
Z á p i s n i c a 
z rokovania Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov 

 

Poradové číslo rokovania: 31 
Miesto rokovania: Bratislava, Slovenská akadémia vied 
Dátum rokovania: 28. 10. 2019 
Čas rokovania: 13:00 – 15:00 
 
 
Prítomní:  členovia Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov a prizvané osoby 

v zmysle čl. 2 ods. 12 Štatútu Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov 
podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice  

 
K bodu č. 1 programu 
Rokovanie Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov (ďalej len „rada“) otvoril predseda rady. 
V úvodnom slove privítal členov rady a prizvaných hostí. Upozornil prítomných na skutočnosť, že 
z rokovania je pre potreby prípravy zápisnice zhotovovaný zvukový záznam v súlade s platným 
štatútom rady. Predseda konštatoval, že rada je uznášaniaschopná.  
 
K bodu č. 2 programu 
Predseda rady otvoril priestor pre doplnenie programu. O doplnenie do programu sa prihlásil pán 
Šimko a Radovan Bajaj. Predseda rady vyzval členov k schváleniu programu rokovania rady zaslaný 
členom rady spolu s pozvánkou, doplnený o dva nové body a to bod č. 24 a č. 25. 
 
 
Výsledky hlasovania k bodu č. 2 programu: 
prítomných:  36 
vylúčených v zmysle platného Štatútu rady:  0 
proti:  0 
 
Uznesenie č. 34/2019/RRNRO: Rada schvaľuje nasledovný program rokovania Rady pre rozvoj 
najmenej rozvinutých okresov: 
 

Návrh programu Rady: 

1. Otvorenie rokovania 

2. Schválenie programu rokovania 

3. Návrh ročných priorít okresu Kežmarok na rok 2020 

4. Návrh ročných priorít okresu Lučenec na rok 2020 

5. Návrh ročných priorít okresu Poltár na rok 2020 

6. Návrh ročných priorít okresu Revúca na rok 2020 

7. Návrh ročných priorít okresu Rimavská Sobota na rok 2020 

8. Návrh ročných priorít okresu Veľký Krtíš na rok 2020 

9. Návrh ročných priorít okresu Sabinov na rok 2020 

10. Návrh ročných priorít okresu Svidník na rok 2020 

11. Návrh ročných priorít okresu Vranov nad Topľou na rok 2020 

12. Návrh ročných priorít okresu Rožňava na rok 2020 

13. Návrh ročných priorít okresu Sobrance na rok 2020 

14. Návrh ročných priorít okresu Trebišov na rok 2020 

15. Návrh ročných priorít okresu Gelnica na rok 2020 

16. Návrh ročných priorít okresu Bardejov na rok 2020 

17. Návrh ročných priorít okresu Medzilaborce na rok 2020 

18. Návrh ročných priorít okresu Košice-okolie na rok 2020 

19. Návrh ročných priorít okresu Snina na rok 2020 

20. Návrh ročných priorít okresu Levoča na rok 2020 



21. Návrh ročných priorít okresu Michalovce na rok 2020 

22. Návrh ročných priorít okresu Stropkov na rok 2020 

23. Návrh dodatku č.1 k Akčnému plánu rozvoja okresu Stropkov 

24. Návrh dodatku č. 2 k Akčnému plánu rozvoja okresu Medzilaborce 

25. Informácia o pripravovanej výzve pre NRO 

26. Rôzne 

27. Záver 
 
K bodu č. 3 programu 
Predseda rady odovzdal slovo generálnemu riaditeľovi sekcie regionálneho rozvoja Matejovi 
Puzderovi. Pán Puzder upozornil na projekt č. 8- Podpora klastrovej iniciatívy a regionálnej značky 
kvality SPIŠSKÉ ZEMIAKY. Projekt nie je v súlade s prioritami NRO.  
 
Predseda rady otvoril diskusiu k návrhu ročných priorít okresu Kežmarok na rok 2020. 
 
Jozef Červenka, tajomník zboru poradcov (ÚV SR) upozornil na vysokú sumu vynaloženú na vytvorenie 
pracovného miesta v bode č. 3- Zaobstaranie ekologických elektrických kolobežiek a súvisiaceho 
vybavenia s cieľom zvýšiť ponuku služieb cestovného ruchu v regióne a navrhuje projekt č. 3 vypustiť. 
 
Veronika Havírová, prednostka OÚ Kežmarok, priblížila projekt č.3.  
 
