ŠTATÚT VÝBEROVEJ KOMISIE
„MAS OZ KRAS“
_________________________________________________________________________________________________________________

Čl. I
Úvodné ustanovenia
1. Miestna akčná skupina OZ KRAS (ďalej len MAS) je nevládne, nepolitické, nezávislé združenie
fyzických a právnických osôb, ktoré zabezpečujú svoju činnosť realizáciou cieľov v celistvom
území tvorenom katastrálnymi územiami obcí regiónu KRAS: Ardovo, Bohúňovo, Bretka,

Čoltovo, Dlhá Ves, Gemerská Hôrka, Gemerská Panica, Hrhov, Hrušov, Jablonov nad
Turňou, Kečovo, Kunova Teplica, Meliata, Pašková, Plešivec, Silica, Silická Brezová,
Silická Jablonica, Slavec.
2. MAS je zoskupenie predstaviteľov verejných a súkromných miestnych spoločensko –
hospodárskych záujmov, v ktorých na úrovni rozhodovania nemajú ani orgány verejnej moci, ani
žiadna záujmová skupina viac ako 49% hlasovacích práv.
3. MAS je právnická osoba, založená v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona SNR č. 83/1990
Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, ktorá má schválenú stratégiu miestneho
rozvoja vedeného komunitou (ďalej len „stratégia CLLD“) a udelený štatút MAS. Občianske
združenie KRAS, so sídlom Čsl. Armády 478, Plešivec 04911, IČO: 42100356, zapísaná v registri
občianskych združení Ministerstva vnútra SR pod registračným č.: VVS/1-900/90-30494.
4. Štatút výberovej komisie upravuje spôsob voľby/odvolania, výber členov výberovej komisie MAS,
vykonávané činnosti, pôsobnosť a kompetencie výberovej komisie.

Čl. II
Pôsobnosť a kompetencie výberovej komisie MAS
1. Výberová komisia je orgánom MAS a volí a odvoláva ju správna rada. Výberová komisia má
minimálne 3 členov. Počet členov musí byť vždy nepárny. MAS môže okrem riadnych členov
menovať aj náhradníkov členov výberovej komisie.
2. Výberová komisia je za svoju činnosť zodpovedná správnej rade MAS OZ KRAS a svoju činnosť
vykonáva v súlade so Systémom riadenia CLLD pre programové obdobie 2014 – 2020, kapitola
9.6. a kapitola 11.6 a dodatkom č. 1 k Systému riadenia CLLD.
3. Zasadania výberovej komisie zvoláva jej predseda, ktorého volia členovia komisie spomedzi seba.
4. Výberová komisia sa riadi štatútom, schváleným správnou radou.
5. Výberová komisia je uznášania schopná, ak sú prítomní všetci jej členovia a schvaľuje
nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov.
6. Členstvo vo Výberovej komisii je čestné. Členstvo vo výberovej komisii je nezlučiteľné s
členstvom vo výkonnom orgáne, kontrolnom orgáne, monitorovacom výbore združenia a s
funkciou štatutárneho orgánu MAS.
7. Činnosť predsedu, tajomníka, členov výberovej komisie MAS nie je honorovaná.
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Čl. III
Zloženie výberovej komisie MAS
1. Správna rada v rámci každej výzvy vždy menuje novú výberovú komisiu 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 člena z opodstatnených dôvodov. Opodstatnenými
dôvodmi sú najmä konflikt záujmov, úmrtie člena výberovej komisie, jeho dlhodobá pracovná
neschopnosť alebo nečinnosť a pod..
2. Zloženie členov musí byť vyvážené a reprezentatívne a musí odrážať požiadavku v zmysle
Nariadenia (ES) č. 1303/2013, teda musí byť zabezpečené, aby aspoň 50% hlasov rozhodnutí
o výbere patrilo partnerom, ktorí nie sú orgánmi verejnej správy, zároveň musí byť umožnený
výber písomným konaním..
3. Člen výberovej komisie nemusí pôsobiť (mať trvalé, prípadne prechodné bydlisko, sídlo alebo
prevádzku) v území MAS. Počet členov výberovej komisie MAS je nepárny. Minimálny počet
členov výberovej komisie MAS je 3. MAS môže okrem riadnych členov menovať aj náhradníkov
členov výberovej komisie.
4. Voľba členov výberovej komisie sa riadi volebným poriadkom MAS OZ KRAS.

