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

 

Poradové číslo rokovania: 1 
Miesto rokovania: Bratislava, Hotel Bôrik 
Dátum rokovania: 18. 06. 2018 
Čas rokovania: 14:00 – 16:00 
 
 
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 
(poverovacie dekréty členov rady, ktorí vyslali na rokovanie svojich zástupcov, 
tvoria súčasť prezenčnej listiny) 

 
K bodu č. 1 programu 
Prvé rokovanie Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov (ďalej len „rada“) otvoril predseda rady. 
V úvodnom slove privítal členov rady a prizvaných hostí a v krátkosti zhrnul ciele fungovania rady. 
Upozornil prítomných na skutočnosť, že z rokovania je pre potreby prípravy zápisnice zhotovovaný 
zvukový záznam v súlade s platným štatútom rady.  
Vzhľadom na počet členov predseda rady uviedol, že pri hlasovaní sa členovia rady, ktorí sú proti návrhu 
uznesenia, kvôli zápisu predstavia vrátane zastupovanej organizácie a uvedú zdôvodnenie nesúhlasu 
s návrhom uznesenia.  
Predseda rady uviedol, že realizácia opatrení uvedených v 13 Akčných plánoch (ďalej len AP) 
schválených k dnešnému dňu predpokladá financovanie v celkovej výške 1,2 miliardy eur.  
Predseda konštatoval, že rada je uznášaniaschopná.  
 
K bodu č. 2 programu 
Predseda rady vyzval členov k schváleniu programu rokovania rady. K tomuto bodu boli vznesené dva 
pozmeňovacie návrhy: 
Boleslav Lešo, prednosta OÚ Sobrance - predniesol návrh na zaradenie dodatku č. 3 Akčného plánu 
rozvoja okresu Sobrance do programu rady, za účelom umožnenia podpory poľnohospodárskej 
činnosti v okrese. 
Ján Babič, prednosta OÚ Rožňava - požiadal o zaradenie návrhu Štatútu výboru pre rozvoj okresu 
Rožňava ako bodu 3 programu z dôvodu ďalších povinností mimo územia Bratislavy v poobedňajších 
hodinách. 
Predseda rady vyzval členov rady k hlasovaniu o návrhu uznesenia:  
 
Výsledky hlasovania k bodu č. 2 programu: 
prítomných:  42 
vylúčených v zmysle platného Štatútu rady:  0 
proti:  0 
 
Uznesenie č. 1/2018/RRNRO: Rada po zohľadnení návrhov členov rady schvaľuje nasledovný program 
rokovania Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov: 

1. Otvorenie rokovania 
2. Schválenie programu rokovania 
3. Návrh Štatútu výboru pre rozvoj okresu Rožňava 
4. Návrh Štatútu výboru pre rozvoj okresu Sobrance 
5. Návrh Štatútu výboru pre rozvoj okresu Snina 
6. Návrh Štatútu výboru pre rozvoj okresu Levoča 
7. Návrh Štatútu výboru pre rozvoj okresu Svidník 
8. Návrh Štatútu výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce 
9. Návrh Štatútu výboru pre rozvoj okresu Bardejov 
10. Návrh Štatútu výboru pre rozvoj okresu Košice - okolie 



11. Návrh Štatútu výboru pre rozvoj okresu Gelnica 
12. Návrh Štatútu výboru pre rozvoj okresu Sabinov 
13. Návrh Štatútu výboru pre rozvoj okresu Trebišov 
14. Návrh Štatútu výboru pre rozvoj okresu Revúca 
15. Návrh Štatútu výboru pre rozvoj okresu Kežmarok 
16. Návrh Štatútu výboru pre rozvoj okresu Veľký Krtíš 
17. Návrh Štatútu výboru pre rozvoj okresu Vranov nad Topľou 
18. Návrh Štatútu výboru pre rozvoj okresu Rimavská Sobota 
19. Návrh Štatútu výboru pre rozvoj okresu Lučenec 
20. Návrh Štatútu výboru pre rozvoj okresu Poltár 
21. Dodatok č. 2 Akčného plánu rozvoja okresu Veľký Krtíš 
22. Dodatok č. 3 Akčného plánu rozvoja okresu Sobrance 
23. Návrh Akčného plánu najmenej rozvinutého okresu Bardejov 
24. Návrh Akčného plánu najmenej rozvinutého okresu Medzilaborce 
25. Rôzne 
26. Záver 

