
Z Á P I S N I C A  č. 01/23 

z rokovania Riadiaceho výboru najmenej rozvinutého okresu Levoča dňa  

24.02.2023 o 9:00 hod. k výzve č. 07/OÚ LE/2023 

 

 

Miesto rokovania: Okresný úrad Levoča – kancelária prednostu úradu (II. poschodie) 

 

Prítomní: viď. Príloha č. 1  

Ospravedlnení: Ing. Miroslav Vilkovský, MBA 

 

 

Program: 

1. Otvorenie a schválenie programu rokovania 

2. Prerokovanie návrhu a schválenie vyhlásenia Výzvy 07/OU LE/2023 

3. Diskusia a záver 

 

 

K bodu 1: 

Rokovanie riadiaceho výboru najmenej rozvinutého okresu Levoča otvoril prednosta OÚ 

Levoča Mgr. Ladislav Ogurčák, ktorý je zároveň predsedom riadiaceho výboru. Privítal 

prítomných členov riadiaceho výboru. Konštatoval, že je prítomných 6 členov riadiaceho 

výboru, a výbor je uznášaniaschopný. 

 

Predseda riadiaceho výboru oboznámil prítomných s navrhovaným programom rokovania 

a navrhol hlasovať o schválení programu rokovania. 

Výsledky hlasovania k bodu č. 1 programu: 

 

Za:                                                                                   6 

Proti:                                                                               0 

 

Riadiaci výbor jednohlasne schválil navrhovaný program rokovania výboru. 

     

K bodu 2: 

Okresný úrad požiadal ministerstvo o informáciu o výške disponibilných finančných 

prostriedkov pre Výzvu 07/OU-LE/2023, ktorá bola sekciou regionálneho rozvoja vyčíslená vo 

výške 481 344,60 EUR. 

Následne Okresný úrad vypracoval návrh výzvy, ktorý bol všetkým členom riadiaceho výboru 

zaslaný spolu s pozvánkou na rokovanie elektronickou formou na emailovú adresu.. Výbor 

jednotlivé body Výzvy 06/OU-LE/2022 prediskutoval a doplnil. 

Výbor sa dohodol na úprave termínu na podanie žiadostí a to od 27.02.2023 do 11.04.2023. 



Z aktivít plánu rozvoja bolo potrebné vylúčiť opatrenie D.3. Podpora prevencie kriminality, 

nakoľko dané opatrenie podľa Akčného plánu malo byť podporené v období 2019-2020. 

 

Hlasovanie: 

Predseda výboru vyzval členov, aby hlasovali a odsúhlasili znenie Výzvy 07/OU-LE/2023 

Schvaľujem:       6 

Neschvaľujem:   0 

Na základe výsledkov hlasovania Riadiaci výbor najmenej rozvinutého okresu Levoča prijal 

nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie č.1/2023 k návrhu výzvy č. 07/OU-LE/2023 na predkladanie žiadostí 

o poskytnutie regionálneho príspevku na rok 2023 

 

Riadiaci výbor najmenej rozvinutého okresu Levoča schvaľuje návrh výzvy č. 07/OU-LE/2023 

na predkladanie žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku na rok 2023 s úpravou termínu 

na podanie žiadostí. 

Riadiacim výborom schválená a prerokovaná výzva 07/OU-LE/2023 spolu so vzorom 

hodnotiaceho hárku člena riadiaceho výboru, kontrolného listu, merateľných ukazovateľov 

a návodom ako správne predkladať žiadosti o regionálny príspevok bude zverejnená na 

webovom sídle a na úradnej tabuli Okresného úradu Levoča a na webovom sídle Ministerstva 

investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. 

 

K bodu 3: 

Po ukončení diskusie predseda Riadiaceho výboru poďakoval prítomným za účasť a aktívny 

prístup a ukončil rokovanie. 

 

Stanovisko predsedu riadiaceho výboru k zneniu zápisnice: 

Predseda Riadiaceho výboru najmenej rozvinutého okresu Levoča, Mgr. Ladislav Ogurčák, 

svojím podpisom schvaľuje znenie zápisnice. 

 

 

 

 

 

 

 



V Levoči, dátum   03.03.2023 

 

 

 

Spracoval/la:                     

Mgr. Martina Pitoňáková             

odbor  organizačný       

                                                                                                    Mgr. Ladislav Ogurčák 

                                                                                         prednosta Okresného úradu Levoča 

predseda Riadiaceho výboru NRO Levoča 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

1. Prezenčná listina z rokovania členov Riadiaceho výboru NRO Levoča 

2. Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku na rok 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


