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Úvod
Spokojný občan – to je hlavný cieľ činnosti 
každého primátora alebo starostu. Na spl-
nenie tohto cieľa však potrebuje  dostatok 
finančných prostriedkov. A práve financie  
a ich dostupnosť sa pre mnohých primátorov 
a starostov stávajú najväčším problémom. 
Ako, kde a za akých podmienok je možné 
získať finančné prostriedky na realizáciu pro-
jektov? 

Počas stretnutí s primátormi a starostami 
sme zistili nedostatočnú informovanosť  
samosprávy o dostupnosti využívania inves-
tícií do vytvárania, zlepšovania a moderni-
zácie  jednotlivých sektorov v meste alebo  
v obci. Z toho dôvodu bol vytvorený infor-
mačný materiál, ktorý napomáha zoriento-
vať sa v danej problematike.
Lecturing, s.r.o. je spoločnosť, ktorá bola za-
ložená v roku 2007 za účelom poskytovania odborných a kvalifikovaných služieb. Poskytujeme poradenstvo, služby 
až po samotnú realizáciu projektov, ktoré pomáhajú pri modernizácii a lepšom fungovaní miest a obcí využívaním 
možnosti čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov európskych spoločenstiev, prípadne iných gran-
tových zdrojov. 
Komplexné poradenstvo pre klientov zakladáme na úzkej spolupráci medzi našou spoločnosťou a odborníkmi v jed-
notlivých oblastiach ako napríklad grantové poradenstvo, manažérske poradenstvo,  právne poradenstvo, verejné ob-
starávanie, pričom celkovú spoluprácu koordinujeme tak, aby sme klientovi poskytli globálne služby. Naša spoločnosť 
vypracovala tematický materiál, v ktorom sú uvedené vybrané okruhy možného záujmu primátorov a starostov. Škála 
možností na čerpanie dotácií je samozrejme širšia.  

Využitie týchto možností prispieva k lepšiemu fungovaniu a spravovaniu samosprávy, rozvoju vidieckych oblastí, ces-
tovného ruchu, k zlepšeniu stavu životného prostredia, sociálneho zabezpečenia a občianskej  vybavenosti.  
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1 Integrovaný regionálny operačný program 
Hlavným cieľom operačného programu je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie ve-
rejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regi-
ónov, miest a obcí.

1.1 Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch 
Zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej  dopravy.
Cieľom je vytvoriť podmienky pre trvale udržateľnú regionálnu a mestskú mobilitu.

Napríklad:
✓ zlepšenie kvality vozidlového parku autobusovej dopravy (nákup autobusov),
✓ zlepšenie infraštruktúry verejnej osobnej dopravy (obnova a budovanie vyhradených jazdných pruhov, 
 rekonštrukcia, modernizácia a výstavba zastávok, modernizácia a výstavba záchytných parkovísk), 
✓ zabezpečenie moderných taríf, informačných a dispečerských systémov,  

✓ zlepšenie informovanosti cestujúcich.

Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (cyklo-doprava).
Cieľom je zvýšenie atraktivity cyklistickej dopravy prostredníctvom budovania siete bezpečných cyklotrás, ako aj:  
Cyklistické komunikácie a ich: 
✓ obnova,                                 
✓ rekonštrukcia,                                         
✓ budovanie nových cyklotrás.

Napríklad: 
✓ chránené parkoviská pre bicykle, pešie zóny, 
 hygienické zariadenia a pod., 
✓ propagácia a zvyšovanie atraktivity cyklistickej 
 dopravy vo verejnosti,
✓ budovanie prvkov upokojovania dopravy 
 (pešie zóny),
✓ zvyšovanie bezpečnosti zraniteľných 
 účastníkov cestnej premávky.
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1.2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám 
Cieľom podpory je vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelávanie a tým zlepšiť kvalitu života obyvateľstva.

Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a so-
ciálnej kurately v zariadení z  inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do 
troch rokov veku na komunitnej úrovni.

Napríklad: 
✓  podpora vytvárania vhodných priestorových podmienok (vhodného fyzického prostredia) 
 pre poskytovanie sociálnych služieb,
✓  zvýšenie energetickej hospodárnosti budov,
✓ investovanie do materiálno – technického vybavenia,
✓ výstavba, rekonštrukcia a modernizácia zariadení služieb pre deti aj pre zariadenie sociálnych služieb.