Richard Raši, predseda rady, uistil pána Červenku o potrebe projektu č.3 a informoval o vyradení 
projektu č.8. 
 
 
Výsledky hlasovania k bodu č. 3 programu: 
prítomných:  36 
vylúčených v zmysle platného Štatútu rady :  1 
proti:  0 
 
Uznesenie č. 35/2019/RRNRO: Rada odporúča prednostovi okresného úradu predložiť návrh ročných 
priorít okresu Kežmarok, po zapracovaní pripomienok vznesených na rokovaní Rady, Úradu 
podpredsedu vlády SR. 
 
K bodu č. 4 programu 
Predseda rady odovzdal slovo generálnemu riaditeľovi sekcie regionálneho rozvoja Matejovi 
Puzderovi. Pán Puzder upozornil na projekt č. 6 a č. 7. Projekt č. 6- Vytvorenie ponuky služieb v 
lesníctve, poľovníctve a poľnohospodárstve vybudovaním ochrannej nádrže v katastri obce Ábelová - 
spracovanie projektovej dokumentácie a investičná príprava žiada na projektovú dokumentáciu 
150 000 eur bez zábezpeky realizácie projektu. Projekt č. 7- Podpora vytvorenia nových služieb 
spoločnosťou AK Euroshop s. r. o. vypracovaním projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a 
sanáciou  sanácia havarijného stavu strechy objektov budúceho Domova sociálnych služieb Ábelová  
nemá oprávnenie na hospodársku činnosť. Projekt č. 6 môže byť schválený v aktualizácii RP po 
zapracovaní pripomienok. Projekt č. 7 je vyradený. 
 
Predseda rady otvoril diskusiu k návrhu ročných priorít okresu Lučenec na rok 2020. 
 
Jozef Červenka, tajomník zboru poradcov (ÚV SR) vyzdvihol projekty v Návrhu ročných priorít okresu 
Lučenec na rok 2020. Obsahujú dva sociálne podniky. 
 
 
Výsledky hlasovania k bodu č. 4 programu: 
prítomných:  36 
vylúčených v zmysle platného Štatútu rady :  1 
proti:  0 



 
Uznesenie č. 36/2019/RRNRO: Rada odporúča prednostovi okresného úradu predložiť návrh ročných 
priorít okresu Lučenec, po zapracovaní pripomienok vznesených na rokovaní Rady, Úradu podpredsedu 
vlády SR. 
 
K bodu č. 5 programu 
Predseda rady odovzdal slovo generálnemu riaditeľovi sekcie regionálneho rozvoja Matejovi 
Puzderovi. Pán Puzder upozornil na projekt č. 3 a č. 8. Projekt č. 3.- Dom smútku Hrnčiarske Zalužany - 
stavebné úpravy  nie je v súlade s akčným plánom (ďalej len „AP). Projekt č.8- Vybavenie 
stomatologickej ambulancie za účelom rozšírenia poskytovaných zdravotníckych služieb sa týka 
stomatologickej ambulancii. Potrebné je vybaviť zábezpeku na lekára. Projekt č. 3 je vyradený a projekt 
č. 8 bude možné schváliť v aktualizácií RP po doplnení pripomienok. 
 
Predseda rady otvoril diskusiu k návrhu ročných priorít okresu Poltár na rok 2020. 
 
Jozef Červenka, tajomník zboru poradcov ÚV SR, upozornil na projekte č. 10- Výmena okien a dverí na 
kultúrnom dome v obci Cinobaňa. 
 
Richard Raši, predseda rady, priblížil projekt č. 10. Vyzdvihol dôležitosť kultúrneho života v obci. 
 
 
Výsledky hlasovania k bodu č. 5 programu: 
prítomných:  36 
vylúčených v zmysle platného Štatútu rady :  1 
proti:  0 
 
Uznesenie č. 37/2019/RRNRO: Rada odporúča prednostovi okresného úradu predložiť návrh ročných 
priorít okresu Poltár, po zapracovaní pripomienok vznesených na rokovaní Rady, Úradu podpredsedu 
vlády SR. 
 
K bodu č. 6 programu 
Predseda rady odovzdal slovo generálnemu riaditeľovi sekcie regionálneho rozvoja Matejovi 
Puzderovi. Pán Puzder informoval členov rady o tom, že sekcia regionálneho rozvoja nemá k materiálu 
pripomienky. 
 
Predseda rady otvoril diskusiu k návrhu ročných priorít okresu Revúca na rok 2020. 
 
