
                 
 

Informácia o zrealizovanom projekte IROP v území MAS 
 

Operačný program Integrovaný regionálny operačný program 

Prioritná os 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou  

Názov MAS Ipeľská Kotlina  Novohrad 

Kód projektu MAS Q108 

Špecifický cieľ 
5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami 
a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach 

Kód výzvy na 
predkladanie ŽoPr 

 
IROP-CLLD-Q108-512-003 

Kód a názov aktivity D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení 

 

Názov Užívateľa Obec Slovenské Ďarmoty 

Názov projektu 
Rekonštrukcia vnútorných priestorov v MŠ – Stavebno-technické úpravy – 
Slovenské Ďarmoty 

Kód projektu užívateľa IROP-CLLD-Q108-512-003-004 

Miesto realizácie projektu Obec Slovenské Ďarmoty – parcela: C-KN č. 7 

Doba realizácie projektu 9 mesiacov  

Výška schváleného NFP 11 736,75 EUR Skutočná výška NFP 8 802,56 EUR 

Výška schválených COV 12 354,47 EUR Skutočná výška COV 9 265,85 EUR 

Predpokladaná celkové výdavky 
projektu 

12 354,47 EUR 
Skutočné celkové 
výdavky projektu 

12 354,47 EUR 

 
Stručný opis projektu a opis 
dosiahnutých cieľov a prínosov pre 
územie MAS 

Projekt prispieva k naplneniu Špecifického cieľa 5.1.2 IROP Zlepšenie udržateľných 
vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami  a ich zázemím vo verejných službách 
a vo verejných infraštruktúrach, aktivita D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít 
predškolských zariadení.  
 
Cieľom projektu je inovatívne riešenie zlepšenia udržateľných stratégií miestneho 
rozvoja v obci Slovenské Ďarmoty. Projekt priamo reflektuje na potreby inovácií 
a riešenia problémov vo vidieckych oblastiach, ktoré zabezpečia zníženie sociálno-
ekonomickej zaostalosti a prispejú k zvýšeniu kvality života na vidieku.  
 
Naplnenie cieľov projektu sa dosiahnu realizáciou aktivity, rekonštrukciou triedy, 
ktorá roky nebola využívaná z dôvodu nedostatku financií na jej obnovu 
a rekonštrukciu a taktiež obnovou skladu pre triedu. Stavebno-technickými úpravami 
sa rozšíri kapacita materskej školy, vytvoria sa podmienky pre kvalitné, moderné 
vzdelávanie. 
 
Realizáciou hlavnej aktivity projektu boli dosiahnuté ciele v súlade so špecifickým 
cieľom 5.1.2 IROP, a to rekonštrukcia a rozšírenie kapacity triedy s počtom 

vytvorených miest v triede – 10 detí a obnova skladu materskej školy. 
 
 



  
   
                 
 

 

 
Problémy, ktoré sa vyskytli 
u užívateľa  
alebo s ktorými sa MAS stretla 
v rámci projektu (napr. pri kontrole 
protokolov o výbere ŽoPr, pri 
odbornom hodnotení, pri realizácii 
projektu - kontrole verejného 
obstarávania, pri dodaní predmetu 
zákazky užívateľovi, pri kontrole 
žiadostí o platbu, pri dodržaní časového 
harmonogramu, merateľných 

ukazovateľov atď.) 

V rámci administratívnej kontroly ZoP neboli zistené nedostatky, taktiež ani 
následne počas kontroly na mieste. Finančná kontrola na mieste bola vykonaná 
dňa 29.04.2022. 
ZoP  bola podaná na MAS dňa 21.4.2022 bola odoslaná z MAS na RO na kontrolu 
dňa 3.5.2022. RO vykonal kontrolu ZoP a k nemu prislúchajúcemu VO a dňa 
26.9.2022 na MAS zaslal Správu o kontrole ZoP – v ktorej schvaľuje sumu vo 
výške na preplatenie s korekciou 25%,  vo výške žiadaných 9 265,85 Eur, z toho na 
vyplatenie 8 802,56 Eur. Po krátení bol vypracovaný Dodatok č. 1 k Zmluve 
o príspevok o znížení príspevku z MAS. 

PRÍLOHA č. 1 
Fotodokumentácia miesta/objektu pred realizáciou projektu + 
Fotodokumentácia počas realizácie projektu   

PRÍLOHA  č. 2 Fotodokumentácia miesta/objektu po realizácii projektu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


