
POVINNÉ PRÍLOHY PROJEKTU  
 

(PRE KONEČNÝCH UŽÍVATE ĽOV – PREDKLADATE ĽOV PROJEKTOV : OBCE, OBČIANSKE 

ZDRUŽENIA , PODNIKATE ĽSKÉ SUBJEKTY, NADÁCIE , ZÁUJMOVÉ ZDRUŽENIA 

PRÁVNICKÝCH OSÔB , OBČIANSKE INICIATÍVY ) 
 
 
1. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z dotácie NSK pre implementáciu integrovanej stratégie 

miestneho rozvoja (originál). 
2. Podrobný rozpočet projektu (originál). 
3. Doklad o pridelení IČO (fotokópia). 
4. Osvedčenie o zvolení za starostu (úradne overená fotokópia). 
5. Stanovy občianskeho združenia (fotokópia). 
6. Menovací dekrét predsedu občianskeho združenia (úradne overená fotokópia). Uznesenie zasadnutia 

najvyššieho orgánu združenia a zápisnica z tohto zasadnutia. 
7. Právny doklad, na základe ktorého boli subjekty (nadácie, záujmového združenia právnických osôb, 

občianska iniciatíva) združené v zmysle platnej legislatívy (úradne overená fotokópia). Zmluva 
o spolupráci a pod. 

8. Doklad o oprávnení podnikať vrátane činnosti, ktorá je predmetom realizácie projektu - Výpis 
z obchodného registra. V prípade, ak konečný užívateľ – predkladateľ projektu je podnikateľský 
subjekt. 

9. Potvrdenie príslušného daňového úradu, že konečný užívateľ – predkladateľ projektu nie je platcom 
DPH, nie staršie ako 3 mesiace (originál alebo úradne osvedčená fotokópia) – v prípade, ak konečný 
užívateľ – predkladateľ projektu nie je platcom DPH. 

10. Riadna účtovná závierka konečného užívateľa – predkladateľa projektu za posledné účtovné 
obdobie (fotokópie). Súvaha, výkaz ziskov a strát v prípade subjektov účtujúcich v 
sústave podvojného účtovníctva. Výkaz o príjmoch a výdavkoch, výkaz o majetku a záväzkoch 
v prípade subjektov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva. V prípade, ak konečný užívateľ 
– predkladateľ projektu je podnikateľský subjekt. 

11. V prípade vykonávania udržiavacích prác, na ktoré nie je potrebné ani ohlásenie stavebnému úradu 
(§ 139b, ods. 15. zák. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov) musí konečný užívateľ – 
predkladateľ projektu preukázať vlastníctvo, resp. iný právny vzťah užívať predmet projektu. 
Predkladá doklad preukazujúci vlastnícky alebo nájomný vzťah k nehnuteľnosti, na ktorej sa bude 
investícia, realizovať: platný list vlastníctva, nájomná zmluva/správcovská zmluva alebo iná zmluva 
(fotokópia) 

12. Stanovisko obvodného úradu životného prostredia, či projekt vyžaduje rozhodnutie Ministerstva 
životného prostredia SR podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – podľa zamerania projektu 
(predkladá originál alebo úradne overenú fotokópiu). Predkladá sa len v prípade ak projekt spadá do 
aktivity 1.3 Likvidácia a prevencia čiernych skládok. 

13. Ak činnosť podlieha zisťovaciemu konaniu, konečný užívateľ – predkladateľ projektu predkladá 
rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR zo zisťovacieho konania alebo ak činnosť 
podlieha povinnému hodnoteniu v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, konečný 
užívateľ – predkladateľ projektu predkladá záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia 
SR (predkladá originál alebo úradne overenú fotokópiu). Predkladá sa len v prípade ak projekt spadá 
do aktivity 1.3 Likvidácia a prevencia čiernych skládok. 

14. Zmluva o vedení bankového účtu konečného užívateľa – predkladateľa projektu alebo potvrdenie 
banky o vedení bankového účtu vrátane uvedenia čísla bankového účtu (fotokópia). 

15. Projektová dokumentácia s rozpočtom v prípade stavebných investícií (predkladá originál alebo 
úradne overenú fotokópiu). 

16. Právoplatné stavebné povolenie v zmysle § 66, Zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov 
v prípade investícií, pri ktorých sa vyžaduje stavebné povolenie (úradne osvedčená fotokópia) resp. 



kópiu žiadosti o vydanie stavebného povolenia, vyplnenú  v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 
§ 8, potvrdenú príslušným stavebným úradom (úradne osvedčená fotokópia). 

17. Čestné vyhlásenie konečného užívateľa – predkladateľa projektu, že pôsobí (má trvalé, príp. 
prechodné bydlisko, sídlo alebo prevádzku) v území pôsobnosti MAS. 

18. Doklady súvisiace s vykonaním verejného obstarávania v prípade, ak konečný užívateľ – 
predkladateľ projektu je povinný postupovať v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: víťazná cenová 
ponuka, zápisnica o verejnom obstarávaní, preukaz o odbornej spôsobilosti odborne spôsobilej 
osoby pre vo (fotokópie). 

19. Iné (prílohy stanovené MAS). 
 
 
 
 
Poradové čísla príloh sú záväzné. 
 
 
V prípade ak sa príloha netýka konečného užívateľa, resp. projektu, konečný užívateľ priloží 
namiesto nej čestné prehlásenie, že táto príloha je z dôvodu zameranie projektu alebo právnej 
formy predkladateľa projektu nerelevantná. 
 


