
OKRESNÝ ÚRAD VEĽKÝ KRTÍŠ 
Výbor pre rozvoj okresu Veľký Krtíš 

Nám A. H. Škultétyho  11, 990 01 Veľký Krtíš 

 
Č.  sp .: OU-VK-OO-2018/001117 

 

 

 

Z á p i s n i c a 

 

z pracovného stretnutia členov Výboru pre rozvoj okresu Veľký Krtíš 

 dňa 24.9.2018 so začiatkom 09
00 

 hod. 

  

 

Miesto konania: Námestie A.H. Škultétyho 11, 990 01 Veľký Krtíš  

 

Zúčastnení:  podľa prezenčnej listiny (viď. príloha č. 1) 

 

 

Program: 

 

1. Zahájenie pracovného stretnutia 

2. Akčný plán v znení dodatku č.3 

3. Prerokovanie žiadostí o regionálny príspevok a zaradenie žiadostí do zoznamu ročných priorít 

na rok 2019 

4. Diskusia 

5. Záver 

 

1. Zahájenie pracovného stretnutia  
 

Pracovné stretnutie Výboru pre rozvoj otvoril, privítal prítomných a viedol pán Mgr. 

Jozef Cuper - predseda Výboru pre rozvoj okresu Veľký Krtíš.  

 

2. Akčný plán v znení dodatku č.3 

 
Mgr. Jozef Cuper – Informoval o zmene účelu rozdelenia regionálneho príspevku rozvoja 

okresu Veľký Krtíš a o aktuálnosti Akčného plánu v znení dodatku č.3, ktorý je zverejnený na 

web stránke NRO (http://www.nro.vlada.gov.sk/najmenej-rozvinute-oresy/velky-krtis/). 

Aktualizácii akčného plánu predchádzalo hlasovanie formou „per rollam“ upravenom v 

zmysle všeobecných pripomienok vznesených na rokovaní Rady pre rozvoj najmenej 

rozvinutých okresov. Z 37 členov Rady vyjadrilo súhlas k predloženému návrhu dodatku na 

Úrad vlády Slovenskej republiky 36 a prijali uznesenie č. 30/A/2018/RRNRO.  
 

3. Prerokovanie žiadostí o regionálny príspevok a zaradenie žiadostí do zoznamu 

ročných priorít na rok 2019 
 

Mgr. Jozef Cuper – Podľa Čl. 5 Metodiky prípravy návrhu ročných priorít akčného plánu 

rozvoja najmenej rozvinutého okresu Okresný úrad predkladá kompletne vyplnený a výborom 

prerokovaný návrh ročných priorít rade najneskôr do 30. septembra kalendárneho roka 

predchádzajúceho roku, pre ktorý sú ročné priority navrhované a podľa § 4a odsek 5 zákona 

č. 336/2015 Z.z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov platného od 1.4.2018 má Okresný úrad po prerokovaní radou predložiť úradu vlády  

http://www.nro.vlada.gov.sk/najmenej-rozvinute-oresy/velky-krtis/
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návrh ročných priorít na nasledujúci kalendárny rok najneskôr do 31.októbra. Na základe 

uvedeného bola dňa 14.augusta 2018 vyhlásená výzva na predkladanie projektov 

financovaných alebo spolufinancovaných  z regionálneho príspevku a zverejnená na úradnej 

tabuli a web portáli  Okresného úradu vo Veľkom Krtíši. Okresný úrad zaevidoval 19 žiadostí 

o regionálny príspevok a po zaregistrovaní žiadosti v zmysle odseku 5 vykonal ich formálnu 

kontrolu.  

 

Žiadosť č.1. OÚ-VK-OO-2018/006594 - SHR Ľuboš Molitoris, biofarma Dubový háj. Účelom 

regionálneho príspevku je zvýšenie produkcie v živočíšnej a rastlinnej výrobe, podpora začiatku 

podnikania mladého farmára, zvýšenie zamestnanosti v požadovanej sume o regionálny príspevok 

142 056 €. Zaradenie žiadosti podľa Akčného plánu: 

Prioritná oblasť: B. 

Prioritná oblasť Posilnenie regionálnej a lokálnej ekonomiky a tvorba pracovných miest 

Opatrenie:  

B.1. Podpora podnikania v pôdohospodárstve a nadväzujúcich odvetviach 

Aktivita:  

B.1.1. Podpora minimálne 4 podnikateľských subjektov v poľnohospodárskej prvovýrobe vrátane 

pestovania ovocia a zeleniny 

 

Mgr. Jozef Cuper – V rámci prioritnej oblasti B, opatrenia B.1, aktivity B.1.1 je výška čerpania 

regionálneho príspevku 60 000 €. V tomto prípade požadovaná výška regionálneho príspevku 

je vyššia ako možné čerpanie pre danú aktivitu. Maximálna možná výška čerpania pre jeden 

podnikateľský subjekt v poľnohospodárskej prvovýrobe vrátane pestovania ovocia a zeleniny je 

15 000 €. Podnikateľskému subjektu bola dňa 11.9.2018 odoslaná informácia o zistených 

nedostatkoch žiadosti a výzva na ich odstránenie.   
 

Mgr. Mária Lörincz – Podnikateľský subjekt v žiadosti o regionálny príspevok – v časti 1 

„identifikácia žiadateľa“ nemá uvedené v akom registri je zapísaný, kde je vedený, pod akým 

registračným číslom a s akým dátumom registrácie. Tiež chýbajú údaje o hospodárskej 

činnosti.  
 

Mgr. Erika Kušická – Podnikateľský subjekt nie je známy v našom regióne a mali by sa 

podporiť poľnohospodárske subjekty, ktoré sú v regióne známe a dlhodobo pôsobiace. 