1.3 Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom  
       integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti

Cieľom je modernizovať zdravotnícku infraštruktúru.
Napríklad:
✓  výstavba nových budov,
✓  modernizácia a rekonštrukcia, prístavba, nadstavba vnútorných a vonkajších priestorov,
✓  dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia,
✓  budovanie bezbariérových prístupov.

Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl.
Zamerané na sprístupnenie služieb infraštruktúry materských škôl s cieľom zvýšenia zaškolenosti detí materských škôl 
a zabezpečenia kvalitného predprimárneho vzdelania prospievajúceho k zvládnutiu povinnej školskej dochádzky.

Napríklad:
✓  výstavba nových objektov MŠ,
✓  rozširovanie kapacít existujúcich objektov MŠ,
✓  stavebno-technické úpravy objektov MŠ, areálov MŠ,
✓  zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov MŠ,
✓  obstaranie materiálno-technického vybavenia MŠ.
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Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl.
Zamerané na budovanie a rekonštrukciu odborných učební, laboratórií, jazykových učební, obstaranie IKT učební.
Napríklad: 
✓  obstaranie prírodovedných učební,
✓  obstaranie polytechnických učební,
✓  stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania učební.

Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie. 
Zamerané na riešenie aktuálnych nedostatkov v sektore zásobovania obyvateľstva pitnou vodou, odvádzania a čiste-
nia odpadových vôd.

Zvýšenie energetickej efektívnosti bytových domov. 
Zamerané na dosiahnutie komplexnej obnovy bytových domov.
Napríklad: 
✓  zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií bytových domov 
 (zateplenie obvodových stien a strechy, výmena okien),
✓  modernizácia vykurovacích systémov, rozvodov a hydraulického vyregulovania inštalácie termoregulačných 
 ventilov, inštalácia systémov merania a riadenia / merače spotreby tepla za účelom zníženia spotreby energie,
✓  modernizácia výťahov za účelom zníženia spotreby energie,
✓  odstránenie systémových porúch bytových domov zateplením za účelom zníženia spotreby energie.

Zlepšenie kvality zásobovania pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou.
Zamerané na podporu aktivít, ktoré vedú k zníženiu znečistenia podzemných a povrchových vôd, a k zvýšeniu počtu 
obyvateľov zásobovaných kvalitnou pitnou vodou z verejných vodovodov (rekonštrukcia prívodov vody, rekonštruk-
cia stokovej siete, budovanie verejných vodovodov, budovanie verejných kanalizácii, rekonštrukcia existujúcich).
Napríklad:
✓  výstavba kanalizačných sietí a budovanie alebo rekonštrukcia ČOV bude podporovaná v aglomeráciách 
 do 2000 EO, a to v obciach od 1000 do 2000 obyvateľov,
✓  rekonštrukcia kanalizačných sietí bude podporovaná v rámci obcí všetkých veľkostných kategórií.

Zlepšenie environmentálnych aspektov. 
Zamerané na budovanie prvkov zelenej infraštruktúry, ako aj zavádzania systémových prvkov na znižovanie znečiste-
nia ovzdušia a hluku.
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Napríklad: 
✓ opatrenia na zníženie hluku (protihlukové steny), multifunkčné zóny,
✓ opatrenia pre zníženie znečistenia ovzdušia,
✓ prirodzené krajinné prvky (malé vodné toky),
✓ mestské prvky (zelené parky, zelené steny, zelené strechy),
✓ aktivity v oblasti dopravnej infraštruktúry ( zelené koridory pozdĺž cyklotrás),
✓ zazelenanie miest,
✓ budovanie dažďových nádrží.

1.4 Miestny rozvoj vedený komunitou 
Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií.
Napríklad: 
 ✓ financovanie prevádzkových nákladov MAS (miestnych akčných skupín) spojených 
 s riadením uskutočňovania stratégií,
 ✓ zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých podnikov, samostatne zárobkovo 
 činných osôb, družstiev.

Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím  
vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach.
Napríklad: 
✓ rozvoj základnej infraštruktúry, sociálne služby a komunitné služby, infraštruktúra vzdelávania,
✓ dopravné prepojenie a dostupnosť sídiel,
✓ výstavba, modernizácia, rekonštrukcia zastávok, staníc, parkovísk,
✓ nákup vozidiel,
✓ zriaďovanie, obnova a výstavba cyklistických trás,
✓ rozvoj terénnych a ambulantných sociálnych služieb,
✓ infraštruktúra komunitných centier,
✓ zriaďovanie nových alebo rekonštrukcia a modernizácia existujúcich zariadení pre poskytovanie komunitných 
 služieb vrátene materiálno-technického vybavenia,
✓ vybudovanie, modernizácia odborných učební, laboratórií, jazykových učební ZŠ,
✓ zkvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení.
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2 Program rozvoja vidieka 2014-2020
Hlavným cieľom operačného programu je rozvoj a dostupnosť vidieckych oblastí, zvýšenie kvality občianskej infraštruk-
túry a vybavenosti v regiónoch. Obce a združenia obcí majú možnosť využiť investície do vytvárania, zlepšovania a roz-
širovania vidieckych oblastí. 

2. 1.Obnova dedín vo vidieckych oblastiach
Vytváranie, zlepšovanie alebo rozširovanie druhov infraštruktúry malých rozmerov.
Napríklad:
 ✓ výstavba, rekonštrukcia, modernizácia alebo dostavba kanalizácie, vodovodu, čistiarni odpadových vôd, 
 odvodňovacích kanálov, prehlbovania obecných studní, 
 ✓ výstavba a rekonštrukcia lávok, mostov, chodníkov, záchytných parkovísk, autobusových zastávok,
 ✓ úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí a parkov,
 ✓ výstavba miestnych komunikácií na prepojenie vidieckej oblasti so širšou dopravnou sieťou 
 a rozvoj cestovného ruchu.

 
2.2 Budovanie širokopásmového internetu

Vytvorenie prístupu k širokopásmovému internetu prostredníctvom budovania prístupových sietí s rýchlosťou min. 30 
Mbit/s, vrátane zariadenia. 
Napríklad:
 ✓ vytvorenie a zabezpečenie prístupu 
 na prenos a zber signálu, 
 ✓ pevné, pozemné, bezdrôtové a satelitné 
 zariadenia, 
 ✓ budovanie inžinierskych sieti,
 ✓ kladenie káblových rozvodov a zapájanie 
 iných sieťových prvkov 
 (napr. neaktivované optické vlákna),
 ✓ energetické, dopravné, vodné 
 a kanalizačné siete.
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2.3 Rozvoj vidieckeho cestovného ruchu
Vytvorenie, udržiavanie a obnova turisticky zaujímavých objektov, 
budov a miest.
Napríklad: 
✓ miestne kultúrne, historické, prírodné a iné objekty a zaujímavosti,
✓ zriadenie múzejných a galerijných zariadení,
✓ rekreačné a turistické informačné tabule, smerové tabule, 
 KIOSKy a pod.,
✓ budovanie drobných obslužných zariadení pre turistov,
✓ budovanie a rekonštrukcia náučných chodníkov, 
 cykloturistických chodníkov, ich prepojenie na náučné chodníky,
✓ budovanie odpočinkových miest, prístreškov, 
 stojanov na bicykle a pod.,
✓ výstavba vyhliadkových veží,

✓ budovanie, údržba a obnova cykloturistických trás a značenia. 

2.4 Rozvoj lesných oblastí
Zlepšovanie vodného hospodárstva v lesoch a ich ochrana. 
Napríklad: 
 ✓ zahrádzanie bystrín v lesoch,
 ✓ budovanie protipovodňovej ochrany v lesoch, 
 ✓ výstavba a rekonštrukcia protipožiarnej infraštruktúry a protipožiarnych lesných ciest, 
 ✓ realizácia projektov protipožiarneho monitorovacieho systému,
 ✓ výstavba, rekonštrukcia a dodávka protipožiarnych monitorovacích systémov a veží,
 ✓ zlepšenie zdravotného stavu lesov, preventívne opatrenia.
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Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami 
a katastrofickými udalosťami.