Čl. IV
Predseda výberovej komisie MAS
1. Predsedom výberovej komisie MAS je člen výberovej komisie MAS, ktorého volia členovia
výberovej komisie MAS spomedzi seba.
2. Predseda výberovej komisie MAS zvoláva, riadi priebeh výberovej komisie MAS a zodpovedá za
jej riadny priebeh. Oboznamuje účastníkov zasadnutia komisie s ich právami a povinnosťami
plynúcimi zo Štatútu a Organizačného poriadku, navrhuje program zasadnutia a vedie zasadnutie
výberovej komisie MAS. V prípade potreby predkladá správu valnému zhromaždeniu MAS.
3. Predseda výberovej komisie MAS môže v záujme efektívneho priebehu zasadnutia výberovej
komisie MAS okrem tajomníka výberovej komisie poveriť výkonom administratívnych činností aj
ďalšieho člena výberovej komisie MAS.

Čl. V
Tajomník výberovej komisie MAS
1. Tajomník výberovej komisie MAS (zapisovateľ) je člen výberovej komisie MAS, ktorého
vymenúva a odvoláva predseda výberovej komisie MAS.
2. Tajomník výberovej komisie MAS:
a) zodpovedá za predkladanie žiadostí vrátane povinných príloh na jednotlivé zasadnutia
komisie,
b) počas zasadnutia komisie zodpovedá za spracovanie čiastkových správ,
c) zodpovedá za vypracovanie záverečnej správy,
d) zabezpečuje ostatné administratívne činnosti súvisiace s rokovaním komisie,
e) vykonáva ďalšie činnosti podľa pokynov predsedu výberovej komisie MAS.
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Čl. VI
Činnosti výberovej komisie MAS
1. MAS OZ KRAS na základe Systému riadenia CLLD pre programové obdobie 2014 – 2020 sa
rozhodla v procese hodnotenia ŽoNFP postupovať systémom jednokolového procesu. Po vykonaní
formálnej správnosti ŽoNFP a kontrole vecnej správnosti ŽoNFP, ktoré zabezpečuje MAS sa
vykoná odborné hodnotenie ŽoNFP, ktoré vykonajú odborní hodnotitelia. Výber ŽoNFP vykoná
výberová komisia, ktorá:
a) Aplikáciou výberových kritérií, ktorých súčasťou sú rozlišovacie kritéria výberová komisia stanoví
poradie ŽoNFP, ktoré je vytvorené od najvyššie umiestnenej ŽoNFP spĺňajúcu všetky podmienky
pre poskytnutie príspevku po najnižšie umiestnenú ŽoNFP spĺňajúcu všetky podmienky pre
poskytnutie príspevku.
b) Výberová komisia zaznamená proces aplikácie výberových kritérií v písomnej podobe.
c) Po ukončení procesu výberu ŽoNFP výberová komisia vypracuje v rámci každého kola hodnotenia
Protokol o výbere ŽoNFP, v ktorom navrhne jednotlivé ŽoNFP na vydanie príslušného
rozhodnutia (rozhodnutie o schválení/neschválení ŽoNFP, rozhodnutie o zastavení konania).
Protokol o výbere ŽoNFP spolu so všetkými predloženými ŽoNFP, v rámci príslušného kola
hodnotenia, je MAS povinná predložiť na PPA do 30 pracovných dní odo dňa ukončenia výzvy.
d) Protokol o výbere ŽoNFP MAS musí byť podpísaný štatutárnym orgánom MAS a osobami,
podieľajúcimi sa na konaní o ŽoNFP na MAS. Dokumenty doložené do Protokolu musia byť
originály, pričom Protokol musí obsahovať výstupy z administratívneho overovania, odborného
hodnotenia ako aj výberu ŽoNFP.