 

Hlasovanie: 

Počet členov Výboru pre rozvoj okresu Veľký Krtíš 9 

Počet členov vylúčených z hlasovania 0 

Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania  8 

Z toho: pre 0 

            proti 8 

            zdržali sa hlasovania 0 

Počet členov, ktorí sa nezúčastnili hlasovania 1 

 

Z 9 členov Výboru, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní vyjadrilo nesúhlas 8 členov, čo 

predstavuje nadpolovičnú väčšinu zúčastnených členov Výboru. Výbor nesúhlasí so 

zaradením žiadosti o regionálny príspevok do zoznamu ročných priorít. 
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Žiadosť č.2. OÚ-VK-OO-2018/006595 - Stredná odborná škola, Gotwaldova 70/43, 991 06 

Želovce. Účelom regionálneho príspevku je zlepšenie podmienok odborného a celoživotného 

vzdelávania v SOŠ v Želovciach v požadovanej sume o regionálny príspevok 130 000 €. Zaradenie 

žiadosti podľa Akčného plánu: 

Prioritná oblasť: C.  

Prioritná oblasť Rozvoj ľudských zdrojov, zvyšovanie kvalifikácie a prepojenie vzdelávania s praxou 

Opatrenie: C.2. 

 Podpora účasti na CŽV – vytvorenie siete CŽV 

Aktivita: C.2.1.  

Podpora 3 regionálnych centier vzdelávania / COVP a ďalších vzdelávacích aktivít 

 

- Mgr. Jozef Cuper – V rámci EŠIF (Európske štrukturálne investičné fondy)  získala 

stredná odborná škola v Želovciach prostriedky v rámci operačného programu IROP               

( Integrovaný regionálny operačný program). Z dôvodu nedostatočného nastavenia IROP je 

podaná uvedená žiadosť o regionálny príspevok.  
 

Hlasovanie: 

Počet členov Výboru pre rozvoj okresu Veľký Krtíš 9 

Počet členov vylúčených z hlasovania 0 

Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania  8 

Z toho: pre 8 

            proti 0 

            zdržali sa hlasovania 0 

Počet členov, ktorí sa nezúčastnili hlasovania 1 
 

Z 9 členov Výboru, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní vyjadrilo súhlas 8 členov, čo predstavuje 

nadpolovičnú väčšinu zúčastnených členov Výboru. Výbor súhlasí so zaradením žiadosti 

o regionálny príspevok do zoznamu ročných priorít. 

 

Žiadosť č.3. OÚ-VK-OO-2018/006605 - Obec Hrušov, 991 42 Hrušov č. 526. Účelom 

regionálneho príspevku je Zlepšenie podmienok inkluzívneho predprimárneho a primárneho 

vzdelávania v ZŠsMŠ Hrušov v požadovanej sume o regionálny príspevok 17 520 €. Zaradenie 

žiadosti podľa Akčného plánu: 

Prioritná oblasť: C.  

Prioritná oblasť Rozvoj ľudských zdrojov, zvyšovanie kvalifikácie a prepojenie vzdelávania s praxou 

Opatrenie: C.2. 

Podpora účasti na CŽV – vytvorenie siete CŽV 

Aktivita: C.2.3 

Podpora inkluzívneho predprimárneho a primárneho vzdelávania 
 

Hlasovanie: 

Počet členov Výboru pre rozvoj okresu Veľký Krtíš 9 

Počet členov vylúčených z hlasovania 0 

Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania  8 

Z toho: pre 8 

            proti 0 

            zdržali sa hlasovania 0 

Počet členov, ktorí sa nezúčastnili hlasovania 1 
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Z 9 členov Výboru, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní vyjadrilo súhlas 8 členov, čo predstavuje 

nadpolovičnú väčšinu zúčastnených členov Výboru. Výbor súhlasí so zaradením žiadosti 

o regionálny príspevok do zoznamu ročných priorít. 

 

Žiadosť č.4. OÚ-VK-OO-2018/006609 - Obec Vrbovka, Vrbovka č. 56, 991 06 Vrbovka. Účelom 

regionálneho príspevku je vytvorenie lepších podmienok inkluzívneho predprimárneho a primárneho 

vzdelávania v požadovanej sume o regionálny príspevok 17 705 €. Zaradenie žiadosti podľa Akčného 

plánu: 

Prioritná oblasť: C.  

Prioritná oblasť Rozvoj ľudských zdrojov, zvyšovanie kvalifikácie a prepojenie vzdelávania s praxou 

Opatrenie: C.2. 

Podpora účasti na CŽV – vytvorenie siete CŽV 

Aktivita: C.2.3 

Podpora inkluzívneho predprimárneho a primárneho vzdelávania 

 

Hlasovanie: 

Počet členov Výboru pre rozvoj okresu Veľký Krtíš 9 

Počet členov vylúčených z hlasovania 0 

Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania  8 

Z toho: pre 8 

            proti 0 

            zdržali sa hlasovania 0 

Počet členov, ktorí sa nezúčastnili hlasovania 1 

 

Z 9 členov Výboru, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní vyjadrilo súhlas 8 členov, čo predstavuje 

nadpolovičnú väčšinu zúčastnených členov Výboru. Výbor súhlasí so zaradením žiadosti 

o regionálny príspevok do zoznamu ročných priorít. 

 

Žiadosť č.5. OÚ-VK-OO-2018/006665 - Obec Opatovská Nová Ves, Opatovská Nová Ves č. 189, 

991 07 Slovenské Ďarmoty. Účelom regionálneho príspevku je Zlepšenie občianskej infraštruktúry 

v obci Opatovská Nová Ves  zvýšením  kvality poskytovaných služieb v požadovanej sume 

o regionálny príspevok 32 500 €. Zaradenie žiadosti podľa Akčného plánu: 

Prioritná oblasť: D.  

Prioritná oblasť Moderné a dostupné verejné služby  

Opatrenie: D.2. 