Jozef Červenka, tajomník zboru poradcov (ÚV SR), žiada o hlasovanie ohľadne vypustenia projektu č.1- 
Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu, modernizácia kúrenia, výmena okien a 
sanácia vlhkosti. 
 
Prednosta OÚ Revúca, Peter Balogh, priblíži členom rady situáciu Mestského úradu. Poznamená, že sa 
jedná o historickú budovu. 
 
Jozef Červenka, tajomník zboru poradcov (ÚV SR), po vysvetlení súhlasí s projektom. 
 
 
Výsledky hlasovania k bodu č. 6 programu: 
prítomných:  36 
vylúčených v zmysle platného Štatútu rady :  1 
proti:  0 
 
Uznesenie č. 38/2019/RRNRO: Rada odporúča prednostovi okresného úradu predložiť návrh ročných 
priorít okresu Revúca Úradu podpredsedu vlády SR. 
 



K bodu č. 7 programu 
Predseda rady odovzdal slovo generálnemu riaditeľovi sekcie regionálneho rozvoja Matejovi 
Puzderovi. Pán Puzder upozornil na projekt č. 23- Nákup vybavenia kuchyne do Centra zdravej kuchyne. 
Jedná sa o vybavenie kuchyne v neskolaudovanej budove. Je potrebné do projektu doplniť  
podmienenú kolaudácia. 
 
Predseda rady otvoril diskusiu k návrhu ročných priorít okresu Rimavská Sobota na rok 2020. 
 
 
Výsledky hlasovania k bodu č. 7programu: 
prítomných:  36 
vylúčených v zmysle platného Štatútu rady :  1 
proti:  0 
 
Uznesenie č. 39/2019/RRNRO: Rada odporúča prednostovi okresného úradu predložiť návrh ročných 
priorít okresu Rimavská Sobota, po zapracovaní pripomienok vznesených na rokovaní Rady, Úradu 
podpredsedu vlády SR. 
 
K bodu č. 8 programu 
Predseda rady odovzdal slovo generálnemu riaditeľovi sekcie regionálneho rozvoja Matejovi 
Puzderovi. Pán Puzder informoval členov rady o tom, že sekcia regionálneho rozvoja nemá k materiálu 
pripomienky. 
 
Predseda rady otvoril diskusiu k návrhu ročných priorít okresu Veľký Krtíš na rok 2020. 
 
 
Výsledky hlasovania k bodu č. 8 programu: 
prítomných:  36 
vylúčených v zmysle platného Štatútu rady :  1 
proti:  0 
 
Uznesenie č. 40/2019/RRNRO: Rada odporúča prednostovi okresného úradu predložiť návrh ročných 
priorít okresu Veľký Krtíš Úradu podpredsedu vlády SR. 
 
K bodu č. 9 programu 
Predseda rady odovzdal slovo generálnemu riaditeľovi sekcie regionálneho rozvoja Matejovi 
Puzderovi. Pán Puzder upozornil na projekt č. 14. Projekt č.14- Zlepšenie dopravnej infraštruktúry v 
lokalite Nižný koniec v obci Torysa nie je vysporiadaný. Možnosť vysporiadať do stredy (30.10.2019).  
 
Predseda rady otvoril diskusiu k návrhu ročných priorít okresu Sabinov na rok 2020. 
 
 
Výsledky hlasovania k bodu č. 9 programu: 
prítomných:  36 
vylúčených v zmysle platného Štatútu rady :  1 
proti:  0 
 
Uznesenie č. 41/2019/RRNRO: Rada odporúča prednostovi okresného úradu predložiť návrh ročných 
priorít okresu Sabinov, po zapracovaní pripomienok vznesených na rokovaní Rady, Úradu podpredsedu 
vlády SR. 
 
K bodu č. 10 programu 
Predseda rady odovzdal slovo generálnemu riaditeľovi sekcie regionálneho rozvoja Matejovi 
Puzderovi. Pán Puzder upozornil na projekt č. 26- Spracovanie druhotných surovín na výrobu palivových 



brikiet. Chýba oprávnenie na vykonávanie podnikateľskej činnosti. Možnosť doplniť do stredy 
(30.10.2019). 
 
Predseda rady otvoril diskusiu k návrhu ročných priorít okresu Svidník na rok 2020. 
 