e)Výberová komisia MAS v zmysle čl. 34 ods. 3, písm. 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 podmienok ods. 1 tejto kapitoly výberová komisia v rámci PRV SR 2014
– 2020 vykonáva nasledovné činnosti:
- zabezpečí proces posúdenia projektových zámerov (ak relevantné)/odborného
hodnotenia ŽoNFP;
- posudzuje splnenie podmienok poskytnutia príspevku určených vo výzve;
- prideľuje body jednotlivým projektovým zámerom (ak relevantné);
- 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;
- vykoná výber projektových zámerov (ak relevantné)/ŽoNFP berúc do úvahy ustanovenia
kapitoly 8 a 9, resp. kapitoly 11;
- navrhne PPA pre jednotlivé ŽoNFP vydanie príslušného rozhodnutia (rozhodnutie o
schválení/neschválení ŽoNFP, rozhodnutie o zastavení konania) podľa zákona o príspevku z
EŠIF;
- schvaľuje/odporúča, resp. neschvaľuje/neodporúča vydanie hodnotiacej správy pre
projektové zámery (ak relevantné);
- vypracuje záverečnú správu výzvy projektového zámeru/ŽoNFP v rámci PRV SR 2014 –
2020;
- 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 kritéria a stanoví
poradie ŽoPr od najvyššie umiestnenej ŽoPr (ktorá najvyššou mierou napĺňa ciele stratégie
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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.

Čl. VII
Konflikt záujmov
1. Konanie o ŽoNFP (projekte) sa začína doručením ŽoNFP (projektu) na príslušnú MAS.
2. Konflikt záujmov je pri poskytovaní príspevku zakázaný. Konfliktom záujmov sa rozumie
skutočnosť, keď z finančných osobných, rodinných, politických alebo iných dôvodov je narušený
alebo ohrozený nestranný, transparentný, nediskriminačný, efektívny, hospodárny a objektívny
výkon funkcií pri poskytovaní príspevku.
3. V konaní o ŽoNFP sa bude posudzovať konflikt záujmov za obdobie jeden rok pred vyhlásením
výzvy, alebo vyzvania podľa zákona o EŠIF po ukončenie realizácie projektu. Na strane žiadateľa
alebo prijímateľa sa za zainteresovanú osobu považuje najmä:
a) partner,
b) užívateľ,
c) dodávateľ,
d) štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu, riadiaceho alebo dozorného orgánu žiadateľa,
prijímateľa, užívateľa, dodávateľa alebo partnera,
e) spoločník právnickej osoby, ktorá je žiadateľom, prijímateľom, užívateľom dodávateľom
alebo partnerom,
f) osoba, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k žiadateľovi, prijímateľovi, užívateľovi,
dodávateľovi alebo partnerovi alebo inom obdobnom vzťahu k žiadateľovi, prijímateľovi,
užívateľovi, dodávateľovi alebo partnerovi,
g) osoba, ktorá sa podieľala na vypracovaní alebo realizácii projektu pre žiadateľa alebo
prijímateľa, alebo ktorá prijala finančné prostriedky z rozpočtu projektu,
h) osoba, ktorá je osobou blízkou podľa § 116 Občianskeho zákonníka žiadateľovi, prijímateľovi
alebo osobne uvedenej v písmenách a) až g),
i) nakoľko nejde o taxatívny výpočet možností konfliktu záujmov, v praxi sa môžu vyskytnúť aj
iné prípady, ktoré môže dotknutý subjekt posúdiť ako konflikt záujmov s prihliadnutím na
princípy uvedené v odseku 2.
4. Za zainteresovanú osobu na strane dotknutého subjektu sa považuje aj jeho zamestnanec, alebo
člen MAS podieľajúci sa na riadení alebo vykonávaní niektorej z činností pri
a) príprave výzvy na predkladanie projektových zámerov, výzvy a vyzvaní podľa zákona o EŠIF,
b) konaní podľa zákona o EŠIF,
c) dohľade nad realizáciou projektu v súlade so zmluvou.
5. Zainteresovanou osobou nie je osoba, ktorá v rozsahu vykonávania úloh pre subjekt verejnej správy
v pracovnoprávnom alebo inom obdobnom pomere je zodpovedná za výkon alebo vykonáva
lektorskú, školiacu alebo inú vzdelávaciu alebo informačnú činnosť.
6. Z prípravy výzvy na predkladanie projektových zámerov, výzvy a vyzvaní podľa zákona o EŠIF je
vylúčený žiadateľ a zainteresované osoby na strane žiadateľa. Z rozhodovania v konaní podľa
zákona o EŠIF je vylúčený žiadateľ, prijímateľ, zainteresované osoby na strane žiadateľa alebo
prijímateľa a zainteresované osoby na strane dotknutých subjektov uvedené v ods. 4 písm. c).
