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Príloha
k vyhláke è. 59/2014 Z. z.

HODNOTIACE KRITÉRIÁ

Názov
hodnotiaceho
kritéria

Zdroj

A

Hodnotiace kritérium

Prísluný
poèet
bodov

A.1

Obec s poètom obyvate¾ov do 500 vrátane

55

A.2

Obec s poètom obyvate¾ov od 501 do 1 000 vrátane

60

A.3

Obec s poètom obyvate¾ov od 1 001 do 2 000 vrátane

65

A.4

Obec s poètom obyvate¾ov od 2 001 do 5 000 vrátane

31

A.5

Obec s poètom obyvate¾ov od 5 001 do 10 000 vrátane

16

A.6

Obec s poètom obyvate¾ov od 10 001

B

B.1

Koncept rieenia územného plánu obce

26

Druh
územnoplánovacej
dokumentácie
a jej etapa

B.2

Koncept rieenia územného plánu zóny

16

B.3

Návrh rieenia územného plánu obce

42

B.4

Návrh rieenia územného plánu zóny

26

B.5

Koncept rieenia územného plánu obce a návrh
rieenia územného plánu obce

47

B.6

Koncept rieenia územného plánu zóny a návrh
rieenia územného plánu zóny

32

B.7

Návrh zmien a doplnkov územného plánu obce (ak
v roku podania iadosti alebo v roku predchádzajúcom
roku podania iadosti neobstarávala iadne iné
zmeny a doplnky územného plánu)

26

B.8

Návrh zmien a doplnkov územného plánu zóny (ak
v roku podania iadosti alebo v roku predchádzajúcom
roku podania iadosti neobstarávala iadne iné
zmeny a doplnky územného plánu)

20

C.1

iadate¾om je obec, ktorá sa nachádza v Registri
zdruení obcí vedenom na Ministerstve vnútra
Slovenskej republiky

10

Poèet obyvate¾ov
obce

tatistický
úrad
Slovenskej
republiky

iados

C
Aktivity obce
v regionálnom
rozvoji

Ministerstvo
vnútra
Slovenskej
republiky

C.2

iadate¾om je obec, na ktorej území sa nachádza
marginalizovaná rómska komunita pod¾a Atlasu
rómskych komunít na Slovensku v
a) urbanistickej koncentrácii vnútri obce,
b) urbanistickej koncentrácii na okraji obce alebo
c) urbanisticky segregovanej koncentrácii

5

20
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D

iadate¾om je obec, na ktorej území sa nachádzajú

Výskyt územia
alebo stavby
v katastri obce,
chránených
pod¾a osobitných
predpisov

a) kultúrne pamiatky, národné kultúrne pamiatky,
pamiatkové rezervácie a pamiatkové zóny zapísané
v Ústrednom zozname pamiatkového fondu
vedeného Pamiatkovým úradom Slovenskej
republiky,

Okresný
úrad
v sídle
kraja

D

b) archeologické nálezy, archeologické náleziská
evidované v Centrálnej evidencii archeologických
nálezísk vedené Archeologickým ústavom
Slovenskej akadémie vied v Nitre,
c) chránené loiskové územia vedené Hlavným
banským úradom,
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d) chránené vtáèie územia, chránené územia
európskeho významu a zóny chránených území
navrhované alebo patriace do európskej sústavy
chránených území (NATURA 2000) zapísané
v registri tátnej ochrany prírody Slovenskej
republiky alebo
e) kúpe¾né miesta, ktorých tatút bol vydaný
nariadením vlády Slovenskej republiky
E
Umiestnenie
vybraných
líniových stavieb
v katastri obce

Okresný
úrad v sídle
kraja
a iados

F
Dátum doruèenia
iadosti
ministerstvu

ministerstvo
a iados

E

Doruèené v termíne od 15. januára do 29. januára
prísluného kalendárneho roka

4

F.2

Doruèené v termíne od 30. januára do 13. februára
prísluného kalendárneho roka

3

F.3

Doruèené v termíne od 14. februára do 24. februára
prísluného kalendárneho roka

2

F.4

Doruèené v termíne od 25. februára do 28. februára
prísluného kalendárneho roka

1

G.1

iadate¾om je obec, s poètom obyvate¾ov do 2 000
vrátane, ktorá si opätovne podala iados
a v predchádzajúcom roku jej iados nebola
schválená, hoci splnila podmienky poskytnutia dotácie

15

G.2

iadate¾om je obec, s poètom obyvate¾ov od 2 001,
ktorá si opätovne podala iados a v predchádzajúcom
roku jej iados nebola schválená, hoci splnila
podmienky poskytnutia dotácie

10

H.1

Rozsah èerpania dotácie je 90 % a viac, ale menej ako
100 % schválenej dotácie

-2

H.2

Rozsah èerpania dotácie je 80 % a viac, ale menej ako
90 % schválenej dotácie

-6

H.3

Rozsah èerpania dotácie je 70 % a viac, ale menej ako
80 % schválenej dotácie

-9

H.4

Rozsah èerpania dotácie je 60 % a viac, ale menej ako
70 % schválenej dotácie

-12

H.5

Rozsah èerpania dotácie je menej ako 60 %
schválenej dotácie

-25

ministerstvo

H
Rozsah èerpania
dotácií
poskytnutých
iadate¾ovi
v predchádzajúcich
troch rokoch

ministerstvo

20

F.1

G
Opakovaná
iados
z predchádzajúceho
roku

Navrhované líniové dopravné a vodné stavby v rámci
spracovania územného plánu obce a jej zmien
a doplnkov  eleznica, dia¾nica, rýchlostná cesta,
cesta 1. triedy, ochranné hrádze a protipovodòové línie