 
Výsledky hlasovania k bodu č. 10 programu: 
prítomných:  36 
vylúčených v zmysle platného Štatútu rady :  1 
proti:  0 
 
Uznesenie č. 42/2019/RRNRO: Rada odporúča prednostovi okresného úradu predložiť návrh ročných 
priorít okresu Svidník, po zapracovaní pripomienok vznesených na rokovaní Rady, Úradu podpredsedu 
vlády SR. 
 
K bodu č. 11 programu 
Predseda rady odovzdal slovo generálnemu riaditeľovi sekcie regionálneho rozvoja Matejovi 
Puzderovi. Pán Puzder upozornil na projekt č. 2, č. 3 a č. 8. Pri projekte č. 2- Rozvoj CR v R.O. likvidáciou 
čiernych skládok v okolí VN Veľká Domaša pomocou šmykom riadeného nakladača na nedostupných 
miestach sa jedná o hospodársku činnosť. Pri projekte č. 3- Úhrada výdavkov spojených s projektom 
geologických prác, s hydrologickým prieskumom, realizáciou vrtu slanej vody a projektovou 
dokumentáciou pre výstavbu soľnej veže v obci Soľ  sa jedná o hospodársku činnosť. A taktiež pri 
projekte č. 8- Rozvoj CR v R.O. likvidáciou čiernych skládok v okolí VN Veľká Domaša pomocou šmykom 
riadeného nakladača na nedostupných miestach sa jedná o hospodársku činnosť. Pri projektoch č. 2 
a č. 3 je možné zapracovať pripomienky do stredy (30.10.2019). Pri projekte č. 2 je potrebné upraviť 
žiadosť a pri projekte č. 3 je potrebné dodať informácie o celkových nákladoch. 
 
Predseda rady otvoril diskusiu k návrhu ročných priorít okresu Vranov nad Topľou na rok 2020. 
 
Richard Raši, predseda rady, požiadal prednostu o dodanie informácii k celkovým nákladom na projekt 
v Obci Soľ a jeho financovaniu. 
 
 
Výsledky hlasovania k bodu č. 11 programu: 
prítomných:  36 
vylúčených v zmysle platného Štatútu rady :  1 
proti:  0 
 
Uznesenie č. 43/2019/RRNRO: Rada odporúča prednostovi okresného úradu predložiť návrh ročných 
priorít okresu Vranov nad Topľou, po zapracovaní pripomienok vznesených na rokovaní Rady, Úradu 
podpredsedu vlády SR. 
 
K bodu č. 12 programu 
Predseda rady odovzdal slovo riaditeľke odboru podpory regionálneho rozvoja Dominike Benickej. Pani 
Benická upozornila na projekt č. 1, č. 9, č. 14, č.16, č. 17 a č. 19. Projekt č. 1 nie je v súlade a AP. Pri 
projekte č. 9 je prečerpaná výška minimálnej pomoci. Projekty č. 14, č.16, č. 17 a č. 19 nie sú v súlade 
s AP. Prednosta so SRR sa dohodli na spoločnom stretnutí aj s pani riaditeľkou centra na 29.10.2019. 
Projekty, ktoré budú v nesúlade pôjdu von. Projekty, do ktorých sa zapracujú pripomienky do 
29.10.2019, budú schválené. 
 
Predseda rady otvoril diskusiu k návrhu ročných priorít okresu Rožňava na rok 2020. 
 
 
Výsledky hlasovania k bodu č. 12 programu: 
prítomných:  36 



vylúčených v zmysle platného Štatútu rady :  1 
proti:  0 
 
Uznesenie č. 44/2019/RRNRO: Rada odporúča prednostovi okresného úradu predložiť návrh ročných 
priorít okresu Rožňava, po zapracovaní pripomienok vznesených na rokovaní Rady, Úradu podpredsedu 
vlády SR. 
 
K bodu č. 13 programu 
Predseda rady odovzdal slovo riaditeľke odboru podpory regionálneho rozvoja Dominike Benickej. Pani 
Benická upozornila na projekt č. 1- Rozšírenie podnikateľskej služby o chov dobytku a zníženie nákladov 
spojených s výrobou krmiva pre hovädzí dobytok. Štátnu pomoc nemožno poskytnúť na nákup zvierat, 
prekročený limit disponibilných prostriedkov, odporúča prepracovať žiadať na minimálnu pomoc na 
max. sumu 20 000 eur. Chov dobytka a prvovýroba je limitovaná 20 000 eurami. Navrhuje vyhodiť kúpu 
hovädzieho dobytka , prepracovať projekt podľa schémy minimálnej pomoci. Žiadosť nemá obsahovať 
kúpu dobytka. Možnosť opravy do stredy 30.11.2019.  
 
