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VÝROČNÁ SRÁVA O ČINNOSTI PARTNERSTVA MURÁNSKA PLANINA ČIERNY HRON ZA ROK 2017
Rok 2017 bol pre našu činnosť mimoriadne náročný na administratívne činnosti, doplňovanie
strategických dokumentov a žiadostí, ktoré niekedy neboli pre našich členov dostatočne viditeľné.
Nakoniec naše dlhoročné snaženie sa o získanie štatútu MAS bolo úspešné a Partnerstvo Muránska
planina – Čierny Hron sa stalo Miestnou akčnou skupinou. Predložili sme stratégiu rozvoja územia
vedeného komunitou (CLLD), ktorá bola schválená v novembri 2017. Na realizáciu spomínanej
stratégie rozvoja územia bude Partnerstvu poskytnutý nenávratný finančný príspevok v dvoch
fázach. V prvej fáze je to suma 2 118 000 € (tzv. základná alokácia). Ak všetko pôjde dobre
a projekty sa budú predkladať a realizovať, Partnerstvo dostane druhú časť finančného príspevku
na implementáciu stratégie vo výške cca 1 400 000 €. Podmienky na získanie tejto druhej tzv.
dodatočnej alokácie sú však pomerne prísne a závisia najmä od rýchlosti čerpania prvého
finančného balíka. Všetky aktivity Partnerstva podriaďujeme vízii, ktorá vzišla zo spoločných
stretnutí občanov počas prípravy predkladanej stratégie CLLD rokov 2014-2015: „Územie
Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron je miestom pre zdravý, kvalitný a zmysluplný život
občanov, založený na vzájomnej spolupráci a úcte k histórii, tradíciám a prírode. Návštevníci
prichádzajú spoznávať bohatú kultúrnu a prírodnú rozmanitosť regiónu a nachádzajú tu
dostatočnú ponuku kvalitných produktov a služieb cestovného ruchu“.
Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron (ďalej len "Partnerstvo MP-ČH"), tvorí súvislé územie
14 obcí, patriacich do 3 okresov Banskobystrického samosprávneho kraja (Brezno, Rimavská
Sobota a Revúca). Hustota obyvateľstva je 33,6 obyvateľa/km2, čo predstavuje k 31.12.2014 počet
21 177 obyvateľov, na celkovej rozlohe územia Partnerstva MP-ČH 630,23 km2.Všetky obce
vstúpili do Partnerstva MP-ČH dobrovoľne, po vzájomnej dohode a na základe požiadaviek
občanov tlmočených prostredníctvom obecných zastupiteľstiev. Svoje rozhodnutie potvrdili
schváleným uznesením, záväznou prihláškou a splnením požiadaviek v zmysle Stanov občianskeho
združenia Partnerstvo Muránska Planina – Čierny Hron.
Počas predchádzajúceho roka 2017 sa Partnerstvo MP – ČH riadilo prijatými stanovami a ďalšími
schválenými dokumentmi – Plánom činnosti Partnerstva MP-ČH, schváleným rozpočtom,
organizačným poriadkom a internými smernicami. Platným pre našu činnosť ostáva Základný
rozvojový dokument - Integrovaná stratégia rozvoja územia Partnerstva Muránska planina – Čierny
Hron. Naša činnosť a aktivity v roku 2017 boli prioritne zamerané:
 Na prípravu aktualizácií stratégie CLLD, vypracovanie zmeny stanov v novom znení podľa
požiadaviek Ministerstva pôdohospodárstva, spravovanie projektového zámeru CLLD
a spracovanie Žiadosti o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie
štatútu MAS.
 Zrealizovanie vlastného IX. Ročníka grantového programu „Naštartujme s Partnerstvom MPČH“ z vlastných zdrojov.

