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Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu, vrátane ukazovateľov relevantných k HP 

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

MAS Partnerstvo Južného Novohradu 

Hlavná aktivita projektu E1 Trhové priestory 

Kód 
ukazovateľa 

Názov  
ukazovateľa 

Definícia/metóda výpočtu 
Merná 

jednotka 
Čas  

plnenia 
Príznak 
rizika1 

Relevancia  
k HP (UR, 
RMŽaND. 

N/A)2 

Povinný 
ukazovateľ 

E101 Počet 
novovybudovaných, 
zrekonštruovaných 
alebo 
modernizovaných 
mestských a 
obecných trhových 
priestorov 

Počet novovybudovaných, zrekonštruovaných alebo 
modernizovaných mestských a obecných trhových 
priestorov v rámci projektu. Trhovým priestorom sa myslí 
celkový priestor označený ako trhovisko, t.j. priestor do 
ktorého spadajú všetky obchodné miesta podľa 
organizačného poriadku trhoviska (napr. obchodné 
priestory, stánky, stojiská, resp. pulty a pod.). 

Počet k dátumu 
ukončenia prác 
na projekte 

bez 
príznaku 

UR áno 

E102 Kapacita trhoviska. Celková kapacita trhoviska, t.j. počet obchodných miest 
podľa organizačného poriadku trhoviska (napr. obchodné 

Počet k dátumu 
ukončenia prác 

bez UR áno  

 
1  Merateľný ukazovateľ projektu s príznakom je taký, v prípade ktorého môže byť naplnenie cieľovej hodnoty ohrozené skutočnosťami objektívne neovplyvniteľnými užívateľom. Je žiadúce, 

aby užívateľ v rámci ŽoPr definoval riziká, ktoré môžu objektívne spôsobiť odchýlku od naplnenia plánovanej hodnoty merateľného ukazovateľa. V prípade, ak počas realizácie projektu dôjde 
k skutočnostiam, ktoré ovplyvnili plnenie plánovanej hodnoty merateľného ukazovateľa a tieto nemohli byť pri vynaložení odbornej starostlivosti užívateľom eliminované, bude MAS 
prihliadať na tieto skutočnosti. V ŽoPr uvedie užívateľ tieto riziká v časti „Identifikácia rizík a prostriedky na ich elimináciu“. V prípade merateľného ukazovateľa bez príznaku nebude MAS 
prihliadať na dôvody odchýlky od plánovanej hodnoty. Uvedené má vplyv na aplikáciu sankčného mechanizmu za nenaplnenie, resp. odchýlku v plnení merateľných ukazovateľov. 

2  UR – Horizontálny princíp Udržateľný rozvoj, RMŽaND – Horizontálny princíp Rovnosť medzi mužmi a ženami a nediskriminácia, N/A - nerelevantné 



priestory, stánky, stojiská, pulty a pod.). na projekte príznaku 

E103 Zvýšenie kapacity 
trhoviska. 

Zvýšená celková kapacita trhoviska, t.j. počet 
obchodných miest podľa organizačného poriadku 
trhoviska (napr. obchodné priestory, stánky, stojiská, 
pulty a pod.), ktoré pribudli v dôsledku realizácie 
projektu. 

Počet k dátumu 
ukončenia prác 
na projekte 

bez 
príznaku 

UR áno - v prípade 
ak realizácia 
projektu vedie 
k zvýšeniu 
kapacity 
trhoviska 

 
Žiadateľ je povinný stanoviť „nenulovú“ cieľovú hodnotu pre tie merateľné ukazovatele projektu, ktoré majú byť realizáciou navrhovaných aktivít dosiahnuté. 
Žiadateľ je povinný stanoviť „nenulovú“ cieľovú hodnotu pre povinné merateľné ukazovatele, t.j. ukazovatele označené ako „áno“ bez dovetku. 
Projekt bez príspevku k naplneniu povinných merateľných ukazovateľov nebude schválený. 
 
Upozornenie: V súvislosti so stanovením cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov (z pohľadu ich reálnosti) si dovoľujeme upozorniť na sankčný mechanizmus 
definovaný v zmluve o príspevku vo vzťahu k miere skutočného plnenia cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov. V prípade odchýlky, ktoré nebude v zmysle 
pravidiel sankčného mechanizmu akceptovateľná (či už z dôvodu výšky odchýlky, alebo objektívnych dôvodov príčin jej vzniku) bude výška príspevku skrátená 
v zodpovedajúcej výške. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