 
K bodu č. 3 programu 
Predseda rady odovzdal slovo prednostovi OÚ Rožňava Jánovi Babičovi, ktorý v krátkosti predstavil 
návrh Štatútu výboru pre rozvoj okresu Rožňava vrátane pozmeňovacieho návrhu v článku 3 odseku 2 
v písmene d), kde sa mení zástupca obce Slavošovce za zástupcu obce Nižná Slaná a požiadal radu 
o jeho schválenie s navrhovanou zmenou. 
Ďalšiu pripomienku vzniesol Jozef Červenka, ktorý navrhol nové znenie článku 2 štatútu výboru 
v nasledujúcom znení: 
„Úlohy výboru 

(1) Výbor v rámci svojej pôsobnosti plní tieto úlohy:  
a) plní v oblasti podpory najmenej rozvinutých okresov koordinačné úlohy s cieľom 

zabezpečiť participáciu sociálno-ekonomických partnerov v okrese,  
b) spolupracuje s okresným úradom pri plnení úloh podľa § 3 ods. 4 písm. a) až d) zákona,  
c) podieľa sa na príprave Akčného plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu (ďalej len 

„akčný plán“) pripomienkovaním a posudzovaním návrhu akčného plánu a vypracúva 
odporúčania, opatrenia a stanoviská k návrhu akčného plánu,  

d) vyjadruje sa k individuálnym návrhom ročných priorít,  
e) pripomienkuje a posudzuje návrh ročných priorít, vypracúva odporúčania, opatrenia 

a stanoviská k návrhu ročných priorít, vyjadruje sa k žiadostiam o regionálny príspevok 
a posudzuje súlad žiadostí o regionálny príspevok s akčným plánom; pritom úzko 
spolupracuje s Úradom vlády Slovenskej republiky,  

f) monitoruje a hodnotí plnenie akčného plánu a ročných priorít,  
g) vypracúva hodnotiacu správu o plnení akčného plánu a ročných priorít spravidla dvakrát 

ročne a predkladá ju rade; súčasťou správy je stanovisko výboru k spôsobu a rozsahu 
plnenia akčného plánu a ročných priorít, 

h) spolupracuje s ministerstvami, ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy a sociálno-
ekonomickými partnermi, ktorých činnosť alebo pôsobnosť sa vzťahuje k územiu okresu,  

i) vykonáva ďalšie činnosti podľa uznesení rady.“ 

Jozef Červenka nové znenie článku 2 rozdal všetkým prítomným na oboznámenie sa s jeho znením.  
Predseda rady uviedol, že prijatá zmena štatútu sa bude týkať aj všetkých ostatných okresov a ich 
štatútov (ďalej len „pripomienka č. 1“), teda každý štatút bude schválený s pripomienkou č. 1.  
Ivan Ivančin sa opýtal, prečo sú v zložení výboru dvaja zástupcovia Slovenskej živnostenskej komory 
a dvaja zástupcovia OÚ Rožňava. 
Ján Babič zdôvodnil tento výber ich dlhoročnými skúsenosťami a vyjadril nádej, že výbor bude 
v takomto zložení dobre fungovať. 
 
  



Výsledky hlasovania k bodu č. 3 programu: 
prítomných:  42  
vylúčených v zmysle platného Štatútu rady :  1 
proti:  0 
 
Uznesenie č. 2/2018/RRNRO: Rada schvaľuje Štatút výboru pre rozvoj okresu Rožňava v znení 
pozmeňovacieho návrhu a pripomienky č. 1. 
 