2.5 Realizácia obnovy lesných spoločenstiev
Vypracovanie plánov lesného hospodárstva pre trvalo udržateľné obhospodarovanie ochranných lesov a lesov osobit-
ného určenia.
Napríklad:
✓ obnova a ochrana lesných porastov zničených lesnými požiarmi alebo prírodnými pohromami,
✓ ozdravné opatrenia v lesoch poškodených v dôsledku zmeny klímy, premnožením škodcov či iných škodlivých činiteľov,
✓ projekty konverzie smrečín v rozpade ,
✓ umelá obnova a výchova ochranných lesov, 
✓ sadzba lesných porastov,
 Budovanie a obnova občianskej vybavenosti: 
✓ náučné a turistické chodníky, 
✓ cyklotrasy,
✓ odpočívadlá,
✓ pozorovateľne,
✓ mostíky,
✓ turistické značenie,
✓ informačné tabule, 
✓ mapové panely,
✓ ohniská, 
✓ odpadkové koše,
✓ vyhliadkové veže,
✓ lanové dráhy,
✓ schody, rebríky,
✓ objekty a centrá pre ochranu rastlín, živočíchov a mikroorganizmov.
✓ výroba a inštalácia hniezdnych búdok pre dutinové hniezdiče,
✓ výroba a inštalácia prvkov pre ochranu rastlín, živočíchov a mikroorganizmov, 
✓ zvýšenie ekonomickej hodnoty lesa (produkcia dreva).
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Obec s 200 lampami obyčajného verejného osvetlenia:
Doterajšie náklady ročne:  6000 eur/elektrina
 1000 eur/servis

Po bezplatnej inštalácii LED svietidiel:
ušetrené náklady pri tomto príklade môžu byť 
až 500 eur/ročne.
Po 10 rokoch: platí obec iba za spotrebovanú elektrickú 
energiu = namiesto 7000 eur iba 2500 eur/mesačne.

3 Verejné osvetlenie 
Kvalitné osvetlenie významne znižuje nehodovosť a zvyšuje bezpečnosť šofé-
ra, jazdca i  chodca.  Svietidlá StreetLED umožňujú komplexnú modernizáciu 
verejného a priemyselného osvetlenia v mestách a obciach.  Využívajú menej 
elektrickej energie ako pôvodná svetelná sústava, zlepšujú kvalitu osvetlenia 
priestorov, čím pozitívne ovplyvňujú  dopad na životné prostredie.    

Výhody StreetLED osvetlenia: 
 ✓ energeticky úsporné riešenie šetrí peniaze,
 ✓ žiadne vstupné investície,
 ✓ dodávka, demontáž, montáž, výmena výložníkov a svietidiel – všetko je v cene!,
 ✓ servis počas celej doby trvania zmluvy.

Ďalšie výhody: 
 ✓ rovnomerne osvetlí celý priestor vozovky,
 ✓ automatické riadenie svietidiel – súmrakový snímač,
 ✓ časová regulácia (stmievací systém) svietidiel prináša ďalšie úspory,
 ✓ svietidlá majú príkon od 17 do 210 W,
 ✓ lepšia rozpoznateľnosť farieb pod kamerovým systémom – čo zaručuje vyššiu bezpečnosť,
 ✓ až o 80% vyššia úspora oproti výbojke, 
 ✓ životnosť svietidiel až 50 000 hodín, 
 ✓ inštalácia vo výškach nad 8m aj na pôvodné stožiare,
 ✓ žiadne UV ani IR žiarenie. 

StreetLED svietidlá sa jednoducho inštalujú a ľahko udržiavajú. 
Celý projekt je 100 % prefinancovaný súkromnou spo-
ločnosťou, ktorá dodá osvetlenie, z dosiahnutých úspor na 
elektrickej energii a na údržbových nákladoch.             
Modul ClickLED dokáže  zostaviť svietidlo presne na mieru, 
pretože 1 svietidlo má až 112 možností modelového riešenia.

