až na malé výnimky, je 

zabezpečená dostatočne pre účely ďalšej fyzickej kontroly, tentokrát zo strany PPA. 

Z rozhovorov sme zisťovali, s akými problémami sa pri realizácii a samotnom vyúčtovaní projektu 

koneční príjemcovia stretli. Najväčší problém už od podania žiadosti o nenávratné finančné 

prostriedky, cez realizáciu projektov predstavujú projektové dokumentácie a rozpočty, kde rozpočtári 

a projektanti zabúdajú na niektoré dôležité položky, ktoré sú ale vsadené do projektu a preto sú 

koneční príjemcovia zaviazaní ich zrealizovať na vlastné náklady, prípadne sú z dôvodu zlého 

nastavenia rozpočtov nútení žiadať o schválenie zmien v projekte, bez ktorého by neboli uznané 

oprávnené výdavky. To však brzdí práce na samotných projektoch. 

S finančnými problémami bojujú najmä malé obce, ktoré len s ťažkosťami získavajú úver z bánk 

a musia riešiť svoju situáciu pomalším tempom realizácie projektu, než ako by si želali a to z dôvodu 

viacnásobnej refundácie finančných prostriedkov zo strany PPA.  

To, čo sledovala monitorovacia skupina MAS LEV navyše oproti kontrolám zo strany 

Pôdohospodárskej platobnej agentúry, je naplnenie tzv. pridanej hodnoty, ktorú príjemcovia podpory 

deklarovali vo svojich projektoch, i to akým spôsobom ju zaznamenávajú. Ako dobré príklady sú 

fotografické záznamy aktivít, ktoré sa napr.  na zrealizovaných ihriskách uskutočňujú, prípadne 

evidencia užívateľov zariadení v klubovniach, čo má zároveň dvojitú funkciu.... ochrana majetku. 

 

Vypracovala: 

Ing. Andrea Hradiská, PhD. 

  



Výber z fotodokumentácie 

Fáza realizácie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obec Doľany 

Obec Poľanovce 
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Obec Uloža Obec Nižné Repaše 
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