K bodu č. 4 programu 
Predseda rady odovzdal slovo prednostovi okresného úradu Sobrance Boleslavovi Lešovi. Prednosta 
v krátkosti predstavil návrh Štatútu výboru pre rozvoj okresu Sobrance a požiadal radu o jeho 
schválenie. 
Zhrnutie prednesov a pozmeňujúce návrhy: 
Jozef Červenka žiadal o zváženie dostatočnosti zastúpenia štátnej správy iba jednou organizáciou vo 
výbore. Zároveň navrhol zváženie menovania za člena výboru zástupcu ÚPSVaR. 
Predseda rady navrhol hlasovať o štatúte s pôvodným zložením výboru a odporúčal prednostovi OÚ 
zvážiť doplnenie výboru o ďalších členov. 
Výsledky hlasovania k bodu č. 4 programu: 
prítomných:  42 
vylúčených v zmysle platného Štatútu rady :  1 
proti:  0 
 
Uznesenie č. 3/2018/RRNRO: Rada schvaľuje Štatút výboru pre rozvoj okresu Sobrance v znení 
pripomienky č. 1. 
 
K bodu č. 5 programu 
Predseda rady odovzdal slovo prednostovi OÚ Snina Michalovi Voharovi. Prednosta OÚ v krátkosti 
predstavil návrh Štatútu výboru pre rozvoj okresu Snina a požiadal radu o jeho schválenie. 
 
Výsledky hlasovania k bodu č. 5 programu: 
prítomných:  42 
vylúčených v zmysle platného Štatútu rady:  1 
proti:  0 
 
Uznesenie č. 4/2018/RRNRO: Rada schvaľuje Štatút výboru pre rozvoj okresu Snina v znení pripomienky 
č.1. 
 
K bodu č. 6 programu 
Predseda rady odovzdal slovo prednostke OÚ Levoča Adele Kočišovej. Prednostka v krátkosti 
predstavila návrh Štatútu výboru pre rozvoj okresu Levoča vrátane pozmeňovacieho návrhu v článku 
3 odseku 2 v písmene d), kde sa mení zástupca MAS LEV, o. z. za zástupcu mikroregiónu Spišský hrad- 
Podbranisko a požiadala radu o jeho schválenie s navrhovanou zmenou. 
 
Výsledky hlasovania k bodu č. 6 programu: 
prítomných:  42 
vylúčených v zmysle platného Štatútu rady:  1 
proti:  0 
 
Uznesenie č. 5/2018/RRNRO: Rada schvaľuje Štatút výboru pre rozvoj okresu Levoča v znení 
pozmeňovacieho návrhu a pripomienky č. 1. 
 
K bodu č. 7 programu 
Predseda rady odovzdal slovo pánovi Mikulášovi Krajkovičovi ako zástupcovi prednostu OÚ Svidník 
Jozefa Baslára. Pán Krajkovič v krátkosti predstavil návrh Štatútu výboru pre rozvoj okresu Svidník 
a požiadal radu o jeho schválenie. 



Predseda rady vzniesol pripomienku  k zloženiu výboru, keď navrhol vymeniť zástupcu NR SR  za 
zástupcu samosprávy, čo predkladateľ akceptoval. 
 
Výsledky hlasovania k bodu č. 7 programu: 
prítomných:  42 
vylúčených v zmysle platného Štatútu rady :  1 
proti:  0 
 
Uznesenie č. 6/2018/RRNRO: Rada schvaľuje Štatút výboru pre rozvoj okresu Svidník v znení dvoch 
pripomienok. 
 
K bodu č. 8 programu 
Predseda rady odovzdal slovo prednostovi OÚ Medzilaborce Radovanovi Bajajovi. Prednosta OÚ 
v krátkosti predstavil návrh Štatútu výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce vrátane pozmeňovacieho 
návrhu v článku 3 odseku 2 v písmene h), kde sa mení zástupca obce Radvaň nad Laborcom za zástupcu 
obce Volica a požiadal radu o jeho schválenie s navrhovanou zmenou. 
 
Výsledky hlasovania k bodu č. 8 programu: 
prítomných:  42 
vylúčených v zmysle platného Štatútu rady :  1 
proti:  0 
 
Uznesenie č. 7/2018/RRNRO: Rada schvaľuje Štatút výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce v znení 
pozmeňovacieho návrhu a pripomienky č. 1. 
 
K bodu č. 9 programu 
Predseda rady odovzdal slovo prednostovi OÚ Bardejov Miroslavovi Bujdovi. Prednosta v krátkosti 
predstavil návrh Štatútu výboru pre rozvoj okresu Bardejov a požiadal radu o jeho schválenie. 
Okrem všeobecnej pripomienky č. 1 neboli vznesené žiadne ďalšie. 
Výsledky hlasovania k bodu č. 9 programu: 
prítomných:  42 
vylúčených v zmysle platného Štatútu rady :  1 
proti:  0 
 
Uznesenie č. 8/2018/RRNRO: Rada schvaľuje Štatút výboru pre rozvoj okresu Bardejov v znení 
pripomienky č. 1. 
 