✓ terajší stav, 
✓ počet a typ svietidiel, 
✓ príkon lámp,
✓ časová doba svietenia.
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4 Poistenie
Poistenie majetku miest a obcí, môže uzavrieť každý subjekt, ktorý má predmetné veci vo vlastníctve, užíva ich podľa 
písomnej dohody alebo ich prevzal za účelom poskytovania služieb. 
Mestá a  obce sú zodpovedné za hospodárenie so zvereným majetkom a poistenie ho chráni. Preto je dôležité mať  
v poistkách prehľad.  Je výhodnejšie mať všetko pod jednou strechou. 

Prečo vytvoriť poistný program (súhrn poistných zmlúv) poistenia:

Hlavná výhoda: 
✓ ušetrené financie z rozpočtu,
✓ jedna kontaktná osoba, jedna poisťovňa, 
✓ úhrada poistného naraz  jednou platbou,
✓ jednotný výročný deň poistenia,
✓ jednotné podmienky poistenia,
✓ zľava až do výšky 5-10 %

Ďalšie výhody:
✓  centralizácia poistných zmlúv (zjednodušenie administratívy),
✓  asistencia pri verejnom obstarávaní na poisťovateľa,
✓  komplexné poradenstvo pri poistných tendroch a poistných udalostiach,
✓  každému klientovi je pridelený osobný maklér.

Mestám a obciam sa ponúkajú osobitné podmienky poistenia, ktoré poisťovatelia bežne klientom neponúkajú. Tieto 
osobitné dojednania sú zabezpečené na základe znalostí celej problematiky poistenia a na základe výborných vyjed-
návacích schopností.

Osobitné podmienky poistenia:
✓  poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti „ s 0,- EUR“ spoluúčasťou,
✓  poistenie bez uplatnenia princípu podpoistenia,
✓  bezlimitné podmienky poistenia (minimálny ročný limit poistného plnenia pre všetky škody vo výške 100%),
✓  osobitné podmienky živelného poistenia – víchrica, spätné vystúpenie vody z kanalizačného potrubia, 
 prostá krádež, vonkajší vandalizmus s krytím estetického poškodenia,
✓  poistenie zodpovednosti za škodu,
✓  havarijné poistenie motorových vozidiel.

Najefektívnejší poistný program, ktorý bude pripravený na základe Vašich potrieb a určený výhradne pre Vašu obec. 
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5 Operačný program  ľudské zdroje
Hlavným cieľom operačného programu je podporiť rozvoj ľudských zdrojov, celoživotného učenia a ich plnohodnot-
ného začlenenia  sa na trhu práce a na zlepšenie ich sociálnej situácie. 

5.1 Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí, zvýšenie 
 zamestnanosti a účasti mladých ľudí na trhu práce

Napríklad:
 ✓ opatrenia na udržanie pracovného miesta,
 ✓ programy pre mladých na podporu praxe, pomoc pri začatí podnikania, dokončenie vzdelávania.

5.2 Zvýšenie zamestnanosti dlhodobo nezamestnaných, 
 nízko kvalifikovaných, starších a zdravotne postihnutých

Napríklad:
✓ programy na podporu rozvoja zamestnanosti,
✓ podpora získavania pracovných návykov,
✓ podpora mobility,
✓ školenia a tréningy na podporu tvorby nových miest,
✓ podpora vzdelávacích aktivít.

5.3  Zosúladenie pracovného a rodinného života,
         rovnosť medzi mužmi a ženami, kariérny postup

Napríklad:
✓ podpora zariadení a služieb pre deti,
✓ podpora a poradenstvo pri zosúladení rodinného života s prácou,
✓ podporné aktivity na uplatňovanie rovnosti medzi mužom a ženou.
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5.4 Sociálne začlenenie a zvýšenie účasti najviac znevýhodnených 
       a ohrozených osôb, prevencia diskriminácie a kvalitné služby

Napríklad:
✓ podpora vzdelávacích aktivít,
✓ podpora rozvoja služieb, opatrení pre obete násilia, najmä pre ženy,
✓ podpora a rozvoj vzdelávania zamestnancov,
✓ podpora výkonu odborných činností,
✓ nové postupy pre výkon prevencie,
✓ vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov.

