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ÚVOD
Témou práce je priblížiť riadenie, účelovosť a financovanie mikroregiónov v Slovenskej
republike. Aby sme si mohli tieto časti priblížiť musíme pochopiť, čo to mikroregión je.
Doteraz nebol termín mikroregión jednoznačne definovaný. V Slovenskej republike dodnes
nemáme legálnu (zákonnú) definíciu tohto pojmu. Pod mikroregiónom sa na jednej strane
označuje „geograficky ohraničené územie, ktoré má nejaké spoločné charakteristiky
(prírodné, demografické, historické, kultúrne a pod.)“. Týmto pojmom sa však na druhej
strane tiež označuje „dobrovoľné združenie obcí a miest za účelom riešenia spoločných
problémov a za účelom hľadania spoločných ciest rozvoja príslušného územia“. Často slovo
„mikroregión“ figuruje v názve tohto združenia, čím chcú združené obce zvýrazniť svoju
príslušnosť k danému geograficky vymedzenému územiu. (Cimermanová, 2011).
V priebehu deväťdesiatych rokov minulého storočia, v období nestability administratívnej
a inštitucionálnej štruktúry, vznikli početné iniciatívy obcí a miest na subregionálnej úrovni,
pre ktoré sa ujalo označenie mikroregióny. Sú založené na rôznych organizačných modeloch,
od neformálnej spolupráce až po inštitucionalizované štruktúry vo forme združení obcí alebo
občianskych združení, ktoré okrem obcí partnersky zastupujú aj fyzické a právnické osoby
rôzneho druhu. Mikroregióny a ich rozvojové aktivity sú iniciatívami vychádzajúcimi zdola,
ktoré mobilizujú vnútorné zdroje regiónu. Ich vznik možno považovať za reakciu na
spomínané deficity a sú aj prejavom úsilia o kompenzáciu značnej roztrieštenosti sídelného
systému Slovenska. (Coplák, 2007)
S prenosom niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie celky získali
obce nové možnosti rozvoja ale aj mnoho problémov. V dôsledku narastania týchto
problémov začal narastať aj počet problémových obcí, čím vznikla potreba vzájomnej
spolupráce, resp. medziobecnej spolupráce či vzniku samotných mikroregiónov.
V zásade môžeme povedať, že mikroregión je dobrovoľným sídelno-priestorovými
zoskupením obcí, geograficky ohraničením územím v rámci väčšieho celku – regiónu, ktoré
má určité spoločné znaky, napr. prírodné, demografické, ekonomické a pod., s vlastnou
organizačnou štruktúrou, pre zabezpečenie určitých funkcií či potrieb a rozvoj.
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1. ÚČELOVOSŤ MIKROREGIÓNOV
Účelovosť, resp. účel vzniku mikroregiónu sa líši na základe rôznych vlastností. Rôzne
geografické, kultúrne, sociálne, ekonomické a iné črty jednotlivých obcí vytvárajú pre každú
medziobecnú spoluprácu osobitný charakter ich vzniku.
Ide o rozmanité spôsoby a formy medziobecnej spolupráce, a to od jednoduchej kooperácie až
po zložitejšie formy, pri ktorých vzniká samostatný právny subjekt.
Hlavný cieľ takejto spolupráce medzi obcami sa dá vo všeobecnosti charakterizovať ako:
Spolupráca obcí s cieľom zabezpečiť vyššiu životnú úroveň obyvateľov obce, uspokojenie
ich potrieb sociálnych, kultúrnych, ekonomických, ekologických a pod. na všetkých
úrovniach a fázach ich života.