Predseda rady otvoril diskusiu k návrhu ročných priorít okresu Sobrance na rok 2020. 
 
Výsledky hlasovania k bodu č. 13 programu: 
prítomných:  36 
vylúčených v zmysle platného Štatútu rady :  1 
proti:  0 
 
Uznesenie č. 45/2019/RRNRO: Rada odporúča prednostovi okresného úradu predložiť návrh ročných 
priorít okresu Sobrance, po zapracovaní pripomienok vznesených na rokovaní Rady, Úradu 
podpredsedu vlády SR. 
 
K bodu č. 14 programu 
Predseda rady odovzdal slovo generálnemu riaditeľovi sekcie regionálneho rozvoja Matejovi 
Puzderovi. Pán Puzder upozornil na projekt č. 21. Pri projekte č. 21- Rekonštrukcia a dobudovanie 
vidieckeho domu bol žiadateľ čase podania neoprávneným žiadateľom. Projekt č. 21 je vyradený.  
 
Predseda rady otvoril diskusiu k návrhu ročných priorít okresu Trebišov na rok 2020. 
 
 
Výsledky hlasovania k bodu č. 14 programu: 
prítomných:  36 
vylúčených v zmysle platného Štatútu rady :  1 
proti:  0 
 
Uznesenie č. 46/2019/RRNRO: Rada odporúča prednostovi okresného úradu predložiť návrh ročných 
priorít okresu Trebišov, po zapracovaní pripomienok vznesených na rokovaní Rady, Úradu podpredsedu 
vlády SR. 
 
K bodu č. 15 programu 
Predseda rady odovzdal slovo generálnemu riaditeľovi sekcie regionálneho rozvoja Matejovi 
Puzderovi. Pán Puzder informoval členov rady o tom, že sekcia regionálneho rozvoja nemá k materiálu 
pripomienky. 
 
Predseda rady otvoril diskusiu k návrhu ročných priorít okresu Gelnica na rok 2020. 
 
 
Výsledky hlasovania k bodu č. 15 programu: 
prítomných:  36 
vylúčených v zmysle platného Štatútu rady :  1 



proti:  0 
 
Uznesenie č. 47/2019/RRNRO: Rada odporúča prednostovi okresného úradu predložiť návrh ročných 
priorít okresu Gelnica Úradu podpredsedu vlády SR. 
 
K bodu č. 16 programu 
Predseda rady odovzdal slovo pani riaditeľke odboru podpory regionálneho rozvoja Dominike Benickej. 
Pani Benická oznámila členom rady, že projekt č. 9 bol vyradený, keďže prevádzkovateľom je tretí 
subjekt. 
Prednosta OÚ Bardejov, Miroslav Bujda, vyjadril súhlas s vyradením projektu. 
 
Predseda rady otvoril diskusiu k návrhu ročných priorít okresu Bardejov na rok 2020. 
 
 
Výsledky hlasovania k bodu č. 16 programu: 
prítomných:  36 
vylúčených v zmysle platného Štatútu rady :  1 
proti:  0 
 
Uznesenie č. 48/2019/RRNRO: Rada odporúča prednostovi okresného úradu predložiť návrh ročných 
priorít okresu Bardejov, po zapracovaní pripomienok vznesených na rokovaní Rady, Úradu podpredsedu 
vlády SR. 
 
K bodu č. 17 programu 
Predseda rady odovzdal slovo generálnemu riaditeľovi sekcie regionálneho rozvoja Matejovi 
Puzderovi. Pán Puzder informoval členov rady o tom, že sekcia regionálneho rozvoja nemá k materiálu 
pripomienky. 
 
Predseda rady otvoril diskusiu k návrhu ročných priorít okresu Medzilaborce na rok 2020. 
 
 
Výsledky hlasovania k bodu č. 17 programu: 
prítomných:  36 
vylúčených v zmysle platného Štatútu rady :  1 
proti:  0 
 
Uznesenie č. 49/2019/RRNRO: Rada odporúča prednostovi okresného úradu predložiť návrh ročných 
priorít okresu Medzilaborce Úradu podpredsedu vlády SR. 
 
K bodu č. 18 programu 
Predseda rady odovzdal slovo pani riaditeľke odboru podpory regionálneho rozvoja Dominike Benickej. 
Pani Benická oznámila členom rady, že projekty č. 6, č. 45, č. 52 a č. 56 boli vyradené. Projekt č. 52 bol 
stiahnutý zo strany žiadateľa. Prepracovať do stredy (30.10.2019) je potrebné projekty č. 1, č. 2, č. 3, 
č. 5, č. 25, č. 28, č. 33, č. 35, a č. 57. 
 