5.5 Integrácia marginalizovaných rómskych komunít (MRK)
Napríklad: 
✓ zvýšiť vzdelanosť, dôraz  na predprimárne vzdelanie,
✓ zvýšiť finančnú gramotnosť,
✓ podporiť prístup k zdravotnej starostlivosti,
✓ zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu,
✓ zvýšiť zamestnanosť.
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6 Operačný program životné prostredie
Hlavným cieľom operačného programu je ochrana a zlepšenie stavu životného prostredia a racionálne využívanie zdro-
jov prostredníctvom dobudovania a skvalitnenia environmentálnej infraštruktúry.

Napríklad: 
✓ integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd,
✓ ochrana pred povodňami,
✓ ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny  klímy,
✓ odpadové hospodárstvo,
✓ ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny,
✓ budovanie povodňového varovného a predpovedného  systému.

Environmentálny fond
Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia, prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie 
stavu životného prostredia. 

✓ program obnovy dediny – zlepšovanie kvality  životného prostredia na vidieku,
✓ program obnovy dediny – Zelená dedina, 
✓ odstraňovanie environmentálnych záťaží,
✓ podpora a odstraňovanie následkov havárie,
✓ podpora odstraňovania následkov mimoriadneho zhoršenia kvality vôd.

6.1 Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme 
Napríklad: 
✓ podpora výroby tepla a TUV prostredníctvom nízkoemisných zdrojov a obnoviteľných zdrojov, 
✓ podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia.
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6.2 Ochrana a využívanie vôd 

Napríklad: 
✓ rozšírenie alebo intenzifikácia existujúcich čistiarní odpadových vôd,
✓ čistenie odpadových vôd v aglomerácii od 2000-10000 obyvateľov,
✓ ochrana vodných zdrojov,
✓ čistenie odpadových vôd v ostatných aglomeráciách do 2000 obyvateľov,
✓ rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete,
✓ budovanie verejného vodovodu využívajúceho už existujúce vodárenské kapacity,
✓ budovanie VV s využitím malých vodárenských zdrojov,
✓ rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu,
✓ úprava a rekonštrukcia existujúcich vodárenských zdrojov a s tým spojených zariadení,
✓ opatrenia na vodnom toku,
✓ opatrenia mimo vodného toku,
✓ rybárstvo.

6.3 Rozvoj odpadového hospodárstva
Napríklad: 
✓ uzavretie a rekultivácia skládok,
✓ triedený zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov,
✓ zavedenie triedeného zberu v obciach, vybudovanie zberných dvorov a dotrieďovacích zariadení.

6.4 Ochrana prírody a krajiny
Napríklad: 
✓ zelená infraštruktúra,
✓ ochrana ekosystémov,
✓ programy starostlivosti,
✓ opatrenia v ochranných pásmach,
✓ opatrenia na ochranu chránených 
 druhov a biotopov.
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7 Správa a vymáhanie pohľadávok obce
Obce sú poverené vykonávať správu takých daní a poplatkov, ktoré sú zároveň príjmom do jednotlivých rozpočtov 
obcí, s poukazom na špeciálnu legislatívu v danej oblasti.

Zabezpečujeme pomoc pri:
✓ súdnom vymáhaní pohľadávok, 
✓ návrhoch na vykonanie exekúcie, 
 prihlášky do konkurzného 
 a reštrukturalizačného konania, 
✓ mimosúdnom vymáhaní pohľadávok,
✓ vypracovaní dôkladnej analýzy pohľadávok, 
 alebo balíka pohľadávok,
✓ zabezpečení posúdenia právneho základu 
 pohľadávok,
✓ vykonaní všetkých úkonov potrebných 
 na zabránenie premlčania pohľadávok 
 (napr. dosiahnutie uznania dlhu, novácia 
 záväzku, zabezpečenie vypracovania 
 a podania žalobného návrhu),
✓ vypracovaní vnútorných predpisov, 
✓ prípadnom vyhľadaní iných pohľadávok vhodných na započítanie a jeho realizácia,
✓ uplatňovaní nárokov klienta v trestnom konaní v prípade, ak konanie dlžníka napĺňa znaky trestného činu,
✓ vedení evidencie dlžníkov a aktuálneho stavu konkrétnych pohľadávok,
✓ uzatváraní splátkových dohôd,  
✓ konzultácií pri tzv. nevymožiteľných pohľadávkach obce (napr. účasť na škodovej komisii, pri odpisoch 
 z účtovnej evidencie), 
✓ právna podpora pri finančných kontrolách, vládnych auditoch, a pod.