Zlepšenie životných podmienok obyvateľov okresu Veľký Krtíš 

Aktivita:D.2.2.  

Budovanie dopravnej, občianskej a environmentálnej infraštruktúry, podpora voľnočasových, 

kultúrnych, športových a spoločenských aktivít 
 

Hlasovanie: 

Počet členov Výboru pre rozvoj okresu Veľký Krtíš 9 

Počet členov vylúčených z hlasovania 0 

Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania  8 

Z toho: pre 8 

            proti 0 

            zdržali sa hlasovania 0 

Počet členov, ktorí sa nezúčastnili hlasovania 1 
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Z 9 členov Výboru, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní vyjadrilo súhlas 8 členov, čo predstavuje 

nadpolovičnú väčšinu zúčastnených členov Výboru. Výbor súhlasí so zaradením žiadosti 

o regionálny príspevok do zoznamu ročných priorít. 

 

Žiadosť č.6. OÚ-VK-OO-2018/006737 - Veľkokrtíšska vínna cesta, o.z., Osloboditeľov 66, 99001 

Veľký Krtíš. Účelom regionálneho príspevku je systematické zvyšovanie návštevnosti regiónu Veľký 

Krtíš v požadovanej sume o regionálny príspevok 444 377,72 €. Zaradenie žiadosti podľa Akčného 

plánu: 

Prioritná oblasť: B. 

Prioritná oblasť Posilnenie regionálnej a lokálnej ekonomiky a tvorba pracovných miest 

Opatrenie: B.2 

 Podpora nových a existujúcich podnikateľských subjektov v priemysle, službách a cestovnom ruchu 

Aktivita: B.2.2.  

Podpora udržateľného cestovného ruchu 

Hlasovanie: 

Počet členov Výboru pre rozvoj okresu Veľký Krtíš 9 

Počet členov vylúčených z hlasovania 0 

Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania  8 

Z toho: pre 8 

            proti 0 

            zdržali sa hlasovania 0 

Počet členov, ktorí sa nezúčastnili hlasovania 1 

 

Z 9 členov Výboru, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní vyjadrilo súhlas 8 členov, čo predstavuje 

nadpolovičnú väčšinu zúčastnených členov Výboru. Výbor súhlasí so zaradením žiadosti 

o regionálny príspevok do zoznamu ročných priorít. 

 

Žiadosť č.7. OÚ-VK-OO-2018/006738- Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu  Veľký 

Krtíš, n. o. , Vrbovka č. 56, 991 06  Vrbovka. Účelom regionálneho príspevku je Dosiahnutie cieľa 

Akčného plánu rozvoja okresu Veľký Krtíš v požadovanej sume o regionálny príspevok 270 202 €. 

Zaradenie žiadosti podľa Akčného plánu: 

Prioritná oblasť: A.  

Systémové opatrenia na úrovni okresu Veľký Krtíš 

Opatrenie: A.1.  

Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Veľký Krtíš 

Hlasovanie: 

Počet členov Výboru pre rozvoj okresu Veľký Krtíš 9 

Počet členov vylúčených z hlasovania 1 

Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania  7 

Z toho: pre 7 

            proti 0 

            zdržali sa hlasovania 0 

Počet členov, ktorí sa nezúčastnili hlasovania 1 

 

Z 9 členov Výboru, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní vyjadrilo súhlas 7 členov, čo predstavuje 

nadpolovičnú väčšinu zúčastnených členov Výboru, z hlasovania bol vylúčený 1 člen.. Výbor 

súhlasí so zaradením žiadosti o regionálny príspevok do zoznamu ročných priorít. 
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Žiadosť č.8. OÚ-VK-OO-2018/006745 - Stredná odborná škola, Poľná 10, Veľký Krtíš. Účelom 

regionálneho príspevku je zlepšenie podmienok odborného a celoživotného vzdelávania a vytvorenie 

Regionálneho centra vzdelávania pri SOŠ vo Veľkom Krtíši. v požadovanej sume o regionálny 

príspevok 75 000 €. Zaradenie žiadosti podľa Akčného plánu: 

Prioritná oblasť: C.  

Prioritná oblasť Rozvoj ľudských zdrojov, zvyšovanie kvalifikácie a prepojenie vzdelávania s praxou 

Opatrenie: C.2. 

 Podpora účasti na CŽV – vytvorenie siete CŽV 

Aktivita: C.2.1.  

Podpora 3 regionálnych centier vzdelávania / COVP a ďalších vzdelávacích aktivít 

Hlasovanie: 

Počet členov Výboru pre rozvoj okresu Veľký Krtíš 9 

Počet členov vylúčených z hlasovania 0 

Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania  8 

Z toho: pre 8 

            proti 0 

            zdržali sa hlasovania 0 

Počet členov, ktorí sa nezúčastnili hlasovania 1 

 

Z 9 členov Výboru, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní vyjadrilo súhlas 8 členov, čo predstavuje 

nadpolovičnú väčšinu zúčastnených členov Výboru. Výbor súhlasí so zaradením žiadosti 

o regionálny príspevok do zoznamu ročných priorít. 

 

Žiadosť č.9. OÚ-VK-OO-2018/006750 - Komunitné Centrum Menšín, J.A.Komenského3, 990 01 

Veľký Krtíš. Účelom regionálneho príspevku je úhrada výdavkov, spojených so zabezpečením aktivít 

a prevádzky Komunitného centra menšín v požadovanej sume o regionálny príspevok 23 552,08 €. 

Zaradenie žiadosti podľa Akčného plánu: 

Prioritná oblasť: D.  

Prioritná oblasť Moderné a dostupné verejné služby  

Opatrenie: D.1.  