Strana 1 z 7

PARTNERSTVO
MURÁNSKA PLANINA – ČIERNY HRON
Daxnerova 1112, 980 61 Tisovec, www.muranskaplanina.com

Členská základňa Partnerstva MP-ČH je zložená zo zástupcov verejného, súkromného
a občianskeho sektora - k 31.12.02017 malo Partnerstvo MP-ČH 45 členov. Členstvo bolo a je
vždy otvorené pre akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá má trvalé, prípadne prechodné
bydlisko, sídlo, alebo prevádzku na území Partnerstva MP-ČH a súhlasí s cieľmi, stanovami
a stratégiou rozvoja Partnerstva MP-ČH.
 Verejný sektor (37,8% členskej základne), zastúpený všetkými 14 obcami partnerského územia
ako aj školami a domovom dôchodcov a sociálnych služieb (zastúpené územie 100%).
 Súkromný sektor (15,6% členskej základne), v súčasnosti zastúpený v štyroch obciach
(zastúpené územie 28%).
 Občiansky sektor (46,7% členskej základne), zastúpený v ôsmych obciach (zastúpené územie
57%).
Zloženie členskej základne podľa sektorov
37,8%

46,7%

Verejný sektor
Súkromný sektor
Občiansky sektor

15,6%

Rada Partnerstva MP-ČH pracovala počas roka 2017 v počte 9 členov a v zložení:
Za verejný sektor: (1) Irena Milecová, mesto Tisovec; (2) Róbert Hlaváčik, obec Čierny Balog;
(3) Terézia Tisovčíková, Obec Michalová, (4) Marek Nosko, obec Muránska Dlhá Lúka,
Za súkromný a občiansky sektor: (5) Róbert Buchta, TO KOS; (6) Michaela Heretová, OZ
Vydra; (7) Beáta Vetráková, OZ T4; (8) Ondrej Galko, SZČO; (9) Katarína Pindiaková, OZ Polhora
kultúrne a telovýchovné združenie.
Revízna komisia: (1) Janka Rončáková, FO; (2) Ľubomíra Pančíková, Komunitné centrum, n.o.;
(3) Jozef Katreniak, starosta obce Lom nad Rimavicou.
Rada Partnerstva MP- ČH zasadala v roku 2017 celkovo 5 krát a podľa pracovných možností sa jej
zúčastňovali členovia osobne. Mimo zasadnutí členovia pravidelne komunikovali o pracovných
aktivitách mailom a telefonicky. Pravidelne sa zasadnutí zúčastňovali manažér Igor Pašmík,
predsedníčka Revíznej komisie Janka Rončáková a Pavol Beňo delegovaný za obec Muráň.
Prehľad zasadnutí Rady Partnerstva MP - ČH v roku 2017
Dátum

24.1.

12.4.

5.6.

3.11.

19.12.