S poukazom na legislatívu:
zákon číslo 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu, zákon číslo 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách  
v sústave územných finančných orgánov, zákon číslo 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a  vnútornom audite, zákon 
číslo 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe, zákon číslo 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
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8 Rozvoj bývania
Hlavným cieľom je znižovanie energetickej náročnosti budov na bývanie,  dosiahnutie menších nákladov domácností 
na bývanie a podpora obstarania nájomného bytu.

8.1 Vládny program zatepľovania
Predmetom podpory sú budovy na bývanie:
✓ rodinné domy,
✓ bytové domy.

Projekty pre stavby 
✓ ktoré zabezpečujú zlepšenie 
 tepelno-technických vlastností budovy 
 na bývanie,
✓ spĺňajú kritéria minimálnych 
 tepelnoizolačných vlastností stavebných 
 konštrukcií, 
✓ právoplatné kolaudačné rozhodnutie 
 na budovu na bývanie bolo vydané 
 pred rokom 1989.

Podpora pre uskutočňovanie projektov 
✓ zvýhodnené úvery s lehotou splatnosti do 15 rokov a nulovou úrokovou sadzbou,
✓ úver je možné poskytnúť do 100 % oprávnených nákladov stavby, najviac však 50 eur/m2 zateplenej plochy 
 pri rodinnom dome a 80 eur/m2 zateplenej plochy pri bytovom dome.

Oprávneným nákladom pre projekty - je cena za zhotovenie stavby s DPH. Do ceny za zhotovenie stavby sa započí-
tava cena za projektové práce, inžinierska činnosť, spracovanie tepelno-technického posudku, spracovanie návrhu na 
podanie žiadosti o poskytnutie podpory a spracovanie a vydanie certifikátu o energetickej hospodárnosti.
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8.2 Obstaranie nájomných bytov 
Účelom podpory obstarania nájomného bytu je: 
Napríklad:
✓ výstavba nájomného bytu – vrátane nadstavby, vstavby, prístavby,
✓ kúpa nájomného bytu v bytovom dome, rodinnom dome alebo polyfunkčnom dome.

Základné podmienky pre poskytnutie podpory na výstavbu a kúpu nájomných bytov:
✓ zachovanie charakteru bytov po dobu splatnosti úveru, min. 30 rokov,
✓ obmedzený príjem nájomcu – obec - (do 3 násobku životného minima na domácnosť),
✓ obmedzené náklady stavby,
 obmedzená podlahová plocha bytu:
✓ bežný štandard: max 80 m2, priemerná 60 m2,
✓ nižší štandard: max. 60 m2, priemerná 55 m2.

Obstarávacia cena
✓ na obstaranie bytu výstavbou, je cena za zhotovenie stavby a za vypracovanie projektovej 
 dokumentácie pre stavebné povolenie,
✓ na obstaranie bytu kúpou je cena dohodnutá v kúpnej zmluve, alebo zmluve o budúcej kúpnej zmluve.

Podlahová plocha bytu:
✓ v bytovom dome, alebo polyfunkčnom dome 
 neprevyšuje 80 m2 ,
✓ v rodinnom dome neprevyšuje 120 m2 a viac 
 ako polovica tejto podlahovej plochy je určená 
 na bývanie, 
 priemerná podlahová plocha bytu neprevýši pri:
✓ bežnom štandarde 60 m2,
✓ nižšom štandarde 55 m2.
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9 Moderná samospráva
Pre primátorov a  starostov miest a  obcí je tu 
komplexný systém na správu agendových infor-
mácií o  území obce. Smartmap je ucelený kon-
cept pre obce s údajmi o adresách, obyvateľoch, 
parcelách, stavebných rozhodnutiach, daniach  
a poplatkoch. Je to inteligentný softvér, ktorý reflek-
tuje na každodenné požiadavky pre správu a riade-
nie miest a obcí. Systém integruje agendové údaje 
samosprávy a prepája ich s podkladovou katastrál-
nou alebo tématickou mapou. 