Zvýšenie kapacity služieb so sociálnym zameraním 

Aktivita: D.1.2  

Zvýšenie kapacity sociálnych a zdravotných služieb 

Hlasovanie: 

Počet členov Výboru pre rozvoj okresu Veľký Krtíš 9 

Počet členov vylúčených z hlasovania 0 

Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania  8 

Z toho: pre 8 

            proti 0 

            zdržali sa hlasovania 0 

Počet členov, ktorí sa nezúčastnili hlasovania 1 

 

Z 9 členov Výboru, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní vyjadrilo súhlas 8 členov, čo predstavuje 

nadpolovičnú väčšinu zúčastnených členov Výboru. Výbor súhlasí so zaradením žiadosti 

o regionálny príspevok do zoznamu ročných priorít. 
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Žiadosť č.10. OÚ-VK-OO-2018/006769 Obec Ipeľské Predmostie - 991 10 Ipeľské Predmostie 

č.133. Účelom regionálneho príspevku je vytvorenie lepších  podmienok na dopravnú infraštruktúru 

v lokalite obcí Ipeľské Predmostie v požadovanej sume o regionálny príspevok 63 816,00 €. 

Zaradenie žiadosti podľa Akčného plánu: 

Prioritná oblasť: D.  

Prioritná oblasť Moderné a dostupné verejné služby  

Opatrenie: D.2. 

Zlepšenie životných podmienok obyvateľov okresu Veľký Krtíš 

Aktivita:D.2.2.  

Budovanie dopravnej, občianskej a environmentálnej infraštruktúry, podpora voľnočasových, 

kultúrnych, športových a spoločenských aktivít 

 

Hlasovanie: 

Počet členov Výboru pre rozvoj okresu Veľký Krtíš 9 

Počet členov vylúčených z hlasovania 0 

Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania  8 

Z toho: pre 8 

            proti 0 

            zdržali sa hlasovania 0 

Počet členov, ktorí sa nezúčastnili hlasovania 1 

 

Z 9 členov Výboru, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní vyjadrilo súhlas 8 členov, čo predstavuje 

nadpolovičnú väčšinu zúčastnených členov Výboru. Výbor súhlasí so zaradením žiadosti 

o regionálny príspevok do zoznamu ročných priorít. 

 

Žiadosť č.11. OÚ-VK-OO-2018/006770 - IMPÉRIUM, o.z, Hontianska 78/26, 991 28 Vinica. 

Účelom regionálneho príspevku je zlepšenie prístupu obyvateľov okresu Veľký Krtíš k dostupným 

a kvalitným sociálnym službám, zvýšenie kapacity terénnej opatrovateľskej služby, zachovanie 

kapacít ambulantných sociálnych služieb v požadovanej sume o regionálny príspevok 150 000 €. 

Zaradenie žiadosti podľa Akčného plánu: 

Prioritná oblasť: D.  

Prioritná oblasť Moderné a dostupné verejné služby  

Opatrenie: D.1.  

Zvýšenie kapacity služieb so sociálnym zameraním 

Aktivita: D.1.2  

Zvýšenie kapacity sociálnych a zdravotných služieb 

 

Hlasovanie: 

Počet členov Výboru pre rozvoj okresu Veľký Krtíš 9 

Počet členov vylúčených z hlasovania 1 

Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania  7 

Z toho: pre 7 

            proti 0 

            zdržali sa hlasovania 0 

Počet členov, ktorí sa nezúčastnili hlasovania 1 
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Z 9 členov Výboru, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní vyjadrilo súhlas 7 členov, čo predstavuje 

nadpolovičnú väčšinu zúčastnených členov Výboru, z hlasovania bol vylúčený 1 člen. Výbor 

súhlasí so zaradením žiadosti o regionálny príspevok do zoznamu ročných priorít. 

 

Žiadosť č.12. OÚ-VK-OO-2018/006773 - Spojená škola, Jarmočná 1, 992 80 Modrý Kameň. 

Účelom regionálneho príspevku je zlepšenie podmienok odborného a celoživotného vzdelávania a 

vytvorenie Regionálneho vzdelávacieho centra  pri SŠ v Modrom Kameni v požadovanej sume 

o regionálny príspevok 250 000 €. Zaradenie žiadosti podľa Akčného plánu: 

Prioritná oblasť: C.  

Prioritná oblasť Rozvoj ľudských zdrojov, zvyšovanie kvalifikácie a prepojenie vzdelávania s praxou 

Opatrenie: C.2. 

 Podpora účasti na CŽV – vytvorenie siete CŽV 

Aktivita: C.2.1.  

Podpora 3 regionálnych centier vzdelávania / COVP a ďalších vzdelávacích aktivít 

 

Hlasovanie: 

Počet členov Výboru pre rozvoj okresu Veľký Krtíš 9 

Počet členov vylúčených z hlasovania 1 

Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania  7 

Z toho: pre 7 

            proti 0 

            zdržali sa hlasovania 0 

Počet členov, ktorí sa nezúčastnili hlasovania 1 

 

Z 9 členov Výboru, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní vyjadrilo súhlas 7 členov, čo predstavuje 

nadpolovičnú väčšinu zúčastnených členov Výboru, z hlasovania bol vylúčený 1 člen. Výbor 

súhlasí so zaradením žiadosti o regionálny príspevok do zoznamu ročných priorít. 

 

Žiadosť č.13. OÚ-VK-OO-2018/006791- STRUK (Spoločnosť pre trvalo udržateľnú kultúru), 

Medovarce 68, 96562 Krupina. Účelom regionálneho príspevku je zvýšenie diverzifikácie výučby 

praktického vzdelávania v permakultúre, trvalo udržateľnom rozvoji a poľnohospodárstve 

v požadovanej sume o regionálny príspevok 58 050 €. Zaradenie žiadosti podľa Akčného plánu: 

Prioritná oblasť: C.  