Predseda rady otvoril diskusiu k návrhu ročných priorít okresu Košice-okolie na rok 2020. 
 
 
Výsledky hlasovania k bodu č. 18 programu: 
prítomných:  36 
vylúčených v zmysle platného Štatútu rady :  1 
proti:  0 
 



Uznesenie č. 50/2019/RRNRO: Rada odporúča prednostovi okresného úradu predložiť návrh ročných 
priorít okresu Košice-okolie, po zapracovaní pripomienok vznesených na rokovaní Rady, Úradu 
podpredsedu vlády SR. 
 
K bodu č. 19 programu 
Predseda rady informoval členov rady o tom, že sekcia regionálneho rozvoja nemá k materiálu 
pripomienky. 
 
Predseda rady otvoril diskusiu k návrhu ročných priorít okresu Snina na rok 2020. 
 
 
Výsledky hlasovania k bodu č. 19 programu: 
prítomných:  36 
vylúčených v zmysle platného Štatútu rady :  1 
proti:  0 
 
Uznesenie č. 51/2019/RRNRO: Rada odporúča prednostovi okresného úradu predložiť návrh ročných 
priorít okresu Snina Úradu podpredsedu vlády SR. 
 
K bodu č. 20 programu 
Predseda rady informoval členov rady o tom, že sekcia regionálneho rozvoja nemá k materiálu 
pripomienky. 
 
Predseda rady otvoril diskusiu k návrhu ročných priorít okresu Levoča na rok 2020. 
 
 
Výsledky hlasovania k bodu č. 20 programu: 
prítomných:  36 
vylúčených v zmysle platného Štatútu rady :  1 
proti:  0 
 
Uznesenie č. 52/2019/RRNRO: Rada odporúča prednostovi okresného úradu predložiť návrh ročných 
priorít okresu Snina Úradu podpredsedu vlády SR. 
 
K bodu č. 21 programu 
Predseda rady odovzdal slovo pani riaditeľke odboru podpory regionálneho rozvoja Dominike Benickej. 
Pani Benická upozornila na projekt č.1 a počet pracovných miest v danom projekte. Pri projekte č. 1 
zostáva čas do stredy (30.10.2019). Projekt č.4 odporúča financovať z výzvy Ministerstva životného 
prostredia SR a projekt č.6 je vyradený z dôvodu nevysporiadanosti pozemkov.  
 
Predseda rady odovzdal slovo pani prednostke.  
Pri projekte č. 1 mení prednsotka sumu na 118 700 eur a doplní sa informácia o počte vytvorených 
pracovných miest. Pri projekte č.3 mení sumu na 133 396 eur. Projekty  č. 4, č. 5, č. 6 a č. 7 stiahla. Pri 
projekte č. 8 znížila RP na 450 000 eur. 
 
Predseda rady otvoril diskusiu k návrhu ročných priorít okresu Michalovce na rok 2020. 
 
 
Výsledky hlasovania k bodu č. 21 programu: 
prítomných:  36 
vylúčených v zmysle platného Štatútu rady :  1 
proti:  0 
 



Uznesenie č. 53/2019/RRNRO: Rada odporúča prednostke okresného úradu predložiť návrh ročných 
priorít okresu Michalovce, po zapracovaní pripomienok vznesených na rokovaní Rady, Úradu 
podpredsedu vlády SR. 
 
K bodu č. 22 programu 
Predseda rady informoval členov rady o tom, že sekcia regionálneho rozvoja nemá k materiálu 
pripomienky. 
 
Predseda rady otvoril diskusiu k návrhu ročných priorít okresu Stropkov na rok 2020. 
 
 
Výsledky hlasovania k bodu č. 22 programu: 
prítomných:  36 
vylúčených v zmysle platného Štatútu rady :  1 
proti:  0 
 
Uznesenie č. 54/2019/RRNRO: Rada odporúča prednostovi okresného úradu predložiť návrh ročných 
priorít okresu Stropkov Úradu podpredsedu vlády SR. 
 
K bodu č. 23 programu 
Predseda rady informoval členov rady o tom, že sekcia regionálneho rozvoja nemá k materiálu 
pripomienky. 
 
Predseda rady otvoril diskusiu k návrhu dodatku č.1 k Akčnému plánu rozvoja okresu Stropkov. 
 