1.1. Medziobecná spolupráca v zmysle zákona o obecnom zriadení
Pojem mikroregión nie je v legislatíve jednoznačne definovaný, v zákone o obecnom zriadení
(369/1990 Zb.), v §20 nájdeme len základné informácie ohľadom medziobecnej spolupráce.
1.1.1. Formy a zásady spolupráce
Zákon o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
uvádza:
(1) Obce môžu spolupracovať na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej
úlohy alebo činnosti, na základe zmluvy o zriadení združenia obcí, zriadením alebo založením
právnickej osoby podľa osobitného zákona.
(2) Majetok, ktorý obce získajú na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej
úlohy alebo činnosti, alebo z činnosti právnickej osoby, ktorú založili podľa osobitného
zákona, stáva sa spoluvlastníctvom všetkých obcí, ktoré sú účastníkmi zmluvy. Podiel na
majetku získanom spoločnou činnosťou zodpovedá sume vložených prostriedkov, ak sa obce
nedohodnú inak.
(3) Spolupráca obcí sa riadi zásadami zákonnosti, vzájomnej výhodnosti a súladu s potrebami
obyvateľov obcí. Obce majú pri vzájomnej spolupráci rovnaké postavenie.
1.1.2. Združenie obcí
Predmetom činnosti združenia obcí je najmä oblasť sociálnych vecí, starostlivosti o životné
prostredie (predovšetkým zhromažďovanie, odvoz a spracúvanie komunálneho odpadu,
odvádzanie a čistenie odpadových vôd), miestna doprava, oblasť školstva, kultúry a miestny
cestovný ruch; svojou činnosťou združenie obcí napomáha vytvárať podmienky na plnenie
úloh obcí, ako aj úloh vyššieho územného celku.
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1.2. Dôvody vzniku medziobecnej spolupráce podľa vybraných
autorov
Dôvody vzniku mikroregionálnych združení treba podľa Falťana (2006) hľadať v určitej
reakcii na procesy decentralizácie verejnej správy, kde s presunom kompetencií na lokálnu
úroveň, sa na ňu presunula aj vysoká miera správnej a ekonomickej zodpovednosti za miestny
rozvoj. Ako ďalej uvádza, v nejednom prípade sa dá predpokladať, že nastúpenie
interkomunálnej spolupráce bolo nevyhnutným východiskom pre napĺňanie vybraných
spoločne zadefinovaných potrieb viacero sídelných spoločenstiev, pričom hlavne v prípade
malých sídel to bola sebazáchovná reakcia - združeným spôsobom riešiť tie potreby
a problémy, na ktorých riešenie by individuálne „sily“ nestačili.
Podľa Ondrušek - Matijeka (2000) združovanie obcí, či iných subjektov v takýchto celkoch
je založené výlučne na partnerskej báze a rovnocennom postavení každého subjektu v oblasti
plánovania, rozhodovania, financovania, kontroly a ďalších manažérskych funkcií. Medzi
zástupcami obcí dochádza primárne ku kooperácií v prípade niektorých menej formálnych
aktivít, pričom nevzniká žiadne riziko konkurenčného napätia z pohľadu financovania
a manažmentu. Práve z týchto neformálnych aktivít sa postupne buduje dôvera manažmentu
obcí a spoločne postupujú cez rozvojové programy k formálnej registrácii združenia
Motivácia vzniku mikroregiónov je rozdielna. Podstatné je však, že sa formujú zdola, na
základe vnútornej potreby vzájomnej spolupráce a na základe spoločne vnímaného
geografického celku. Vznik mikroregiónov je výsledkom potreby vzájomnej pomoci a snahy
o úspešnejšie sa presadenie pri získavaní podpory na realizáciu konkrétnych záujmov
participujúcich obcí. (Falťan - Pašiak, 2004)
Podľa Rusnáka (2001) boli podnetom pre vznik mikroregionálnych partnerstiev rôzne
motivácie, ale väčšinou obce spájal spoločný záujem v niektorej oblasti ich kompetencií či to
boli odpady, miestny rozvoj, plánovanie, rozvoj cestovného ruchu a vidieckej turistiky,
technická infraštruktúra, propagácia, atď.
Podľa Sopirovej (2000) prebieha združovanie sídiel do mikroregiónov na základe:
a) prírodných daností územia, napríklad geomorfologických a klimatických pomerov,
vodných tokov,
b) dlhodobých historických daností územia


hospodárskych - remeselníctvo, baníctvo, poľnohospodárstvo,



kultúrno-spoločenských - tradície, zvyky a obyčaje, folklórne, cirkevné slávnosti,



sociálnych – národnostné zloženie obyvateľstva, veková štruktúra,



dopravných – historicky vytvorené dopravné spojenia,

c) súčasných potrieb sídel


posilnenie sociálno-demografickej základne v území – programy zamerané na
pritiahnutie a udržanie mladých ľudí v lokalite,



podpora sociálno-kultúrneho rozvoja – pozdvihnutie lokálnej, regionálnej identity
územia, obnova miestnych kultúrnych a spoločenských tradícií,