Prioritná oblasť Rozvoj ľudských zdrojov, zvyšovanie kvalifikácie a prepojenie vzdelávania s praxou 

Opatrenie: C.2. 

 Podpora účasti na CŽV – vytvorenie siete CŽV 

Aktivita: C.2.1.  

Podpora 3 regionálnych centier vzdelávania / COVP a ďalších vzdelávacích aktivít 

 

Hlasovanie: 

Počet členov Výboru pre rozvoj okresu Veľký Krtíš 9 

Počet členov vylúčených z hlasovania 0 

Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania  8 

Z toho: pre 0 

            proti 8 

            zdržali sa hlasovania 0 

Počet členov, ktorí sa nezúčastnili hlasovania 1 
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Z 9 členov Výboru, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní vyjadrilo nesúhlas 8 členov, čo 

predstavuje nadpolovičnú väčšinu zúčastnených členov Výboru. Výbor nesúhlasí so 

zaradením žiadosti o regionálny príspevok do zoznamu ročných priorít. 

 

Žiadosť č.14. OÚ-VK-OO-2018/006792 - VAGA – VK s.r.o., Dúbravská cesta 35, 990 01 Veľký 

Krtíš. Účelom regionálneho príspevku je Zvýšenie návštevnosti okresu Veľký Krtíš, rozšírenie 

ponuky agroturizmu a vidieckeho turizmu v požadovanej sume o regionálny príspevok 165 000 €. 

Zaradenie žiadosti podľa Akčného plánu: 

Prioritná oblasť: B.  

Prioritná oblasť Posilnenie regionálnej a lokálnej ekonomiky a tvorba pracovných miest 

Opatrenie: B.1.  

Podpora podnikania v pôdohospodárstve a nadväzujúcich odvetviach 

Aktivita: B.1.5.  

Podpora minimálne 2 subjektov v oblasti agroturizmu a vidieckeho turizmu 

 

Výbor odporúča žiadosť o regionálny príspevok pre subjekt VAGA-VK s.r.o., upraviť na sumu 

80 000 €, keďže sa jedná o prioritu v ktorej podľa akčného plánu v prioritnej oblasti B je podpora 

minimálne 2 subjektov v oblasti agroturizmu a vidieckeho turizmu v okrese Veľký Krtíš.  

 

 

Žiadosť č.15. OÚ-VK-OO-2018/006793 - Obec Stredné Plachtince, Stredné Plachtince č.110, 991 

24 Dolné Plachtince. Účelom regionálneho príspevku je zlepšenie podmienok predprimárneho 

vzdelávania v požadovanej sume o regionálny príspevok 14 000 €. Zaradenie žiadosti podľa Akčného 

plánu: 

Prioritná oblasť: C.  

Prioritná oblasť Rozvoj ľudských zdrojov, zvyšovanie kvalifikácie a prepojenie vzdelávania s praxou 

Opatrenie: C.2. 

Podpora účasti na CŽV – vytvorenie siete CŽV 

Aktivita: C.2.3 

Podpora inkluzívneho predprimárneho a primárneho vzdelávania 

Hlasovanie: 

Počet členov Výboru pre rozvoj okresu Veľký Krtíš 9 

Počet členov vylúčených z hlasovania 0 

Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania  8 

Z toho: pre 8 

            proti 0 

            zdržali sa hlasovania 0 

Počet členov, ktorí sa nezúčastnili hlasovania 1 

 

Z 9 členov Výboru, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní vyjadrilo súhlas 8 členov, čo predstavuje 

nadpolovičnú väčšinu zúčastnených členov Výboru. Výbor súhlasí so zaradením žiadosti 

o regionálny príspevok do zoznamu ročných priorít. 

 

Žiadosť č.16. OÚ-VK-OO-2018/006794 - Obec Vrbovka, Vrbovka č. 56, 991 06  Vrbovka. 

Účelom regionálneho príspevku je zlepšenie podmienok na hodnotné trávenie voľného času 

a rozšírenie ponuky kultúrnych aktivít v požadovanej sume o regionálny príspevok 34 890 €. 

Zaradenie žiadosti podľa Akčného plánu: 
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Prioritná oblasť: D.  

Prioritná oblasť Moderné a dostupné verejné služby  

Opatrenie: D.2. 

Zlepšenie životných podmienok obyvateľov okresu Veľký Krtíš 

Aktivita:D.2.2.  

Budovanie dopravnej, občianskej a environmentálnej infraštruktúry, podpora voľnočasových, 

kultúrnych, športových a spoločenských aktivít 
 

Hlasovanie: 

Počet členov Výboru pre rozvoj okresu Veľký Krtíš 9 

Počet členov vylúčených z hlasovania 0 

Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania  8 

Z toho: pre 8 

            proti 0 

            zdržali sa hlasovania 0 

Počet členov, ktorí sa nezúčastnili hlasovania 1 

 

Z 9 členov Výboru, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní vyjadrilo súhlas 8 členov, čo predstavuje 

nadpolovičnú väčšinu zúčastnených členov Výboru. Výbor súhlasí so zaradením žiadosti 

o regionálny príspevok do zoznamu ročných priorít. 

 

Žiadosť č.17. OÚ-VK-OO-2018/006796 - Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu 

Stredného Poiplia, Nám. A. H. Škultétyho 1, 990 01  Veľký Krtíš. Účelom regionálneho príspevku 

je zvyšovanie návštevnosti a počtu turistov v okrese Veľký Krtíš v požadovanej sume o regionálny 

príspevok 25 688 €. Zaradenie žiadosti podľa Akčného plánu: 

Prioritná oblasť: B. 

Prioritná oblasť Posilnenie regionálnej a lokálnej ekonomiky a tvorba pracovných miest 

Opatrenie: B.2 

 Podpora nových a existujúcich podnikateľských subjektov v priemysle, službách a cestovnom ruchu 

Aktivita: B.2.2.  