Miesto konania

Tisovec
Reštaurácia
Kôlnička

Tisovec
kancelária

Zbojská

Tisovec
kancelária

Tisovec
kancelária

Účasť členov

9

6

7

6

5
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Valné zhromaždenie členov sa konalo 5.6.2017 na Zbojskách, kde boli predložené na schválenie
nové doplnené stanovy a dodatok stratégie CLLD / Leader v súlade s podmienkami výzvy. VZ sa
zúčastnilo 72 % členov. Bol schválený návrh na zvýšenie členských príspevkov na r. 2017:
 pre obce 0,60 € na obyvateľa,
 pre FO, školy, MNO, cirkvi a podnikateľov bez zamestnancov 20,00 €,
 pre podnikateľov do 10 zamestnancov 40,00 €,
 do 50 zamestnancov 60,00 €.
Členské od obcí tvorí väčšinovú časť nášho rozpočtu a všetky obce členské príspevky uhradili.
Uhradená suma členského spolu za r. 2017 bola 12 910,60 €. Nedoplatky na členskom k 31.12.2017
boli 36,00 €. Finančné prostriedky boli do konca roka 2017 združené na účte v Prima banke –
pobočka Brezno a boli využívané v súlade so schváleným rozpočtom VZ. V závere roka 2017 bol
otvorený nový účet v Slovenskej sporiteľni – pobočka Tisovec a účet v Prima banke bol zrušený.
Partnerstvo MP- ČH je naďalej riadnym členom v organizáciách, ktoré napomáhajú regionálnej
a nadnárodnej spolupráci v prístupe Leader, t.jViP BB, Národná sieť rozvoja vidieka a Národná
sieť slovenských MAS a naši zástupcovia sa zúčastňujú spoločných stretnutí a podujatí. Máme
zastúpenie v Regionálnej Rade ViP BB (I. Milecová, I.Pašmík), v Predsedníctve NSS MAS
(I.Pašmík) a v Rade pre značenie regionálnych produktov BBSK (I.Pašmík).
Pokračujeme v spolupráci so zahraničnými partnermi. V roku 2017 sa nám podarilo zorganizovať
len jedno stretnutie členov Rady so zástupcami ČR Společná Cidlina - 1.8.2017 na Zbojníckom
dvore. Partnerská spolupráca s partnermi z Poľska je telefonická a mailová. Zatiaľ sa nám
nepodarilo nadviazať ďalšiu aktívnu spoluprácu s iným zahraničným partnerom.
Sídlo kancelárie Partnerstva MP-ČH bolo do konca novembra v prenajatých priestoroch Mestského
kultúrneho strediska v Tisovci na ul. Jesenského. Presťahovanie kancelárie do nových prenajatých
priestorov na Námestí Dr. V. Clementisa č.87 prebehlo počas decembra.
Počas roka pracovala aj hodnotiaca komisia pre grantový program zložení: R. Hlaváčik, P. Minárik,
A. Hrivňáková, T. Falťanová a predsedníčka komisie J. Rončáková. Komisia pripravila IX. ročník
grantového programu pre členov - Číslo výzvy: GP-P MPCH–2017/10/1. V mesiaci júl boli projekty
vyhodnotené, bol zrealizovaný podpis zmlúv a zaslané platby na účty žiadateľov grantov vo výške
75% celkovej poskytnutej sumy pri začatí realizácie projektov. Zvyšok sumy 25 % bolo uhradených
žiadateľom po ukončení, vyúčtovaní a kontrole zrealizovaných projektov v mesiaci december 2015.
Podpora grantových programov sa realizuje v súlade s Integrovanou stratégiou rozvoja územia
Partnerstva MP-ČH a jej súčasťou sú spolufinancovanie žiadateľa a dobrovoľnícka práca. Počas
prípravy, realizácie a vyúčtovania projektov je poskytované žiadateľom bezplatné poradenstvo.
Celkovo grantová komisia prerozdelila pre 10 úspešných žiadateľov z celého územia finančné
prostriedky vo výške 4.500,00 €. Pri realizácii projektov sa naakumulovala hodnota projektov
na čiastku 10.036,00 €.
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Zrealizované projekty z Grantového programu Naštartujme s Partnerstvom MP- ČH r.2017
Číslo
projektu
1/2017

2/2017

3/2017

Žiadateľ
Obec Muránska Lehota

Cirkevný zbor ECAV
Muránska

Obec Muránska Dlhá
Lúka

4/2017

Obec Muráň

5/2017

KST Turistický oddiel
KOS

6/2017

T4 - občianske združenie

7/2017

VYDRA – vidiecka
rozvojová agentúra

8/2017

Obec Lom nad Rimavicou

9/2017

Obec Michalová

10/2017

Komunitné centrum n.o.

