
1 
 

Zápisnica o hlasovaní „per rollam“ č. PR2/2019/RRNRO k predloženiu návrhu dodatku č. 4 

Akčného plánu rozvoja okresu Veľký Krtíš Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a 

informatizáciu. 

 

Výzva na hlasovanie formou „per rollam“ bola odoslaná elektronicky všetkým členom Rady dňa 24. 

januára 2019. Hlasovanie bolo ukončené 7. februára 2019. 

 

Členovia Rady zasielali súhlas či nesúhlas k predloženiu návrhu dodatku na Úrad podpredsedu vlády SR 

pre investície a informatizáciu v elektronickej podobe. Zo 44 členov Rady sa hlasovania zúčastnilo 37 

členov a jeden člen bol z hlasovania vylúčený. Rada bola uznášaniaschopná podľa čl. 3 ods. 6 Štatútu Rady. 

 

Informácia o účasti a hlasovaní členov Rady:  

Meno a priezvisko člena Rady Spôsob 

hlasovania 

1.  Richard Raši - predseda Rady súhlasím 

2.  Alena Sabelová - GR sekcie riadenia investícii nehlasovala 

3.  Denisa Žiláková - GR sekcie CKO nehlasovala 

4.  Matúš Šutaj Eštok - podpredseda Rady  súhlasím 

5.  Jozef Červenka - tajomník Zboru poradcov ÚV SR nesúhlasím 

6.  Norbert Kurilla - štátny tajomník MŽP SR súhlasím 
7.  Matej Ovčiarka - GR sekcie environmentálnych programov a projektov MŽP  súhlasím 
8.  Vojtech Ferencz - štátny tajomník MH SR súhlasím 
9.  Martin Húska - GR sekcie štrukturálnych fondov EÚ MH SR súhlasím 
10.  Ivan Sečík- štátny tajomník MK SR súhlasím 
11.  Peter Krajňák - štátny tajomník MŠVVŠ SR nehlasoval 
12.  Rastislav Igliar - GR sekcie štrukturálnych fondov EÚ MŠVVŠ SR súhlasím 
13.  Radko Kuruc - štátny tajomník MF SR nehlasoval 

14.   Branislav Ondruš - štátny tajomník MPSVR SR nesúhlasím 

15.  Boris Sloboda - GR sekcie  fondov EÚ MPSVR SR súhlasím 
16.  Gabriel Csicsai - štátny tajomník MPRV SR nesúhlasím 
17.  Jaroslav Gudába - GR sekcie rozvoja vidieka MPRV SR nesúhlasím 
18.  Katarína Mihaľová - GR sekcie cezhraničnej spolupráce MPRV SR súhlasím 
19.  Marek Mitošinka - GR sekcie programov RR MPRV SR nehlasoval 
20.  Rudolf Urbanovič - štátny tajomník MV SR nesúhlasím 
21.  Adela Danišková - GR sekcie európskych programov MV SR súhlasím 
22.  Peter Ďurček - štátny tajomník MDV SR súhlasím 
23.  Juraj Méry - GR sekcie riadenia projektov MDV SR súhlasím 
24.  Stanislav Špánik - štátny tajomník MZ SR súhlasím 
25.  Veronika Havírová - prednostka OÚ Kežmarok súhlasím 
26.  Branislav Hámorník - prednosta OÚ Lučenec súhlasím 
27.  Pavel Gavalec - prednosta OÚ Poltár súhlasím 
28.  Peter Balogh - prednosta OÚ Revúca súhlasím 
29.  Csaba Csízi - prednosta OÚ Rimavská Sobota súhlasím 
30.  Ján Babič - prednosta OÚ Rožňava súhlasím 
31.  Ján Baňas - prednosta OÚ Sabinov súhlasím 
32.  Boleslav Lešo - prednosta OÚ Sobrance súhlasím 
33.  Jozef Baslár -prednosta OÚ Svidník nehlasoval 

34.  Rastislav Petrovič - prednosta OÚ Trebišov  súhlasím 

35.  Marián Siekela - prednosta OÚ Veľký Krtíš vylúčený 

36.  Andrej Krišanda - prednosta OÚ Vranov nad Topľou súhlasím 

37.  Imrich Macko -  prednosta OÚ Gelnica súhlasím 

38.  Denisa Vargová Lukáčová - prednostka OÚ Košice - okolie  súhlasím 

39.  Radovan Bajaj - prednosta OÚ Medzilaborce súhlasím 

  41. Miroslav Bujda - prednosta OÚ Bardejov súhlasím 
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Meno a priezvisko člena Rady Spôsob 

hlasovania 

42. Michal Vohar - prednosta OÚ Snina súhlasím 
43. Adela Kočišová - prednostka OÚ Levoča súhlasím 
44. Jana Cibereová - prednostka OÚ Michalovce súhlasím 
45. Alfonz Veselý - prednosta OÚ Stropkov súhlasím 

 

Hlasovanie „per rollam“: 

Počet členov Rady pre rozvoj NRO 44 

Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania „per rollam“ 37 

Počet členov vylúčených z hlasovania 1 

Počet súhlasných stanovísk 32 

Počet nesúhlasných stanovísk 5 

 

Z 37 členov Rady, ktorí sa zúčastnili  hlasovania „per rollam“ vyjadrilo súhlas k predloženiu návrhu 

dodatku predsedovi vlády Slovenskej republiky 32 členov Rady. Rada podľa čl. 3 ods. 6 prijíma nasledujúce 

uznesenie: 

 

Uznesenie č. 2/2019/RRNRO: Rada pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov súhlasí s predložením 

návrhu dodatku č. 4 Akčného plánu rozvoja okresu Veľký Krtíš predsedovi vlády Slovenskej republiky. 