K bodu č. 10 programu 
Predseda rady odovzdal slovo prednostke OÚ Košice-okolie Denise Vargovej Lukáčovej. Prednostka 
v krátkosti predstavila návrh Štatútu výboru pre rozvoj okresu Košice-okolie a požiadala radu o jeho 
schválenie. 
Okrem všeobecnej pripomienky č. 1 neboli vznesené žiadne ďalšie. 
Výsledky hlasovania k bodu č. 5 programu: 
prítomných:  42 
vylúčených v zmysle platného Štatútu rady :  1 
proti:  0 
 
Uznesenie č. 9/2018/RRNRO: Rada schvaľuje Štatút výboru pre rozvoj okresu Košice-okolie v znení 
pripomienky č. 1. 
 
K bodu č. 11 programu 
Predseda rady odovzdal slovo prednostovi OÚ Gelnica Imrichovi Mackovi. Prednosta v krátkosti 
predstavil návrh Štatútu výboru pre rozvoj okresu Gelnica a požiadal radu o jeho schválenie. 
 
  



Výsledky hlasovania k bodu č. 11 programu: 
Prítomných:  43 
vylúčených v zmysle platného Štatútu rady :  1 
proti:  0 
 
Uznesenie č. 10/2018/RRNRO: Rada schvaľuje Štatút výboru pre rozvoj okresu Gelnica v znení 
pripomienky č.1. 
 
K bodu č. 12 programu 
Predseda rady odovzdal slovo prednostovi OÚ Sabinov Jánovi Baňasovi. Prednosta OÚ Sabinov 
v krátkosti predstavil návrh Štatútu výboru pre rozvoj okresu Sabinov a požiadal radu o jeho schválenie 
s tým, že pripomienku č. 1 požiadal v ich štatúte doplniť o písmeno j) vyjadruje sa k žiadostiam o 
regionálny príspevok a posudzuje súlad žiadosti o regionálny príspevok s akčným plánom. 
 
Výsledky hlasovania k bodu č. 12 programu: 
prítomných:  43 
vylúčených v zmysle platného Štatútu rady :  1 
proti:  0 
 
Uznesenie č. 11/2018/RRNRO: Rada schvaľuje Štatút výboru pre rozvoj okresu Sabinov v znení 
upravenej pripomienky č. 1. 
 
K bodu č. 13 programu 
Predseda rady odovzdal slovo prednostovi OÚ Trebišov Rastislavovi Petrovičovi. Prednosta OÚ 
v krátkosti predstavil návrh Štatútu výboru pre rozvoj okresu Trebišov vrátane pozmeňovacieho 
návrhu v článku 3 odseku 2 rozšírením výboru o 2 členov: zástupcu pozemkového a lesného odboru 
okresného úradu a zástupcu MAS Tokaj – Rovina a požiadal radu o jeho schválenie s navrhovanou 
zmenou. 
 
Výsledky hlasovania k bodu č. 13 programu: 
prítomných:  43 
vylúčených v zmysle platného Štatútu rady :  1 
proti:  0 
 
Uznesenie č. 12/2018/RRNRO: Rada schvaľuje Štatút výboru pre rozvoj okresu Trebišov v znení 
pozmeňovacieho návrhu a pripomienky č. 1. 
 
K bodu č. 14 programu 
Predseda rady odovzdal slovo prednostovi OÚ Revúca Petrovi Baloghovi. Prednosta v krátkosti 
predstavil návrh Štatútu výboru pre rozvoj okresu a požiadal radu o jeho schválenie s tým, že 
pripomienku č. 1 požiadal v ich štatúte doplniť o písmeno j) vyjadruje sa k žiadostiam o regionálny 
príspevok a posudzuje súlad žiadosti o regionálny príspevok s akčným plánom. 
 