rozvoj hospodárstva a zamestnanosti – aktivizácia podnikateľskej sféry pre tvorbu
nových pracovných príležitostí, obnova pôvodných remesiel, využitie krajiny pre
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rozvoj ekologicky orientovaného poľnohospodárstva, cestovného ruchu, vidieckej
turistiky, agroturistiky (aktivity zamerané na využívanie miestnych zdrojov a surovín
v území – vinárstvo, ovocinárstvo, liečivé rastliny, včelárstvo, chov koní, oviec),


dobudovanie chýbajúcej technickej infraštruktúry v území – kanalizácie, čističky
odpadových vôd, plynu, vodovodu, dopravy,



programy orientované na tvorbu a ochranu životného prostredia a ekológie –
vybudovanie riadených skládok odpadov, využitie ekologických foriem vykurovania,
vyčistenie znečistených území a vodných tokov.

Poznáme viacero dôvodov pre spoluprácu obcí, avšak medzi najvýznamnejšie môžeme
zaradiť:
 problémy rovnorodého charakteru sa dajú riešiť menej nákladne a bez straty
autonómie,
 prostriedky potrebné na riešenie existujúcich problémov výrazne presahujú odborné a
materiálne možnosti jednotlivých obcí,
 charakter poskytovanej služby (napr. dodávka pitnej vody, čistiareň odpadových vôd a
pod.)
 spoločenské, hospodárske alebo kultúrne zameranie viacerých obcí vyvoláva potrebu
artikulácie spoločného prejavu a spoločného postupu
 vzájomná komunikácia a brainstorming podporujú tvorivé myšlienky, atmosféru
solidárnosti a spolupatričnosti, čo nesporne vytvára adekvátny základ pre politickú a
sociálnu stabilitu v príslušnom priestore,
 implementácia Koncepcie decentralizácie a modernizácie verejnej správy (zákon č.
416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a
na vyššie územné celky, zákon c. 453/2001 Z. z., ktorým sa mení a doplna zákon
Slovenskej národnej rady c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a menia a dopĺňajú sa niektoré ďalšie zákony a pod.).

1.3. Úlohy mikroregiónov
Hegedüsová (2003), Krnáč (2007) vo svojich prácach definovali najdôležitejšie úlohy
mikroregiónov. Obaja autori sa zhodli, že medzi základné úlohy mikroregiónov patrí
predovšetkým:
 vytvorenie vhodných podmienok pre všestranný rozvoj mikroregiónu,
 zabezpečenie spolupráce nie len medzi občanmi samotnými ale s podnikateľmi,
orgánmi verejnej správy (štátna správa sa samospráva), ktorý či už priamo alebo
nepriamo ovplyvňujú činnosť združenia,
 chránenie, podporovanie a koordinovanie spoločných záujmov členov združenia,
vyjadrovanie sa k plánovanému rozvoju mikroregiónu a napomáhanie realizácii
rozvojových programov v regióne sprostredkúvanie výmeny informácií medzi členmi
združenia,
 zabezpečovanie vysokej úrovne poskytovaných služieb,

7

 podporovanie a vznik nových pracovných príležitostí v mikroregióne,
 zabezpečovanie spoločnej propagácie a public relations v mikroregióne,
 podieľanie sa na tvorbe koncepcie ďalšieho rozvoja mikroregiónu,
 získavanie finančných prostriedkov pre rozvoj mikroregiónu,
 rozvíjanie spolupráce s ostatnými združeniami na Slovensku, prípadne s partnermi
v zahraničí a pod.