Podpora udržateľného cestovného ruchu 

Hlasovanie: 

Počet členov Výboru pre rozvoj okresu Veľký Krtíš 9 

Počet členov vylúčených z hlasovania 1 

Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania  7 

Z toho: pre 7 

            proti 0 

            zdržali sa hlasovania 0 

Počet členov, ktorí sa nezúčastnili hlasovania 1 

 

Z 9 členov Výboru, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní vyjadrilo súhlas 7 členov, čo predstavuje 

nadpolovičnú väčšinu zúčastnených členov Výboru, z hlasovanie bol vylúčený 1 člen. Výbor 

súhlasí so zaradením žiadosti o regionálny príspevok do zoznamu ročných priorít. 

 

Žiadosť č.18. OÚ-VK-OO-2018/006798 - Viktor Lestyánszký LY – agri, Ipeľské Predmostie 21, 

991 01 Ipeľské Predmostie. Účelom regionálneho príspevku je Zlepšenie podmienok podnikania 

v pôdohospodárstve  – poľnohospodárskej prvovýrobe v požadovanej sume o regionálny príspevok 

15 000 €. Zaradenie žiadosti podľa Akčného plánu: 
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Prioritná oblasť: B. 

Prioritná oblasť Posilnenie regionálnej a lokálnej ekonomiky a tvorba pracovných miest 

Opatrenie:  

B.1. Podpora podnikania v pôdohospodárstve a nadväzujúcich odvetviach 

Aktivita:  

B.1.1. Podpora minimálne 4 podnikateľských subjektov v poľnohospodárskej prvovýrobe vrátane 

pestovania ovocia a zeleniny 

Hlasovanie: 

Počet členov Výboru pre rozvoj okresu Veľký Krtíš 9 

Počet členov vylúčených z hlasovania 0 

Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania  8 

Z toho: pre 8 

            proti 0 

            zdržali sa hlasovania 0 

Počet členov, ktorí sa nezúčastnili hlasovania 1 

 

Z 9 členov Výboru, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní vyjadrilo súhlas 8 členov, čo predstavuje 

nadpolovičnú väčšinu zúčastnených členov Výboru. Výbor súhlasí so zaradením žiadosti 

o regionálny príspevok do zoznamu ročných priorít. 

 

Žiadosť č.19. OÚ-VK-OO-2018/006799 - Adrián Nagy - ADOREX, Dolinka 182, 991 28 Dolinka. 

Účelom regionálneho príspevku je Zlepšenie podmienok podnikania, efektívnejšie využívanie 

ťahanej cisterny  na obhospodárenej ornej pôde v požadovanej sume o regionálny príspevok 15 000 

€. Zaradenie žiadosti podľa Akčného plánu: 

Prioritná oblasť: B. 

Prioritná oblasť Posilnenie regionálnej a lokálnej ekonomiky a tvorba pracovných miest 

Opatrenie:  

B.1. Podpora podnikania v pôdohospodárstve a nadväzujúcich odvetviach 

Aktivita:  

B.1.1. Podpora minimálne 4 podnikateľských subjektov v poľnohospodárskej prvovýrobe vrátane 

pestovania ovocia a zeleniny 

 

Hlasovanie: 

Počet členov Výboru pre rozvoj okresu Veľký Krtíš 9 

Počet členov vylúčených z hlasovania 0 

Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania  8 

Z toho: pre 8 

            proti 0 

            zdržali sa hlasovania 0 

Počet členov, ktorí sa nezúčastnili hlasovania 1 

 

Z 9 členov Výboru, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní vyjadrilo súhlas 8 členov, čo predstavuje 

nadpolovičnú väčšinu zúčastnených členov Výboru. Výbor súhlasí so zaradením žiadosti 

o regionálny príspevok do zoznamu ročných priorít. 
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5. Záver 
 

Na záver stretnutia predseda Výboru pre rozvoj Mgr. Jozef Cuper poďakoval prítomným 

za hlasovanie pri jednotlivých žiadostiach a zaradenie do návrhu zoznamu ročných priorít 

ako aj za účasť na pracovnom  stretnutí. 

 
1. Úloha: Príprava zoznamu s návrhom ročných priorít akčného plánu rozvoja najmenej 

rozvinutého okresu Veľký Krtíš na predloženie Rade na schválenie 

Zodpovedný:  Sekretariát OÚ Veľký Krtíš   

Termín: 28.09.2018 

 

 

Prílohy: 

1. Prezenčná listina zo dňa 24.09.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veľký Krtíš 26.09.2018 

Overil: Mgr. Jozef Cuper                                                    Zapísala: Ing. Riana Tóthová    



OKRESNÝ ÚRAD VEĽKÝ KRTÍŠ 
Výbor pre rozvoj okresu Veľký Krtíš 

Nám A. H. Škultétyho  11, 990 01 Veľký Krtíš 

 
Č.  sp .: OU-VK-OO-2018/001117 

 

 

 

 

Z á p i s n i c a 

 

z pracovného stretnutia členov Výboru pre rozvoj okresu Veľký Krtíš 

 dňa 26.10.2018 so začiatkom 09
00 

 hod. 

  

 

Miesto konania: Námestie A.H. Škultétyho 11, 990 01 Veľký Krtíš  

 

Zúčastnení:  podľa prezenčnej listiny (viď. príloha č. 1) 

 

 

Program: 

 

1. Zahájenie pracovného stretnutia 

2. Prerokovanie žiadostí o regionálny príspevok a zaradenie žiadostí do zoznamu ročných priorít 

na rok 2019 a doplnenie zoznamu aktivít v okrese, ktorých realizácia sa má začať 

v príslušnom kalendárnom roku. 