Výsledky hlasovania k bodu č. 14 programu: 
prítomných:  43 
vylúčených v zmysle platného Štatútu rady :  1 
proti:  0 
 
Uznesenie č. 13/2018/RRNRO: Rada schvaľuje Štatút výboru pre rozvoj okresu Revúca v znení upravenej 
pripomienky č. 1. 
 
K bodu č. 15 programu 
Predseda rady odovzdal slovo prednostke OÚ Kežmarok Veronike Havírovej. Prednostka v krátkosti 
predstavila návrh Štatútu výboru pre rozvoj okresu Kežmarok a požiadala radu o jeho schválenie. 
 



Výsledky hlasovania k bodu č. 15 programu: 
prítomných:  43 
vylúčených v zmysle platného Štatútu rady:  1 
proti:  0 
 
Uznesenie č. 14/2018/RRNRO: Rada schvaľuje Štatút výboru pre rozvoj okresu Kežmarok v znení 
pripomienky č. 1. 
 
K bodu č. 16 programu 
Predseda rady odovzdal slovo prednostovi OÚ Veľký Krtíš Jozefovi Cuperovi. Prednosta v krátkosti 
predstavil návrh Štatútu výboru pre rozvoj okresu Veľký Krtíš a požiadal radu o jeho schválenie. 
 
Výsledky hlasovania k bodu č. 16 programu: 
prítomných:  43 
vylúčených v zmysle platného Štatútu rady:  1 
proti:  0 
 
Uznesenie č. 15/2018/RRNRO: Rada schvaľuje Štatút výboru pre rozvoj okresu Veľký Krtíš v znení 
pripomienky č. 1. 
 
K bodu č. 17 programu 
Predseda rady odovzdal slovo Kataríne Slanskej ako zástupkyni prednostu OÚ Vranov nad Topľou 
Andreja Krišandu.  Pani Slanská predstavila návrh Štatútu výboru pre rozvoj okresu Vranov nad Topľou 
a požiadala radu o jeho schválenie. 
 
Výsledky hlasovania k bodu č. 17 programu: 
prítomných:  43 
vylúčených v zmysle platného Štatútu rady :  1 
proti:  0 
 
Uznesenie č. 16/2018/RRNRO: Rada schvaľuje Štatút výboru pre rozvoj okresu Vranov nad Topľou 
v znení pripomienky č.1. 
 
K bodu č. 18 programu 
Predseda rady odovzdal slovo prednostovi OÚ Rimavskej Soboty Csabovi Csízimu. Prednosta v krátkosti 
predstavil návrh Štatútu výboru pre rozvoj okresu Rimavská Sobota a požiadal radu o jeho schválenie. 
 
Výsledky hlasovania k bodu č. 18 programu: 
prítomných:  43 
vylúčených v zmysle platného Štatútu rady:  1 
proti:  0 
 
Uznesenie č. 17/2018/RRNRO: Rada schvaľuje Štatút výboru pre rozvoj okresu Rimavská Sobora v znení 
pripomienky č. 1. 
 
K bodu č. 19 programu 
Predseda rady odovzdal slovo prednostovi OÚ Lučenec Branislavovi Hámorníkovi. Prednosta OÚ 
v krátkosti predstavil návrh Štatútu výboru pre rozvoj okresu Lučenec a požiadal radu o jeho 
schválenie. 
 
Výsledky hlasovania k bodu č. 19 programu: 
prítomných:  43 
vylúčených v zmysle platného Štatútu rady:  1 
proti:  0 
 



Uznesenie č. 18/2018/RRNRO: Rada schvaľuje Štatút výboru pre rozvoj okresu Lučenec v znení 
pripomienky č. 1. 
 
K bodu č. 20 programu 
Predseda rady odovzdal slovo prednostovi OÚ Poltár Pavlovi Gavalcovi. Prednosta OÚ v krátkosti 
predstavil návrh Štatútu výboru pre rozvoj okresu Poltár a požiadal radu o jeho schválenie. 
 
Výsledky hlasovania k bodu č. 20 programu: 
prítomných:  43 
vylúčených v zmysle platného Štatútu rady :  1 
proti:  0 
 
Uznesenie č. 19/2018/RRNRO: Rada schvaľuje Štatút výboru pre rozvoj okresu Poltár v znení 
pripomienky č. 1. 
 