1.4. Konkrétne činnosti vybraných mikroregiónov
V nasledujúcej časti si priblížime činnosti troch vybraných mikroregiónov Slovenska, na
základe ktorých vznikli.
Názov združenia: "Mikroregión Stredné a Dolné Poiplie"
Dátum vzniku: 28.02.2000
Počet zakladajúcich obcí: 10
Oblasť činnosti:
Predmetom činnosti mikroregiónu ja aktivizovať a koordinovať všetky ekonomické, kultúrne
a spoločenské subjekty tak, aby bol maximálne využitý prirodzený potenciál na dosiahnutie
ekonomickej, kultúrnej a spoločenskej prosperity celého mikroregiónu, k čomu chce dospieť
hlavne:
 racionálnym využitím prírodných zdrojov a produkčného potenciálu pôdy (udržateľný
rozvoj poľnohospodárstva)
 budovaním resp. rekonštrukciou základnej občianskej vybavenosti a technickej
infraštruktúry (odpadová voda, pitná voda, ochrana ovzdušia, odpadové hospodárstvo,
miestne komunikácie)
 dôsledným dodržiavaním ekologických a environmentálnych princípov v ochrane a
tvorbe životného prostredia dediny pri trvalo udržateľnom rozvoji CR
 zabezpečením dôslednej ochrany prírody v celom mikroregióne
 realizovaním regionálneho rozvoja, vrátane vypracúvania a realizácie akčných plánov
rozvoja cestovného ruchu a jeho nedeliteľnej súčasti, agro a vidieckej turistiky
 napomáhaním realizácie projektu obnovy dediny a prípravy mikroregiónu na rýchle
pripojenie sa k euroregiónu vínnych ciest
 obnovením sociálno-demografického základu dediny
 obnovením a rozvíjaním miestnych kultúrnych a spoločenských tradícií
 upevňovaním lokálnych a regionálnych spoločenstiev
 ochranou a zveľaďovaním prírodného a kultúrneho dedičstva
 koordináciou záujmov, požiadaviek a očakávaní pri vypracúvaní a realizácii
integrovaného plánu regionálneho a sociálneho rozvoja
 realizáciou a zabezpečením súladu s legislatívou o voľnej súťaži s pravidlami
verejného obstarávania
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Názov združenia: Mikroregión Teplý Vrch - združenie obcí
Dátum vzniku: 23.10.1998
Počet zakladajúcich obcí: 17
Oblasť činnosti:
 Koordinácia činností obcí i ostatných subjektov v regióne vo všetkých oblastiach
regionálneho rozvoja s cieľom skvalitniť životné podmienky obyvateľov regiónu v
zmysle trvalo udržateľného rozvoja.
 Zabezpečenie spoločného vystupovania a propagácie mikroregiónu navonok.
 Rozvoj miestnej demokracie a partnerskej spolupráce obcí a miestnych subjektov.
 Koordinácia činností smerujúcich k trvalo udržateľnému rozvoju územia.
 Vlastná činnosť smerujúca k podpore a oživeniu regionálnej ekonomiky s využitím
miestnych zdrojov.
Názov združenia: Združenie obcí – Biely kameň
Dátum vzniku: 03.05.2001
Počet zakladajúcich obcí: 3
Oblasť činnosti:
Cieľom združenia je podporiť a koordinovať spoločné projekty vodovodov, kanalizácií,
rozvoj cestovného ruchu a vidieckeho turizmu, podpora a rozvoj športu a rozvoj ľudských
zdrojov. Vo vzťahu k svojim členom bude vykonávať koordinačnú, iniciatívnu a metodickoinformačnú funkciu.
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2. RIADENIE MIKROREGIÓNOV
Podľa zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov §20c ods. 2, sa
k návrhu na registráciu prikladajú stanovy združenia v ktorých sa nie len uvádza predmet
činnosti, ktorý sme si priblížili v predchádzajúcej kapitole, ale aj orgány združenia obcí,
spôsob ich ustanovenia, určenie orgánov oprávnených konať v mene združenia obcí.
V stanovách združenia obcí sú orgánmi združenia:
a) Valné zhromaždenie členov združenia
b) Predseda združenia
c) Rada združenia
d) Kontrolná komisia združenia

2.1 Valné zhromaždenie
Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a tvoria ho zástupcovia členov
združenia.
Valné zhromaždenie sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za šesť mesiacov. Jeho
zasadnutie zvoláva a vedie predseda združenia. Predseda môže zvolať zasadnutie valného
zhromaždenia z vlastnej iniciatívy alebo ak o to požiada aspoň jedna tretina zástupcov členov
združenia.
Valné zhromaždenie rokuje vždy v zbore je spôsobilé uznášať sa vtedy, ak je prítomná
nadpolovičná väčšina všetkých zástupcov združenia. Na prijatie uznesenia valného
zhromaždenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných zástupcov členov
združenia.
Každý člen združenia určí jedného zástupcu do valného zhromaždenia a každý zástupca
členov združenia má jeden hlas.
Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí najmä:
a) schvaľovanie základných programových dokumentov dotýkajúcich sa činnosti
združenia,
b) schvaľovanie plánu činnosti združenia,
c) schvaľovanie zásad hospodárenia združenia,
d) voľba a odvolávanie členov rady združenia, predsedu združenia a členov kontrolnej
komisie združenia,
e) rozhodovanie o výške členského príspevku,
f) rozhodovanie o zániku združenia jeho dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením
s iným združením obcí.