Názov projektu a popis projektu
Obec Muránska Lehota sa
propaguje - Propagácia obce výrobou
nástenného kalendára, pohľadnice
a magnetky s fotografiami obce a jej
okolia.
Altánok III.etapa – Výroba stola
a montáž – v rámci 3 etapy bol
vybudovaný altán v záhrade ECAV
rozšírený o stoly a lavice, ktoré môžu
byť využívané neobmedzene bez
možnosti prenášania z budovy.
Oddychová zóna – detská preliezka Zatraktívnenie oddychovej zóny,
vytvorením priestoru pre deti.
LEVENDA v novom šate Zabezpečenie jednotného ľudového
oblečenia pre spevácku skupinu
Levenda, pôsobiacu v obci Muráň.
Turisti pod strechou a v teple II.etapa rekonštrukcie budovy v areáli
Šťavica v Tisovci, vo vlastníctve KOS
Tisovec, jej zateplenie a vonkajšia
fasáda. Využitie budovy ako klub pre
členov KST TO KOS, ale hlavne pri
usporiadaní rôznych športových,
kultúrnych, či spoločenských akcií.
Lesný skanzen pre všetkých ...
Spolupráca na dokončovaní
a zatraktívnení novovytváraného
areálu „Lesný skanzen Tisovec“.
Z dažďa pod odkvap – to nikto
nemá rád ! - prebudovanie kuchyne
v Envirocentre Vydra na priestor pre
zážitkové programy a tým rozšírenie
ponuku cestovné ruchu.
Budovanie a rozvoj drobnej
infraštruktúry v obci Lom nad
Rimavicou - rekonštrukcia uvítacej
tabule v obci a oprava historického
dreveného kríža a jeho okolia.
Vybudovanie a inštalácia prístrešku
do oddychovej zóny - výroba
prenosného prístrešku so sedením,
ktorý bude obec využívať pri obecných
akciách a bude k dispozícii ako prvok
oddychovej zóny pre obyvateľov
a návštevníkov obce Michalová.
Malá požičovňa rómskych kostýmov
- výroba 15ks rómskych kostýmov
(sukní) pre podporu rómskej kultúry,
tanečných skupín. Kostýmy je možné
požičiavať všetkým záujemcom
z regiónu.

Spolu
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Suma poskytnutá
z Partnerstva
(v €)

Celková hodnota
projektu
(v €)

350,00

502,00

500,00

650,00

450,00

1 100,00

500,00

2 779,00

500,00

1 075,00

475,00

750,00

500,00

750,00

375,00

550,00

500,00

1 550,00

350,00

420,00

4 500,00

10 036,00
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Aktivity Partnerstva MP- ČH
Január
 24.1.2017 rozšírené novoročné zasadnutie Rady Partnerstva MP-ČH
 prezentácia na ITF Slovakiatour 2017 v Bratislave – Salaš Zbojská
 prezentácia na Region Tour Expo Trenčín – Vydra, n.o.
Február
 zúčtovanie Prípravnej podpory -19.1. na tvorbu stratégie CLLD a kontrola pracovníkov
PPA na mieste - pripravili a zabezpečili I. Milecová a J. Rončáková
Marec
 úhrada finančných prostriedkov Prípravnej podpory -19.1. na účet Partnerstva vo výške
14 780 €
 vrátenie finančnej výpomoci pre Združenie obcí Mikroregiónu Muránska planina vo výške
7 000 €
 2.-3.3.2017 účasť na zasadaní Advokačnej skupiny NSS MAS v Dolnom Smokovci –
I.Pašmík
 9.3.2017 účasť na Valnom zhromaždení NSS MAS v Liptovskom Jáne – I.Pašmík
Apríl
 príprava Grantovej výzvy a schválenie grantovej komisie
 12.4.2017 účasť na zasadaní Advokačnej skupiny a Predsedníctva NSS MAS v Bešeňovej I.Pašmík
Máj
 15.5.2017 účasť na zasadnutí Regionálnej rady ViP BB v Detve - I. Pašmík
 17.5.2017 stretnutie Pracovnej skupiny CLLD MPČH v Tisovci
 23.5.2017 účasť na zasadaní Predsedníctva NSS MAS vo Vígľaši - I.Pašmík
 24.5.2017 prezentácia a prednáška o Partnerstve MP-ČH na konferencii organizovanej
SAŽP Krajina -Človek- Kultúra - XXI. ročník - I. Milecová
Jún
 1.6.2017 stretnutie Pracovnej skupiny CLLD MPČH v Tisovci
 5.6.2017 zasadnutie Rady Partnerstva MP- ČH
 5.6. 2017 Valné zhromaždenie členov – Salaš Zbojská
 21.-22.6.2017 Konferencia NSS MAS, zasadanie Predsedníctva NSS MAS vo Vígľaši –
I.Pašmík
 22.6.2017 Členská schôdza ViP BB vo Vígľaši – I.Pašmík, R. Hlaváčik
 28.6.2017 stretnutie Pracovnej skupiny CLLD MPČH v Tisovci – finalizácia ŽoNFP na
Chod MAS
 Vyhlásenie grantovej výzvy IX. ročník
Júl
 Prezentácia Partnerstva na Dňoch mesta Tisovca – členky OZ T4
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Podanie Oznámenia o strategickom dokumente podľa zákona č. 24/2006Z.z o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie
27.7.2017 Školenie MAS v Banskej Bystrici – I.Pašmík


