Zápisnica o hlasovaní „per rollam“ č. PR9/2019/RRNRO k predloženiu návrhu dodatku č. 3
Akčného plánu rozvoja okresu Poltár Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.
Výzva na hlasovanie formou „per rollam“ bola odoslaná elektronicky všetkým členom Rady dňa 12. júla
2019. Hlasovanie bolo ukončené 26. júla 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 34
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:
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Richard Raši - predseda Rady
Michaela Kollárová - GR sekcie riadenia investícii
Denisa Žiláková - GR sekcie CKO
Matúš Šutaj Eštok - podpredseda Rady
Jozef Červenka - tajomník Zboru poradcov ÚV SR
Norbert Kurilla - štátny tajomník MŽP SR
Matej Ovčiarka - GR sekcie environmentálnych programov a projektov MŽP
Vojtech Ferencz - štátny tajomník MH SR
Martin Húska - GR sekcie štrukturálnych fondov EÚ MH SR
Ivan Sečík- štátny tajomník MK SR
Peter Krajňák - štátny tajomník MŠVVŠ SR
Rastislav Igliar - GR sekcie štrukturálnych fondov EÚ MŠVVŠ SR
Radko Kuruc - štátny tajomník MF SR
Branislav Ondruš - štátny tajomník MPSVR SR
Boris Sloboda - GR sekcie fondov EÚ MPSVR SR
Gabriel Csicsai - štátny tajomník MPRV SR
Jaroslav Gudába - GR sekcie rozvoja vidieka MPRV SR
Katarína Mihaľová - GR sekcie cezhraničnej spolupráce MPRV SR
Emil Pícha - GR sekcie programov RR MPRV SR
Rudolf Urbanovič - štátny tajomník MV SR
Adela Danišková - GR sekcie európskych programov MV SR
Peter Ďurček - štátny tajomník MDV SR
Juraj Méry - GR sekcie riadenia projektov MDV SR
Stanislav Špánik - štátny tajomník MZ SR
Veronika Havírová - prednostka OÚ Kežmarok
Branislav Hámorník - prednosta OÚ Lučenec
Pavel Gavalec - prednosta OÚ Poltár
Peter Balogh - prednosta OÚ Revúca
Csaba Csízi - prednosta OÚ Rimavská Sobota
Robert Anna - prednosta OÚ Rožňava
Ján Baňas - prednosta OÚ Sabinov
Boleslav Lešo - prednosta OÚ Sobrance
Jozef Baslár -prednosta OÚ Svidník
Rastislav Petrovič - prednosta OÚ Trebišov
Marián Siekela - prednosta OÚ Veľký Krtíš
Andrej Krišanda - prednosta OÚ Vranov nad Topľou
Imrich Macko - prednosta OÚ Gelnica
Denisa Vargová Lukáčová - prednostka OÚ Košice - okolie
Radovan Bajaj - prednosta OÚ Medzilaborce
Miroslav Bujda - prednosta OÚ Bardejov
Michal Vohar - prednosta OÚ Snina
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Adela Kočišová - prednostka OÚ Levoča
Jana Cibereová - prednostka OÚ Michalovce
Alfonz Veselý - prednosta OÚ Stropkov

súhlasím
súhlasím
súhlasím

Hlasovanie „per rollam“:
Počet členov Rady pre rozvoj NRO
Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania „per rollam“
Počet členov vylúčených z hlasovania
Počet súhlasných stanovísk
Počet nesúhlasných stanovísk