2.2 Predseda združenia
Predseda združenia je volený zo zástupcov členov združenia. Je štatutárnym orgánom
združenia a plní najmä tieto úlohy:
a) zvoláva a vedie zasadnutie valného zhromaždenia a rady združenia a podpisuje ich
zápisnice a uznesenia,
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b) predkladá valnému zhromaždeniu správy o činnosti združenia,
c) je predsedom rady združenia,
d) predkladá rade združenia návrh na menovanie
(administratívneho zamestnanca kancelárie združenia),

a odvolávanie

tajomníka

e) plní ďalšie úlohy, ktorými ho poverí valné zhromaždenie.
Funkčné obdobie predsedu združenia je jednoročné s tým, že vo funkcii predsedu bude každý
rok zástupca iného člena združenia.

2.3 Rada združenia
Rada združenia je výkonný orgán združenia, ktorý riadi činnosť združenia v období medzi
zasadnutiami valného zhromaždenia.
Do pôsobnosti rady združenia patrí najmä:
a) v spolupráci s predsedom združenia pripravovať zasadnutia valného zhromaždenia
a) zabezpečovať plnenie uznesení valného zhromaždenia,
b) menovať a odvolávať na návrh predsedu združenia tajomníka ( administratívneho
pracovníka kancelárie združenia),
c) viesť evidenciu členov,
d) plniť ďalšie úlohy zverené alebo uložení valným zhromaždením.
Rada združenia sa schádza podľa potreby najmenej však raz za dva mesiace. Rada združenia
rokuje vždy v zbore a je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej
členov. Na prijatie uznesenia rady združenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny
prítomných členov rady združenia.