August
 1.8.2017 – pracovné stretnutie so zástupcami partnerov ČR Společná Cidlina na Salaši
Zbojská
 3.8. 2017 - účasť na RR ViP BB v Žibritove - I.Pašmík a I.Milecová
September
 6.9.2017 Doplnenie Žiadosti o schválenie stratégie CLLD
 28.9.2017 prezentácia a prednáška o Partnerstve MP-ČH na konferencii 20. výročia
vyhlásenia NP Muránska planina na Salaši Zbojská – I.Milecová
Október
 12.10.2017 účasť na zasadaní Predsedníctva NSS MAS v Santovke - I.Pašmík
November





2.11.2017- zasadnutie Rady Partnerstva MP- ČH v Tisovci
13.11.2017 – zverejnenie schválených MAS aj Partnerstvo MP-ČH
16.11. 2017 – zverejnenie výzvy na chod MAS a Spracovanie žiadosti na chod MAS 20172023 – I. kolo
 21.11.2017 účasť na workshope k výzve na Chod MAS v Banskej Bystrici - I.Pašmík
 28.11.2017 účasť na Konferencie NSRV v Banskej Bystrici - I.Pašmík
 sťahovanie kancelárie do nových priestorov – OZ T4
 zverejnenie výberu pracovníkov kancelárie MAS na web stránke
December
 11.12.2017 – finalizácia a odovzdanie ŽoNFP na Chod MAS
 15.12.2017 – zorganizovanie stretnutia „Príprava regionálnych odbytových partnerstiev
v Horskom vidieckom regióne “ v Čiernom Balogu v spolupráci s ViP BB – zabezpečili R.
Hlaváčik, J. Rončáková , I. Milecová
 19.12. 2017 - realizácia výberu pracovníkov kancelárie MAS od 1.2.2018
 19.12. 2017 – rozšírené zasadnutie Rady Partnerstva MP- ČH
Priebežné aktivity
 Počas celého roka 2017 sa Rada Partnerstva a pracovná skupina zaoberali dopĺňaním
ŽoNFP k CLLD
 Priebežná aktualizácia web stránky Partnerstva, pravidelné prezentovanie podujatí v území.
 E-mailový informačný servis, vrátane „Aktuálneho prehľadu grantových výziev“
realizovaný v spolupráci so Združením pre rozvoj vidieka v Banskej Bystrici a Krajskou
rozvojovou agentúrou BB.
 Spolupráca s NSRV
 Spolupráca v rámci pracovnej skupiny MAS a VSP banskobystrického kraja.
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Na záver si dovolím vyjadriť poďakovanie za celoročnú spoluprácu všetkým aktívnym členom,
Rade Partnerstva MP-ČH, revíznej komisii, manažérovi, grantovej komisii a najmä pracovnej
skupine k spracovaniu stratégie. Za poskytnutú finančnú podporu ďakujem všetkým 14 obciam
a ostatným členom, bez nich by sme nedokázali realizovať spoločné aktivity.
Mojim želaním je, aby predkladané a zrealizované projekty boli na úžitok celému územiu
Partnerstva, aby mali význam pre našich obyvateľov aj návštevníkov, aby všetky finančné
prostriedky boli zmysluplne využité a aby nás nerozdelili ale spoločne naďalej spájali. Ďakujem
všetkým, ktorí viac ako 17 rokov verili, že má zmysel robiť túto prácu pre našich ľudí
a zviditeľňovanie celého regiónu Muránskej planiny a Čierneho Hrona.
V Muráni, dňa 4.4.2018

Mgr. Irena Milecová
Predsedníčka Partnerstva MP-ČH
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