Výhody pre primátorov a starostov: 
Smartmap je komplexný nástroj pre efektívne riadenie procesov v  rámci činnosti samosprávy. Poskytuje evidenciu 
a optimalizáciu výberu daní, informácie o adresách a obyvateľoch, integrované sú aktuálne údaje z katastra nehnu-
teľností, všetko na jednom mieste. Pomôže sprehľadniť neplatičov na daniach, prípadne lokalizovať nehnuteľnosti  
s nevyrubenou daňou.

Zavedením referenčných registrov pomáha pri konsolidácii interných údajov samosprávy a  identifikuje potenciálne 
príjmy v oblasti daní a poplatkov.
Systém Smartmap je jednoduché vyhľadávanie údajov v počítači, stačí pár kliknutí  a  informácie, ktoré potrebujete 
máte na dosah. 

Základná funkcionalita Smartmapu poskytuje rozličné informácie
Napríklad:
✓ kde býva občan, koľko ľudí býva v danom dome a koľko ľudí býva na jednej ulici,
✓ vyhľadáva adresu, číslo parcely a  náhľad listu vlastníctva, 
✓ dokumenty stavebného konania, ktoré boli vydané na danú parcelu,
✓ kedy bol právoplatne skolaudovaný dom,
✓ na ktorej adrese je prihlásený pes,
✓ lokalizácia lavičiek, odpadkových košov, prístreškov, kvetináčov ( mobiliár obce),
✓ priestorové údaje o starostlivosti o zeleň,
✓ kde sú nezaplatené poplatky za komunálny odpad.
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10 Verejné obstarávanie 
Verejným obstarávaním sa rozumie proces výberu zmluvného partnera na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie 
stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov. Verejné obstarávanie sa na Slovensku riadi zákonom 
o verejnom obstarávaní Č. 25/2006 Z. Z. s účinnosťou od 1.2.2006, ktorý je plne v súlade so smernicami EU Č. 17/2004/
ES A 18/2004/ES.

Verejným obstarávateľom na účely tohto zákona je: 
✓ Slovenská republika zastúpená svojimi orgánmi, 
✓ obec, 
✓ vyšší územný celok, 
✓ právnická osoba,
✓ združenie právnických osôb.

Všeobecné princípy verejného obstarávania sú:
✓ hospodárnosť,
✓ efektívnosť,
✓ nediskriminácia,
✓ transparentnosť,
✓ etické správanie.

Verejný obstarávateľ a ďalšie subjekty sú povinné verejne obstarávať s cieľom čo najefektívnejšie využívať finančné 
prostriedky. Povinnosť verejne obstarávať majú aj subjekty, ktorým verejný obstarávateľ  poskytne viac ako 50 % finanč-
ných prostriedkov na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác, alebo na poskytnutie služieb.

Zabezpečujeme pomoc pri: 
✓ príprave súťažných podkladov zo strany obstarávateľa,
✓ vypracovaní oznámení o zámere, o zúčastnení a ocenení,
✓ kontrole spôsobilosti uchádzačov,
✓ príprave ponúk uchádzačom,
✓ implementácii zmlúv o verejnom obstarávaní,
✓ právne poradenstvo a pomoc v rámci postupov verejného 
 obstarávania pre zadanie zákaziek v rôznych oblastiach,
✓ poradenstve v súlade so slovenskou a európskou legislatívou.
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11 Prevencia kriminality
Inštalácia kamerového systému v obci. 
Kamerovým monitorovaním je možné odhaliť mnohé neželané prejavy občanov a následne predísť mnohým neuváže-
ným činom miestnych občanov, ale aj návštevníkov obce. Dôležitá je  ochrana svojich obyvateľov, zvýšenie ich osobnej 
bezpečnosti a skvalitnenie ich života v obci. 

Výhody: 
✓ ochrana obyvateľov a návštevníkov obce, 
✓ zvýšenie osobnej bezpečnosti, 
✓ znižovanie ohrozenia dopravnými nehodami, úrazmi, požiarmi,
✓ znižovanie kriminality v obci a jej okolí,
✓ ochrana majetku.
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