
                 
 

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 MAS1 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-Q108-512-004 

Kód a názov aktivity B3 Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb  

 

Názov Užívateľa Obec Kiarov 

Názov projektu Nákup 9 miestneho vozidla na spoločnú dopravu osôb pre obec Kiarov 

Kód projektu užívateľa IROP-CLLD-Q108-512-004-007 

Miesto realizácie projektu2 Obec Kiarov 

Doba realizácie projektu 6 mesiacov  

Výška schváleného NFP 26 154,26 EUR Skutočná výška NFP 26 154,26 EUR 

Výška schválených COV 27 530,80 EUR Skutočná výška COV 28 170 EUR 

Predpokladaná celkové výdavky 
projektu3 

28 170 EUR 
Skutočné celkové 
výdavky projektu 

28 170 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 B3 Nákup vozidiel 
spoločnej dopravy osôb. Zároveň projekt prispieva k naplneniu strategického 
cieľa CLLD Ipeľská kotlina – Novohrad, ktorým je do roku 2023 zabezpečiť pre 
svojich obyvateľov významné zlepšenie v dobudovaní infraštruktúry a v ochrane 
životného prostredia, vytvorí nové pracovné miesta na základe využitia 
miestneho potenciálu a bude využívať miestne tradície pre rozvoj cestovného 
ruchu. Zakúpenie dodávkového automobilu bude slúžiť na prepravu obyvateľov 
obce Kiarov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek, všetkým osobám odkázaným na 
autobusovú dopravu, osobám s ťažkým zdravotným postihnutím alebo 
s nepriaznivým zdravotným stavom, mamičkám s deťmi, ktorých stav alebo 
životná situácia nedovoľuje prepravu bežnými autobusovými linkami.    
Realizáciou projektu sa dosiahne merateľný ukazovateľ B301 Počet nakúpených 
vozidiel v počte nakúpená vozidlo – 1 ks.  

 

 
1 Uviesť posledné 4-číslie ITMS kódu projektu k implementácii stratégie CLLD 
2 Uviesť kraj/okres/obec/ulica/č. domu., prípadne č. parcely 
3 Vrátane neoprávnených výdavkov 



  
   
                 
 

 

 
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 MS boli zistené nedostatky, výzva na doplnenie 
MS bola žiadateľovi zaslaná 5.5.2022 – táto bola doplnená včas a riadne 
k dátumu 6.5.2022. V rámci administratívnej kontroly ZoP boli zistené 
nedostatky, výzva na doplnenie ZoP bola žiadateľovi zaslaná 12.5.2022 – táto 
bola doplnená včas a riadne k dátumu 13.5.2022. Ďalšie nedostatky neboli 
zistené ani počas kontroly na mieste. Finančná kontrola na mieste bola vykonaná 
dňa 19.5.2022.  
 
ZoP č. IROP-CLLD-Q108-512-004-007-301, podaná na MAS dňa 10.5.2022 bola 
odoslaná z MAS na RO na kontrolu dňa 20.5.2022. RO vykonal kontrolu ZoP a k 
nemu prislúchajúcemu VO a dňa 6.12.2022 na MAS zaslal Správu o kontrole ZoP - 
v ktorej schvaľuje sumu vo výške na preplatenie cez MAS pre Vašu obec v plnej 
výške. RO na MAS uhradil finančné prostriedky dňa 01.02.2023, následne dňom 
7.2.2023 boli finančné prostriedky v sume vyššie uvedenej prevedené na účet 
obce. 

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

PRÍLOHA  č. 2 Fotodokumentácia miesta/objektu po realizácii projektu 

 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