 
Výsledky hlasovania k bodu č. 23 programu: 
prítomných:  36 
vylúčených v zmysle platného Štatútu rady :  1 
proti:  0 
 
Uznesenie č. 55/2019/RRNRO: Rada odporúča prednostovi okresného úradu predložiť návrh dodatku 
č.1 k Akčnému plánu rozvoja okresu Stropkov Úradu podpredsedu vlády SR. 
 
K bodu č. 24 programu 
Predseda rady informoval členov rady o tom, že sekcia regionálneho rozvoja nemá k materiálu 
pripomienky. 
 
Predseda rady otvoril diskusiu k návrhu dodatku č. 2 k Akčnému plánu rozvoja okresu Medzilaborce. 
 
 
Výsledky hlasovania k bodu č. 23 programu: 
prítomných:  36 
vylúčených v zmysle platného Štatútu rady :  1 
proti:  0 
 
Uznesenie č. 56/2019/RRNRO: Rada odporúča prednostovi okresného úradu predložiť návrh dodatku 
č.2 k Akčnému plánu rozvoja okresu Medzilaborce Úradu podpredsedu vlády SR. 
 
K bodu č. 25 programu 
Predseda rady odovzdal slovo pánovi riaditeľovi Šimkovi. Ten informoval členov rady o pripravovanej 
výzve pre NRO. Viac o výzve nájdete na: 

https://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/vyzva-na-predkladanie-zonfp-podpora-

koordinacnych-a-implementacnych-kapacit-regionalneho-rozvoja-miestnej-

samospravy/index.html 

https://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/vyzva-na-predkladanie-zonfp-podpora-koordinacnych-a-implementacnych-kapacit-regionalneho-rozvoja-miestnej-samospravy/index.html
https://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/vyzva-na-predkladanie-zonfp-podpora-koordinacnych-a-implementacnych-kapacit-regionalneho-rozvoja-miestnej-samospravy/index.html
https://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/vyzva-na-predkladanie-zonfp-podpora-koordinacnych-a-implementacnych-kapacit-regionalneho-rozvoja-miestnej-samospravy/index.html


 
K bodu č. 26 programu 
Richard Raši, predseda rady, otvoril bod č. 25 programu – Rôzne. 
 
Sekcia regionálneho rozvoja skonkretizuje účely RP, zosúladí výroky k štátnej pomoci, opraví ostatné 
formálne nedostatky. Zapracovanie pripomienok je možné do stredy 28.10.2019. 
 
K bodu č. 27 programu 
Na záver sa predseda rady rozlúčil, poďakoval prítomným za účasť aj podnetné návrhy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave, dňa 21. novembra 2019 
 
Zápisnicu vyhotovila: Simona Domová 

           
 

Zápisnicu schválil  
 
 –––––––––––––––––––––––––––––– 
 Richard Raši 
 predseda rady 



PREZENČNÁ LISTINA 

 

31. rokovanie 

Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov  

28. októbra 2019 o 13:00 hod. 

Aula SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava 
 

P. 

č. 
Meno Organizácia 

Splnomocnený 

zástupca 
Podpis 

1. 

Richard Raši  
predseda Rady - podpredseda 

vlády SR pre investície a 

informatizáciu ÚPVII 

 
 

 

2. Michaela Kollárová 

GR sekcie riadenia investícii ÚPVII 
 

 

3. 
Denisa Žiláková 

GR sekcie CKO ÚPVII 

Ladislav Šimko 

RO odbor prierezových 

priorít 
 

4. Matúš Šutaj Eštok 

podpredseda Rady  ÚV SR 
  

5 Jozef Červenka 
tajomník Zboru poradcov 

ÚV SR 
  

6. Norbert Kurilla 

štátny tajomník MŽP SR 
Kamil Vilianovič  

7. 
Matej Ovčiarka 
GR sekcie environmentálnych 

programov a projektov 
MŽP SR 

Miroslava Hrušková 
 

8. Vojtech Ferencz 

štátny tajomník 
MH SR 

Emíliu Budišová  

9. 
Martin Húska 

GR sekcie štrukturálnych 

fondov EÚ 
MH SR 

 
 

10. Ivan Sečík 
štátny tajomník MK SR  

  

11. Peter Krajňák 
štátny tajomník MŠVVŠ SR 

  

12. 
Rastislav Igliar 

GR sekcie štrukturálnych 

fondov EÚ 
MŠVVŠ SR 

 
 