3. Disponibilné prostriedky  

4. Záver 

 

K bodu 1: 
Pracovné stretnutie Výboru pre rozvoj otvoril, privítal prítomných a viedol pán Mgr. Jozef Cuper - 

predseda Výboru pre rozvoj okresu Veľký Krtíš.  

 

K bodu 2:  
Mgr. Jozef Cuper – Na úvod informoval o výške disponibilného zostatku na jednotlivé priority. 

Nastala situácia kedy krytie projektov navrhnutých v priorite D bolo prekročené o čiastku 3 895 Eur. 

Na základe tejto skutočnosti je potrebné ešte pred podaním ročných priorít na rok 2019 Úradu vlády 

SR znížiť minimálne o zmienenú sumu, alebo vyradiť jeden z podaných projektov v danej priorite. 

 

Zoznam projektov schválených členmi Výboru zo dňa 24.9.2018 a Radou zo dňa 22.10.2018: 

 

Priorita A: 

 

- Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu  Veľký Krtíš, n. o. , Vrbovka č. 56, 

991 06  Vrbovka.  

Prioritná oblasť: A.; Opatrenie: A.1.  

Výška požadovaného regionálneho príspevku: 270 202 €. 

 

Priorita B: 

- Viktor Lestyánszký LY – agri, Ipeľské Predmostie 21, 991 01 Ipeľské Predmostie.  

Prioritná oblasť: B.; Opatrenie: B.1.; Aktivita:B.1.1.  

Výška požadovaného regionálneho príspevku: 15 000 €. 



2 
 

 

-  Adrián Nagy - ADOREX, Dolinka 182, 991 28 Dolinka.  

Prioritná oblasť: B.; Opatrenie: B.1.; Aktivita:B.1.1.  

Výška požadovaného regionálneho príspevku: 15 000 €. 
 

- Veľkokrtíšska vínna cesta, o.z., Osloboditeľov 66, 99001 Veľký Krtíš.  

Prioritná oblasť: B. ; Opatrenie: B.2.; Aktivita:B.2.2.  

Výška požadovaného regionálneho príspevku: 444 377,72 €. 
 

- Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia, Nám. A. H. 

Škultétyho 1, 990 01  Veľký Krtíš.  

Prioritná oblasť: B. ; Opatrenie: B.2.; Aktivita:B.2.2.  

Výška požadovaného regionálneho príspevku: 25 688 €. 

 

Priorita C: 

- Stredná odborná škola, Gotwaldova 70/43, 991 06 Želovce. 

Prioritná oblasť: C.; Opatrenie: C.2.; Aktivita: C.2.1.  

Výška požadovaného regionálneho príspevku: 130 000 €. 
 

- Obec Hrušov, 991 42 Hrušov č. 526.  

Prioritná oblasť: C.; Opatrenie: C.2.; Aktivita: C.2.3 

Výška požadovaného regionálneho príspevku: 17 520 €. 
 

- Obec Vrbovka, Vrbovka č. 56, 991 06 Vrbovka.  

Prioritná oblasť: C.; Opatrenie: C.2.; Aktivita: C.2.3 

Výška požadovaného regionálneho príspevku: 17 705 €. 
 

- Stredná odborná škola, Poľná 10, Veľký Krtíš.  

Prioritná oblasť: C.; Opatrenie: C.2.; Aktivita: C.2.1.  

Výška požadovaného regionálneho príspevku: 75 000 €. 
 

- Spojená škola, Jarmočná 1, 992 80 Modrý Kameň.  

Prioritná oblasť: C.; Opatrenie: C.2.; Aktivita: C.2.1.  

Výška požadovaného regionálneho príspevku: 250 000 €. 
 

- Obec Stredné Plachtince, Stredné Plachtince č.110, 991 24 Dolné Plachtince.  

Prioritná oblasť: C.; Opatrenie: C.2.; Aktivita: C.2.3.  

Výška požadovaného regionálneho príspevku: 14 000 €. 

 

Priorita D: 

- Obec Opatovská Nová Ves, Opatovská Nová Ves č. 189, 991 07 Slovenské Ďarmoty.  

Prioritná oblasť: D. ; Opatrenie: D.2.; Aktivita:D.2.2.  

Výška požadovaného regionálneho príspevku: 32 500 €. 
 

- Komunitné Centrum Menšín, J.A.Komenského3, 990 01 Veľký Krtíš.  

Prioritná oblasť: D.; Opatrenie: D.1.; Aktivita: D.1.2  

Výška požadovaného regionálneho príspevku: 23 552,08 €.  
 
 

 

- Obec Ipeľské Predmostie - 991 10 Ipeľské Predmostie č.133.  

Prioritná oblasť: D. ; Opatrenie: D.2.; Aktivita:D.2.2.  

Výška požadovaného regionálneho príspevku: 63 816,00 €. 
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- IMPÉRIUM, o.z, Hontianska 78/26, 991 28 Vinica.  

Prioritná oblasť: D.; Opatrenie: D.1.; Aktivita: D.1.2 

Výška požadovaného regionálneho príspevku: 150 000 €. 
 

- Obec Vrbovka, Vrbovka č. 56, 991 06  Vrbovka.  

Prioritná oblasť: D. ; Opatrenie: D.2.; Aktivita:D.2.2.  

Výška požadovaného regionálneho príspevku: 34 890 €. 

 

Členovia výboru prehodnotili vyradenie žiadosti Obce Vrbovka Obec Vrbovka, Vrbovka č. 56, 991 

06  Vrbovka v prioritnej oblasti D, Opatrenie D.2,; aktivita D.2.2 kde výška požadovanej sumy 

o regionálny príspevok je 34 890 €.  
 