  

Členovia Rady zároveň odporúčajú Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 

zapracovať do návrhu dodatku nasledujúce  technické pripomienky: 

 

- k bodu 1: Návrhu dodatku č. 4 hovorí o úprave na str. 18 v popise opatrenia B.3, kde sa v prvom 

odseku má nahradiť číslo „6“ číslom „5“, avšak na str. 18 AP Veľký Krtíš v znení dodatku č. 3 sa 

nenachádza popis opatrenia B.3. Opatrenie B.3 je opísane na str. 23, avšak v prvom odseku nie je uvedené 

číslo „6“, ale „2“. 

- k bodom 3, 5 a 7: Návrhu dodatku č. 4 hovoria o dopĺňaní tabuliek na str. 24, 27 a 30, ktoré v AP 

Veľký Krtíš už existujú, len sa v nich mení výška RP, a preto uvedené body 3, 5 a 7 Návrhu dodatku č. 4 

vnímame ako duplicitné s bodmi 2, 4 a 6. Dovoľujeme si v tejto súvislosti navrhnúť celý obsah návrhu 

dodatku štrukturovať  podobne ako napr. návrh dodatku č. 3 k AP SVIDNÍK. 

GR sekcie rozvoja vidieka MPRV SR 

 

-  k bodu 3:  „Žiadame predkladateľa v navrhovanej tabuľke v časti Predpokladané zdroje 

financovania nahradiť text „investičná pomoc (§ 4,§7)*“ textom „regionálna investičná pomoc* “ a znenie 

textu „* podľa zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov“ nahradiť za textáciu „*v zmysle zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej 

investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pričom sa nejedná sa o právne nárokovateľný 

zdroj financovania“. Rovnako žiadame predkladateľa k uvádzaniu finančného zdroja „OP VaI“ doplniť 

odkaz o nasledovné „(v zmysle vyhlásených výziev)“. 

Štátny tajomník MH SR 

 

Odôvodnenia nesúhlasných stanovísk: 

 

-  Presun finančných prostriedkov z prioritnej oblasti B Posilnenie regionálnej a lokálnej ekonomiky 

a tvorba pracovných miest do prioritnej oblasti D Moderné a dostupné verejné služby, presun medzi 

opatreniami vo výške 15 tis. EUR  

  

Na strane 27 tabuľka: „Predpokladané zdroje financovania prioritnej oblasti C Rozvoj ľudských zdrojov, 

zvyšovanie kvalifikácie a prepojenie vzdelávania s praxou. Pôvodná výška RP: 855 tis. EUR, nová výška 

RP: 840 tis. EUR. Presun finančných prostriedkov z prioritnej oblasti C Rozvoj ľudských zdrojov, 

zvyšovanie kvalifikácie a prepojenie vzdelávania s praxou do prioritnej oblasti D Moderné a dostupné 

verejné služby, presun medzi opatreniami vo výške 15 tis. EUR.  
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Uvedený návrh dodatku v zásade popiera účel akčného plánu presunom peňažných prostriedkov z 

kľúčových rozvojových oblastí do oblasti budovania verejných služieb. Ak takýto dodatok bude schválený, 

je otázny význam ďalšej existencie tohto poradného orgánu vlády Slovenskej republiky. 

Tajomník zboru poradcov ÚV SR 

 

-  Nemôžem súhlasiť s navrhovanými presunmi, pretože im rozumiem tak, že budeme v menšej – 

než pôvodne plánovanej – miere financovať rozvoj nových pracovných miest. V tejto súvislosti považujem 

za potrebné, aby navrhované zmeny och navrhovatelia odôvodňovali. Dodatočné vysvetľovanie si zmien s 

predkladateľmi, „naháňanie“ dôvodov z našej strany nám komplikuje hlasovanie. Dámy a páni, vicepremiér 

R. Raši začiatkom roka v súvislosti s tým, že sa rozrastá počet najmenej rozvinutých okresov jasne povedal, 

že cieľom akčných plánov je vytváranie pracovných miest v týchto okresoch. Rozumiem, že aj 

modernizácia služieb verejnej správy môže mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, ale nemôže 

nahradiť investovanie do priameho vytvárania udržateľných pracovných miest. Môže byť len doplnkom. A 

navyše, musí byť jasné, že ak presúvame financie do modernizácie v. s., ide presne o naplnenie cieľa, ktorý 

som uviedol ako príklad. Alebo podobného, ktorý má priamu súvislosť s podporou miestnej či regionálnej 

ekonomickej aktivity.  

Štátny tajomník MPSVR SR 

 

-  Súhlasím s tým čo napísal štátny tajomník Ondruš,   tiež som tomu porozumel tak, že sa bude v 

menšej miere financovať rozvoj nových pracovných miest.  

Štátny tajomník MPRV SR 

 

-  Nesúhlasím s predložením Návrhu dodatku č. 4 Akčného plánu rozvoja okresu Sabinov. 

Prikláňame sa k štátnemu tajomníkovi Ondrušovi. 

Štátny tajomník MV SR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave dňa 13. februára 2019 

 

Zápisnicu vyhotovila : Simona Domová, sekretariát Rady 

 

Podpis zapisovateľa: ...................................................... 

 

Zápisnicu schválil/neschválil: 

 

Dňa ....................... 

 

  

 Richard Raši 

 predseda Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov 