13. Radko Kuruc 

štátny tajomník 
MF SR 

Zuzana Fuzeková  

14. Branislav Ondruš 

štátny tajomník  
MPSVR  SR 

  

15. Boris Sloboda 

GR sekcie  fondov EÚ 
MPSVR SR 

Viliam Michalovič  

16. Gabriel Csicsai 

štátny tajomník 
MPRV SR 

  

17. Jaroslav Gudába 

GR sekcie rozvoja vidieka MPRV SR 
Andrea Tvrdá  

18. 
Katarína Mihaľová 

GR sekcie cezhraničnej 

spolupráce 

MPRV SR 
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Splnomocnený 

zástupca 
Podpis 

19. Emil Pícha 

GR sekcie programov RR MPRV SR 
Juraj Jánošík  

20. Rudolf Urbanovič 
štátny tajomník 

MV SR 
Adrián Jenčo 

 

21. 
Adela Danišková  

generálna riaditeľka sekcie 

európskych programov 
MV SR 

 
 

22. Peter Ďurček 
štátny tajomník 

MDV SR 
  

23. 
Juraj Méry 

generálny riaditeľ sekcie 

riadenia projektov 
MDV SR 

 
 

24. Stanislav Špánik 
štátny tajomník 

MZ SR 
  

25. Veronika Havírová  

prednostka  
OÚ 

Kežmarok 

  

26. 

 

 

Branislav Hámorník 

prednosta  OÚ Lučenec 
  

27. Pavel Gavalec                                        
prednosta  OÚ Poltár 

  

28. Peter Balogh 

prednosta  OÚ Revúca 
  

29. 

 

Csaba Csízi   

prednosta  
OÚ 

Rimavská 

Sobota 

  

30. 

 

Robert Anna 

prednosta  OÚ Rožňava 
  

31. Ján Baňas  

prednosta  OÚ Sabinov 
  

32. Boleslav Lešo 

prednosta  
OÚ 

Sobrance 

  

33. Jozef Baslár 

prednosta  OÚ Svidník 
  

34. Rastislav Petrovič 

prednosta  OÚ Trebišov 
  

35. Marián Siekela 

 prednosta  
OÚ Veľký 

Krtíš 

Jozef Fajčík  

36. Andrej Krišanda 

prednosta  
OÚ Vranov 

nad Topľou 

  

37. Imrich Macko 

prednosta  OÚ Gelnica 
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Meno Organizácia 
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38.  Denisa Vargová Lukáčová  

prednostka  
OÚ Košice - 

okolie 

Andrea Špaková 

zástupca prednostky 
 

39. Radovan Bajaj 

prednosta  
OÚ 

Medzilaborce 

  

40. 
Miroslav Bujda 
prednosta  OÚ Bardejov 

 
 

41. Michal Vohar 
prednosta  OÚ Snina 

  

41. Adela Kočišová  
prednostka  OÚ Levoča 

  

42. Jana Cibereová 

prednostka 
OÚ 

Michalovce 

  

43. Alfonz Veselý 

prednosta OÚ Stropkov 
  

   
  

 Prizvaní hostia a prísediaci:  
  

1. 
Ábel Ravasz 

splnomocnenec vlády pre 

rómske komunity  
MV SR 

 
 

2. Michal Lukša 

koordinátor  ÚPVII 
  

3. Matej Puzder 

koordinátor 
ÚPVII 

  

 

4. Daniel Karas 

koordinátor 
ÚPVII 

 
 

5. Dominika Benická 

RO podpory RR 
ÚPVII 

 
 

6. Simona Domová 

sekretariát Rady pre rozvoj 

NRO 

ÚPVII 
 

 

7. 
Veronika Gromanová 

špecialista pre regionálny 

rozvoj a rozvoj vidieka 

OÚ 

Kežmarok 

 
 

8.  

Stanislava Jamnická 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OÚ Lučenec 
 

 

9. Ľuboš Ďubek 

odbor podpory RR 
ÚPVII 
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10. Silvia Čuklovičová 

odbor podpory RR 
ÚPVII 

 
 

11. Ivana Hačkuličová 

odbor podpory RR 
 

 
 

12. Narcisa Kolačkovská 

odbor podpory RR 
ÚPVII 

 
 

14. Michaela Kolimárová 

odbor podpory RR 
ÚPVII 

 
 

15. Michal Kováč 

odbor podpory RR 
ÚPVII 

 
 

  
 

 

 
 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

 