44
34
1
33
1

Z 34 členov Rady, ktorí sa zúčastnili hlasovania „per rollam“ vyjadrilo súhlas k predloženiu návrhu
dodatku predsedovi vlády Slovenskej republiky 33 členov rady. Rada podľa čl. 3 ods. 6 prijíma nasledujúce
uznesenie:
Uznesenie č. 30/2019/RRNRO: Rada pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov súhlasí s predložením
návrhu dodatku č. 3 Akčného plánu rozvoja okresu Poltár predsedovi vlády Slovenskej republiky.
Členovia Rady zároveň odporúčajú Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
zapracovať do návrhu dodatku nasledujúce technické pripomienky:
Odporúčacia pripomienka k bodu 2: Podľa štatistického úradu sú pod pojem PRIEMYSEL zahrnuté
činnosti ekonomických subjektov podľa NACE kódov spadajúcich pod sekciu B – Ťažba a dobývanie; C –
Priemyselná výroba; D- dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu; E – dodávka vody, čistenie
a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov.
Predmetné opatrenie je definované pre podnikateľské subjekty v priemysle, stavebníctve a remeselnej
výroby. Máme za to, že doplnenie navrhovaného slovného spojenia „ a iných odvetviach priemyslu“ by
bolo duplicitou, pretože možné ďalšie odvetvia priemyslu už sú zahrnuté pod pojem PRIEMYSEL.
Navrhované doplnenie odporúčame vyškrtnúť prípadne doplniť spojenie „ a iných odvetví“, aby sa
prípadne doplnili všetky odvetvia hospodárstva tzn. ďalšie odvetvia ostatných NACE kódov.
Rovnako odporúčame dané spojenie nedopĺňať aj v zmysle návrhov v bode č. 8 a č. 11.
Štátny tajomník MH SR
Hlasujem „za“, lebo hlasovať za časť návrhu možné nie je. Chcem však prezentovať aj výhradu k tomu, že
škrtáte minimálne počty podporených/vzniknutých podnikov vo viacerých opatreniach, čo sa mi javí, ako
opustenie konkrétnych cieľov. Na jednej strane rozširujete možnú pôsobnosť podnikov, pokiaľ ide o oblasti
ich pôsobenia, k sociálnym podnikom ste pridali „subjekty na podporu lokálnej zamestnanosti“, čo je
vlastne akýkoľvek podnik alebo organizácia, ktorá niekoho zamestná, čiže ste výrazne rozšírili okruh
podnikov, ktorými tento cieľ môžete naplniť, ale napriek tomu ste ich minimálny plánovaný počet škrtli
(ani nie že znížili). Hoci si uvedomujem náročnosť napĺňania všetkých cieľov akčného plánu v okrese
Poltár vzhľadom na tamojšiu situáciu – veď preto patrí medzi NRO – nesúhlasím s takýmto prístupom, pri
ktorom bude vlastne úspechom akýkoľvek výsledok, lebo konkrétny merateľný cieľ (ukazovateľ) nie je
žiadny. Nechcem, aby ste to vnímali ako kritiku z pohodlnej ministerskej kancelárie, len sa obávam, že
takýto prístup relativizuje výsledky v očiach verejnosti. A keďže k navrhovaným zmenám nie sú žiadne
zdôvodnenia, tak, bohužiaľ, nerozumiem, aké dôvody vás k tomu vedú.
P. S.
V opatrení/zmene č. 8 máte zle vyskloňované slovo priemysel na konci vety, má byť „v priemysle“.
2

Štátny tajomník MPSVR SR

Navrhujeme upraviť text bodu 11 zohľadnením úpravy názvu aktivity B.2.2 podľa bodu 2 návrhu
dodatku, t. j. v bode 11 doplniť text týkajúci sa vypustenia slovného spojenia „minimálne 8“ z názvu
aktivity.
GR sekcie štrukturálnych fondov EÚ MH SR

V kap. D. Moderné a dostupné verejné služby, časť Opatrenie D.1 „Zlepšenie dostupnosti a kvality
zdravotnej starostlivosti“, na str. 23 a 24 z textu žiadame vložiť obec s názvom „Kokava nad
Rimavicou“.
Zdôvodnenie: Obec Kokava nad Rimavicou tieto kritériá spĺňa a nie je uvedená v AP Portálu ako
potencionálny žiadateľ NFP.
Zdroj: Oprávnenosť spádových oblastí je uvedená v rámci Zoznamu spádových oblastí – CIZS, ktorý tvorí
prílohu č. 1 dokumentu Metodiky pre realizáciu a fungovanie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti.
Štátny tajomník MZ SR

Odôvodnenia nesúhlasných stanovísk:
V úvodnej vete návrhu dodatku chýba číslo uznesenia, navrhujeme doplniť: Akčný plán rozvoja okresu
Poltár v znení dodatku č.2 schváleného vládou SR uznesením č . zo dňa 31.8.2018 sa mení a dopĺňa takto;
Pripomienku č. 8 navrhujeme gramaticky upraviť nasledovne: Na strane 17 Aktivita B.2.1 Podpora vzniku
minimálne 7 nových podnikateľských subjektov v priemysle sa v názve aktivity vypúšťa slovné spojenie
„minimálne 7“ a dopĺňa sa ďalšia odrážka, ktorá znie „podpora podnikateľských subjektov v priemyslu
priemysle“.
GR sekcie štrukturálnych fondov EÚ MŠVVŠ SR

V Bratislave dňa 26. júla 2019
Zápisnicu vyhotovila : Simona Domová, sekretariát Rady
Podpis zapisovateľa: ......................................................
Zápisnicu schválil/neschválil:
Dňa .......................

Richard Raši
predseda Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov
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