Hlasovanie: 

Počet členov Výboru pre rozvoj okresu Veľký Krtíš 9 

Počet členov vylúčených z hlasovania 0 

Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania  5 

Z toho: pre 5 

            proti 0 

            zdržali sa hlasovania 0 

Počet členov, ktorí sa nezúčastnili hlasovania 4 

 

Z 9 členov Výboru, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní vyjadrilo súhlas s vyradením žiadosti obce 

Vrbovka 5 členov, čo predstavuje nadpolovičnú väčšinu zúčastnených členov Výboru. Výbor 

súhlasí s vyradením žiadosti o regionálny príspevok zo zoznamu ročných priorít na rok 2019. 

 

Doplnenie zoznamu aktivít v okrese, ktorých realizácia sa má začať v príslušnom kalendárnom roku. 

 

- SHR Gabriel Zsigmond - Zlepšenie kvality poľnohospodárskych produktov 

- SALEMIX s.r.o. - Obnova skleníkového hospodárstva 

- SHR Tibor Kušický - Investície do poľnohospodárskej techniky do vinohradov 

- MOVINO, spol. s.r.o - Zvýšenie konkurencieschopnosti vinohradníckeho a vinárskeho 

podniku 

- EQUUS a.s.- Rozšírenie výrobných, baliacich činností a skladovacích kapacít 

- ZELKA s.r.o. - Výroba bylinkových čajov a sušeného ovocia 

- SELVINO s-r.o. - Vinárstvo ponukajúce miestne a regionálne produkty -  rozvoj 

cestovného ruchu 

- IKE, s.r.o. - Inovácia výrobného procesu v oblasti reklamnej činnosti, veľkoformátovej 

tlače 

- J-STAV spol. s.r.o., Veľký Krtíš - Recyklačné stredisko stavebného odpadu 

- SKL MECHANIC Veľký Krtíš - Vybudovanie strediska externej praxe žiakov v 

strojárskej firme 

- ELMOUR BETON s.r.o., - Rekonštrukcia a prestavba štvorpodlažnej budovy na centrum 

remeselných činností v spolupráci Spojenou školou Modrý Kameň 

- Mesto Veľký Krtíš - Digitalizácia verejnej správy 

- Mesto Modrý Kameň - Rekonštrukcia NKP – Kalvária + vyhliadka 

- Mesto Veľký Krtíš - Rekonštrukcia a zatraktívnenie štadiónu v meste Veľký Krtíš 

- Mesto Veľký Krtíš - Vybudovanie cyklchodníka Malý Krtíš-VK-Modrý Kameň 

- Mesto Veľký Krtíš - Rekonštrukcia autobusobého nástupšťa 
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K bodu 3:  

 
Prioritná 

oblasť 

Názov prioritnej oblasti Rozdelenie 

RP  

1 

Uzavreté 

zmluvy 

2 

Zostatok 

3 

/1-2/ 

Suma za 

zmluvy na 

rok 2019 

4 

Zostatok 

po RocP 

5 

/3-4/ 

A Systémové opatrenia na úrovni 

okresu 

463 562 188 960 274 602 270 202 4 400  

B Posilnenie regionálnej a lokálnej 

ekonomiky a tvorba pracovných 

miest 

1 176 600 20 000 1 156 600 500 066 656 534  

C Rozvoj ľudských zdrojov, 

zvyšovanie kvalifikácie a 

prepojenie vzdelávania s praxou 

855 000 62 786 792 214 504 225 287 989  

D Moderné a dostupné verejné 

služby 

834 838 534 002 300 863 269 867 30 996 

spolu VK 3 330 000  2 524 279 1 274 493 1 249 786  

 
 

Mgr. Jozef Cuper – Navrhuje možnosť návrhu dodatku č.4 s presunom časti prostriedkov 

v prerozdelení  regionálneho príspevku pre okres Veľký Krtíš z priority B /15 000 €/ a priority 

C /15 000 €/ v celkovej výške 30 000 €. Predpokladom by bolo navýšenie disponibilných 

prostriedkov pre prioritu D a tým aj možnosť pre opätovné podanie žiadosti obce Vrbovka, 

ktorá by bola zaradená v aktualizácii ročných priorít na rok 2019. 

 

Členovia výboru súhlasili s návrhom dodatku č.4 a presunom častí prostriedkov z priority B 

/15 000 €/  a priority C /15 000 €/ do prioritnej oblasti D vo celkovej výške 30 000 €.  
 
 

Hlasovanie: 

Počet členov Výboru pre rozvoj okresu Veľký Krtíš 9 

Počet členov vylúčených z hlasovania 0 

Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania  5 

Z toho: pre 5 

            proti 0 

            zdržali sa hlasovania 0 

Počet členov, ktorí sa nezúčastnili hlasovania 4 

 

 

Z 9 členov Výboru, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní vyjadrilo súhlas 5 členov, čo predstavuje 

nadpolovičnú väčšinu zúčastnených členov Výboru. Výbor súhlasí s vyradením žiadosti 

o regionálny príspevok zo zoznamu ročných priorít na rok 2019. 

 

5. Záver 
 

Na záver stretnutia predseda Výboru pre rozvoj Mgr. Jozef Cuper poďakoval prítomným 

za hlasovanie k návrhu zoznamu ročných priorít na rok 2019 ako aj za účasť na 

pracovnom  stretnutí. 
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5. Úloha: Príprava zoznamu s návrhom ročných priorít akčného plánu rozvoja najmenej 

rozvinutého okresu Veľký Krtíš a doplnenie zoznamu aktivít v okrese, ktorých realizácia sa 

má začať v príslušnom kalendárnom roku.na predloženie Úradu vlády SR. 

Zodpovedný:  Sekretariát OÚ Veľký Krtíš   

Termín: 29.10.2018 

 

 

Prílohy: 

1. Prezenčná listina zo dňa 26.10.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veľký Krtíš 29.10.2018 

Overil: Mgr. Jozef Cuper                                                    Zapísala: Ing. Riana Tóthová   