Z prípravy a realizácie projektu alebo projektového zámeru (okrem národných a veľkých
projektov) sú vylúčené zainteresované osoby na strane dotknutého subjektu uvedené v ods. 4. A, sa
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osoba podieľajúca sa na činnostiach uvedených v tomto odseku alebo iná osoba dozvie
o skutočnostiach nasvedčujúcich konfliktu záujmov, oznámi túto skutočnosť bezodkladne
dotknutému subjektu. Zamestnanec dotknutého subjektu oznámi konflikt záujmov svojmu
najbližšiemu nadriadenému. Dotknutý subjekt vylúči osobu v konflikte záujmov z činností
uvedených v tomto odseku a písomne ju o tom informuje. Vylúčená osoba sa ďalej na týchto
činnostiach nemôže zúčastňovať.
7. Ak dotknutý subjekt zistí, že žiadateľ, prijímateľ, partner, užívateľ alebo dodávateľ sú v konflikte
záujmov, môže s ohľadom na závažnosť porušenia zákazu konfliktu záujmov:
a) uznať výdavky v schválenom projekte z časti alebo úplne za neoprávnené,
b) odstúpiť od zmluvy o NFP,
c) preskúmať rozhodnutie o schválení ŽoNFP,
d) postúpiť vec na konanie podľa osobitného predpisu, napr. Trestný poriadok.
8. Okrem hore uvedených obmedzení platí pre štátnych zamestnancov obmedzenie, stanovené
zákonom č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle
ktorého štátny zamestnanec:
a) je povinný zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť ku konfliktu záujmu služobného úradu
s osobnými záujmami, najmä nezneužívať informácie získané v súvislosti s vykonávaním
štátnej služby na vlastný prospech alebo na prospech iného,
b) nesmie podnikať, vykonávať inú zárobkovú činnosť, ktorá je zhodná alebo obdobná s opisom
činností jeho štátnozamestnaneckého miesta, pričom inou zárobkovou činnosťou sa rozumie
činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zdaňovaný podľa zákona o dani z príjmov a nesmie
byť členom riadiacich kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb.
9. Obmedzenie uvedené v odseku 8 sa nevzťahuje napr. na vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť,
lektorskú činnosť, prednášateľskú činnosť, publikačnú činnosť, literárnu činnosť.
10. MAS OZ KRAS bude PPA/RO IROP povinne písomne oznamovať zoznam všetkých osôb, ktoré
sa v rámci MAS podieľajú na činnostiach, spojených s poskytnutím príspevku (príprava výzvy,
konanie o ŽoNFP, dohľad nad realizáciou projektu) a zoznam svojich odborných hodnotiteľov
ŽoNFP pred vyhlásením prvej výzvy a následne každú zmenu týchto osôb v lehote najmenej 10
pracovných dní pred vykonaním zmeny.
11. Všetky osoby, ktoré sa v rámci MAS v zmysle odsekov 4 a 6 zúčastňujú na procese poskytnutia
príspevku, musia podpísať čestné vyhlásenie o tom, že nie sú v konflikte záujmov. Originál
čestného vyhlásenia tvorí súčasť dokumentácie, ktorú MAS postupuje poskytovateľovi v rámci
hodnotenia projektov danej výzvy.

Čl. VIII
Vznik a zánik členstva vo výberovej komisií MAS
1. Členov Výberovej komisie MAS volí a odvoláva správna rada MAS.
2. V návrhoch na členov výberovej komisie MAS musí byť zohľadnený princíp odbornosti,
nestrannosti, dôvernosti, etiky a princíp dodržania pravidla zákazu konfliktu záujmov.
3. Členstvo vo Výberovej komisii MAS zaniká:
a) ukončením hodnotenia žiadostí v rámci príslušnej výzvy,
b) odvolaním,
c) vzdaním sa členstva,
d) smrťou,
e) v prípadoch, keď bol člen právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin hospodárskej,
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majetkovej a inej povahy.

Čl. IX
Záverečné ustanovenia
1. Štatút výberovej komisie MAS nadobúda platnosť dňom jeho schválenia výkonným výborom
MAS a účinnosť dňom jeho podpísania predsedom výkonného výboru MAS.
2. Zmeny a doplnky Štatútu výberovej komisie MAS musia byť vykonané písomnou formou a
nadobúdajú účinnosť dňom podpisu predsedom výkonného výboru MAS.

Plešivec, 1.12.2015

.................................................
Ing. Tomáš Várady , PhD
(predseda správnej rady)
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