2.4 Kontrolná komisia združenia
Kontrolná komisia združenia je kontrolným orgánom združenia. Schádza sa najmenej
jedenkrát za dva mesiace a tvorí ju jeden zástupca každého člena združenia. Kontrolná
komisia si zo svojich členov volí predsedu.
Do pôsobnosti kontrolnej komisie združenia patrí najmä:
a) kontrolovať hospodárenie s finančnými prostriedkami a iným majetkom združenia,
b) kontrolovať dodržiavanie stanov a uznesení orgánov združenia,
c) každoročne vypracovať správu o hospodárení združenia a túto spolu s návrhmi
opatrení predkladať valnému zhromaždeniu,
d) predkladať stanovisko k návrhu rozpočtu a k návrhu ročnej účtovnej závierky
združenia,
e) predkladať valnému zhromaždeniu správu o výsledkoch svojej činnosti,
f) plniť ďalšie úlohy uložené alebo zverené kontrolnej komisii združenia valným
zhromaždením.
Funkcia člena kontrolnej komisie združenia je nezlučiteľná s funkciu predsedu združenia
alebo s funkciou člena rady združenia.
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Pri zakladaný mikroregiónu môžu obce na základe dohody vytvoriť aj iné orgány, ktoré si
určia v stanovách združenia. Takými orgánmi môžu byť napríklad:
a) Snem združenia,
b) Výkonný výbor združenia,
c) Kontrolná komisia združenia.
Pri vytvorení takýchto orgánov musia v stanovách združenia určiť aj ich konkrétne
kompetencie a úlohy, ktoré musia vykonávať.
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3. FINANCOVANIE MIKROREGIÓNOV
Hospodárenie združenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi,
zásadami a pravidlami schválenými valným zhromaždením.
Základom hospodárenia združenia je rozpočet združenia, ktorý sa zostavuje na obdobie
jedného kalendárneho roka, ktorý je zároveň aj rokom účtovným.
Rozpočet združenia obsahuje príjmy a výdavky spojené s činnosťou združenia a spôsob ich
získania. Príjmy združenia sú najmä:
a) príjmy z vlastnej činnosti,
b) príjmy z členských príspevkov,
c) dotácie, granty, dary a príspevky,
d) iné príjmy.
Združenie vedie účtovníctvo podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov,
zásad a pravidiel. Ročnú účtovnú závierku združenia overuje auditor.
Pri zániku združenia sa likvidačný zostatok rozdelí podľa postupu schváleného valným
zhromaždením tým členom združenia, ktorých členstvo trvá ku dňu zániku združenia.
Podľa zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov §20 Formy
a zásady spolupráce
(2) Majetok, ktorý obce získajú na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej
úlohy alebo činnosti, alebo z činnosti právnickej osoby, ktorú založili podľa osobitného
zákona, stáva sa spoluvlastníctvom všetkých obcí, ktoré sú účastníkmi zmluvy. Podiel na
majetku získanom spoločnou činnosťou zodpovedá sume vložených prostriedkov, ak sa obce
nedohodnú inak.
Financovanie možno rozdeliť aj do dvoch základných skupín – financovanie vnútornými
a vonkajšími finančnými zdrojmi.
a) vnútorné financovanie
V prípade vnútorného financovania ide predovšetkým o financovanie spoločným fondom. Pri
vzniku mikroregiónu si v stanovách určia základný jednorazový vklad a každoročný vklad,
tzv. členský príspevok. Takýto príspevok je súčtom určenej sumy za každého obyvateľa danej
obce. Výšku členského príspevku možno meniť Valné zhromaždenie alebo iný orgán na to
určený. Získané finančné prostriedky z členských príspevkov sú výlučne majetkom združenia
a môžu sa použiť len na výdaje súvisiace s činnosťou združenia.
b) vonkajšie financovanie
Medzi vonkajšie financovanie patria všetky finančné zdroje prichádzajúce do mikroregiónu
z iných ako vlastnou prácou získaných finančných prostriedkov. Medzi takéto zdroje patria
dotácie z národných a európskych zdrojov.
Medzi ďalšie finančné a iné prostriedky patria:
a) dedičstvá v prospech združenia,
b) výnosy verejných zbierok,
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c) výnosy účelových akcií,
d) úroky z finančných prostriedkov v peňažných ústavoch,
e) výnosy z vlastnej hospodárskej činnosti združenia, vykonávanie v súlade s predmetom
činnosti združenia,
f) nefinančný majetok – hmotný majetok, know-how.
Celý hmotný a nehmotný majetok združenia je nedotknuteľným vlastníctvom, ktoré slúži
výlučne na plnenie cieľov združenia. Majetok združenia sa spravuje v súlade so zásadami
riadneho hospodárenia.
Finančné prostriedky združenia sa ukladajú na samostatný účet zriadený na tento účel v
peňažnom ústave. Prostriedky združenia možno použiť len na účely, na ktoré boli poskytnuté.
Na čerpanie prostriedkov nie je právny nárok.. Nevyčerpané prostriedky a prostriedky získané
od združenia na základe nepravdivých a nesprávnych informácií sa musia združeniu
bezodkladne vrátiť.
Podnikateľskú činnosť môže združenie vykonávať len na doplnenie zdrojov pre financovanie
jednotlivých projektov a aktivít. Prostriedky združenia je možné poskytnúť na materiálovotechnické zabezpečenie činnosti združenia, na odmeňovanie pracovníkov aparátu združenia a
na úhradu vynaložených nákladov pre zabezpečenie činnosti združenia.
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ZÁVER
Vznik a fungovanie mikroregiónu závisí od mnohých faktorov. Medzi prvé samozrejme
dôvod vzniku mikroregiónu, úlohy na ktoré sa chce zamerať a cieľ ktorý chce svojou
existenciou naplniť.
Ďalším faktorom je samozrejme organizačná štruktúra mikroregiónu, jeho orgány a ich
kompetencie. Tu je dôležitým faktorom akým spôsobom sa orgány postavia k svojim
povinnostiam.
Medzi posledný a nie menej dôležitý faktor je samotné financovanie mikroregiónu. Aj pri
dokonalej organizácií, definovaní cieľom a predstáv o úlohách a projektoch, ktoré bude
mikroregión vykonávať, bez finančných prostriedkov, či už peňažných alebo nepeňažných
nemôže existovať. Aj na základné potreby vyplývajúce z existencie mikroregiónu je potrebné
určité financie.
Iba ak máme predstavu toho čo chceme dosiahnuť, ako to chceme dosiahnuť a spôsob ako to
budeme financovať, dokážeme vytvoriť udržateľný mikroregión, ktorý dokáže zaistiť svoju
existenciu.
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