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          Príloha k materiálu č. Z58/2022 

 
Zhrnutie a návrh uznesení 

 
I. Zhrnutie 
1.1. Východisko: 
Zmluva o spolupráci a združení finančných prostriedkov na podporu financovania aktivít 
združenia MAS Dolné Záhorie, o.z. zo dňa 28.05.2018 v znení Dodatku č. 1 a 2. 
Zápisnica zo zasadnutia Najvyššieho orgánu Občianskeho združenia Dolné Záhorie zo dňa 26. 
apríla 2022 
 
1.2. Stručný súhrn informácií: 
Mestské zastupiteľstvo mesta Malacky na svojom zasadnutí dňa 10.05.2018 uznesením číslo 
32/2018 schválilo v súlade s §20 a §20a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) Zmluvu o spolupráci a združení 
finančných prostriedkov na podporu financovania aktivít združenia MAS Dolné Záhorie, o.z. 
uzatvorenú medzi obcami a mestami ako členmi občianskeho združenia MAS Dolné Záhorie, 
o.z. za účelom predfinancovania aktivít tohto združenia.  Táto zmluva bola zmenená Dodatkom 
č. 1, ktorým sa zmenil termín na vrátenie finančných prostriedkov do 31.12.2020 a Dodatkom 
č. 2, ktorým sa zmenil termín na vrátenie finančných prostriedkov do 31.12.2021. 
 
Dňa 26. apríla 2022 sa v Stupave uskutočnilo zasadnutie Najvyššieho orgánu Občianskeho 
združenia Dolné Záhorie, na ktorom zástupcovia obcí a miest regiónu Dolné Záhorie zhodne 
navrhli, aby návratnosť finančných príspevkov poskytnutých obcami a mestami na základe 
Zmluvy o spolupráci bola predĺžená do konca roku 2025, vzhľadom na opakujúce sa problémy 
pri preplácaní žiadostí o platby na chod kancelárie MAS. Poskytnuté finančné prostriedky budú 
aj v nasledujúcom období slúžiť ako rezerva pri meškajúcich platbách od poskytovateľa 
príspevku.  
 
1.3. Dôvodová správa:  
Aktuálne má MAS Dolné Záhorie 39 riadnych členov, z toho je 18 obcí a miest (Borinka, 
Gajary, Jakubov, Kostolište, Láb, Lozorno, Malé Leváre, Plavecký Štvrtok, Studienka, 
Suchohrad, Veľké Leváre, Vysoká pri Morave, Záhorská Ves, Závod, Zohor, Malacky, Stupava 
a BA – Záhorská Bystrica) a ďalších 21 subjektov z podnikateľského a občianskeho sektora.  

MAS Dolné Záhorie podporuje projekty zo „svojho“ územia zamerané na poľnohospodársku 
činnosť (najmä mladí farmári), agroturizmus, služby, a iné aktivity. V oblasti miestneho rozvoja 
podporí projekty miestnych obcí zamerané na zvýšenie kvality života ich obyvateľov (malá 
infraštruktúra, verejné priestranstvá a pod.). 

Miestne akčné skupiny na celoslovenskej úrovni sa v programovom období 2021 – 2027 budú 
naďalej zameriavať  

- na podporu rozvoja vidieka prostredníctvom metódy LEADER, a to vyčlenením 
financií v objeme 13 % zo Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky a 
minimálne 5 % z Operačného programu Slovensko, 
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- na umožnenie podpory stratégií miestneho rozvoja prostredníctvom viacerých fondov s 
ohľadom na špecifiká a potreby jednotlivých MAS, 

- na zjednotenie podmienok a pravidiel pre MAS pri podpore projektov miestnych 
subjektov z viacerých fondov, vrátane procesov verejného obstarávania,  

- na zlepšovanie podmienok pre implementáciu stratégií miestneho rozvoja posilnením 
pravidelnú komunikáciu medzi riadiacimi/platobnými orgánmi a MAS, organizovaním 
spoločných školení pre zamestnancov a zavedením pravidelných zasadnutí pracovných 
skupín.  

 
Mesto Malacky poskytlo občianskemu združeniu Dolné Záhorie návratný finančný príspevok 
na chod kancelárie MAS Dolné Záhorie v sume 11.275,80 Eur. Tieto finančné prostriedky boli 
účelovo zadefinované na preklenutie obdobia do refundácie nákladov na počiatočný chod 
kancelárie Miestnej akčnej skupiny Dolné Záhorie.  
 
Za účelom zmeny termínu na vrátenie návratného finančného príspevku od obcí a miest prijal 
Najvyšší orgán Občianskeho združenia Dolné Záhorie uznesenie č. NO – 8/2022, ktorým 
schválil vyplatenie pôžičiek od obcí na konci predĺženého obdobia do konca roku 2025, po 
preplatení záverečnej žiadosti o platbu. Navrhuje sa, aby mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo 
zmenu termínu na vrátenie návratného finančného príspevku poskytnutého mestom Malacky. 
V ďalšom období bude potrebné aktívnejšie sa sústrediť na to, aby podporu získali aj projekty 
realizované na území mesta Malacky.  
 
Podľa §11 ods. 4 písm. m) zákona o obecnom zriadení mestskému zastupiteľstvu je vyhradené 
schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj 
zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu. 
                 
1.4. Iné náležitosti, ako napr. alternatívy a varianty riešenia, zdroje informácií:  
 
Alternatívne riešenie    n e n a v r h u j e m e. 
Zdroj informácií: 
– Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  
– Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov 
– VZN č. 20/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta 
– Stanovy MAS Dolné Záhorie, o.z., IČO: 42365511 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Malacky, 23.06.2022 
 

_________________________________________________________________________ 
Príloha k materiálu č. Z58/2022 

 
Zhrnutie a návrh uznesenia 

 
II. Návrh uznesenia 
 
2.1. Návrh uznesenia predkladateľa: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Malackách: 
 
1) berie na vedomie  
predloženú dôvodovú správu k materiálu „Návrh na schválenie predĺženia spolupráce – MAS 
Dolné Záhorie“ (mat. Z58/2022), 
 
2) súhlasí  
so zmenou termínu na vrátenie návratného finančného príspevku poskytnutého mestom 
Malacky vo výške 11.275,80 Eur do konca roku 2025 v súlade s uznesením Najvyššieho orgánu 
Občianskeho združenia Dolné Záhorie č. NO – 8/2022.  
 
 
  
2.2. Návrh uznesení komisií MsZ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