K bodu č. 21 programu 
Predseda rady odovzdal slovo prednostovi OÚ Veľký Krtíš Jozefovi Cuperovi. Prednosta OÚ predstavil 
návrh Dodatku č. 2 Akčného plánu rozvoja okresu Veľký Krtíš. 
Dodatok obsahuje zmeny textu v 2 opatreniach:   
1. Aktivita D.1.2 zvýšenie kapacity sociálnych a zdravotných služieb, doplnenie textu pod tabuľkou: 
„Poskytnutie regionálneho príspevku pre žiadateľa a prijímateľa: Nemocnica s poliklinikou n. o. Veľký 
Krtíš hodným osobitného zreteľa podľa §8 ods. 4 zákona 58/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov.“ 
2. Aktivita D.2.2 budovanie dopravnej, občianskej a environmentálnej infraštruktúry, podpora 
voľnočasových, kultúrnych športových a spoločenských aktivít doplnenie textu nad tabuľkou o 
„Záhorce, Kamenné Kosihy, Kováčovce, Čelovce.“  
Jozef Červenka uviedol, že 4 projekty s 3 novými pracovnými miestami za 1,32 milióna eur znamenajú 
málo pracovných miest za vysoké náklady.  
Jozef Cuper uznal, že AP má za cieľ zvyšovať zamestnanosť, ale starostovia príslušných obcí nechcú pri 
vytváraní pracovných miest vstupovať do nereálnych záväzkov.  
Miroslava Hrušková zastupujúca Mateja Ovčiarku z MŽP SR uviedla, že v tomto prípade je potrebné 
stanovisko výboru. Tiež uviedla, že je potrebné zmeniť pravidlá pri projektoch na triedený zber 
komunálnych odpadov. 
Predseda rady navrhol stretnutie relevantných členov rady so zástupcami MŽP SR s cieľom 
prediskutovať tento problém a nájsť riešenie výhodne pre všetkých. Zároveň požiadal o prehodnotenie 
počtu novovytvorených pracovných miest realizáciou projektov stredísk triedeného zberu, čo je aj 
pripomienkou k predloženému návrhu dodatku akčného plánu okresu Veľký Krtíš.  
 
Výsledky hlasovania k bodu č. 21 programu: 
prítomných:  43 
vylúčených v zmysle platného Štatútu rady:  1 
proti:  0 
 
Uznesenie č. 20/2018/RRNRO: Rada predkladá návrh Dodatku č. 2 Akčného plánu rozvoja okresu Veľký 
Krtíš s pripomienkou po jeho prerokovaní Úradu vlády Slovenskej republiky. 
   
K bodu č. 22 programu 
Predseda rady odovzdal slovo prednostovi OÚ Sobrance Boleslavovi Lešovi. Prednosta predstavil návrh 
Dodatku č. 3 Akčného plánu rozvoja okresu Sobrance, v ktorom navrhuje zmeniť názov a text pod 
opatrenia B.1.1 AP Sobrance nasledovne:  
„B.1.1 PD Vinohrady Choňkovce – Obnova poľnohospodárskej techniky pre účely rozšírenia 
mliekarenskej produkcie.  
PD Vinohrady pôsobí v poľnohospodárskej prvovýrobe, s prevažujúcou činnosťou: chov dojníc (kód 
NACE: 01410). V minulom roku družstvo Choňkovce evidovalo 1600 kusov hovädzieho dobytku, z čoho 
bolo 600 kusov dojníc. Svoju kapacitu plánujú v nasledujúcich rokov zvýšiť na 100 miliónov litrov mlieka 



ročne a navýšiť počet zamestnancov na 700. Z tohto dôvodu Družstvo Choňkovce chce zvýšiť svoju 
produkciu mlieka zo 4 miliónov na 5 miliónov, a celkový počet dojníc na 700 kusov. B.1.1. Podpora 
chovu hydiny a jej spracovania priamo u výrobcu vrátane napojenia na výrobu krmovín pre chov hydiny 
v zmysle predložených materiálov na mliekarenskú produkciu. 
Na zabezpečenie kvalitnej krmovinovej základne stáda družstvo urgentne potrebuje obnovenie 
technického vybavenia zabezpečujúceho výrobu krmovinovej zmesi pre dobytok. Poľnohospodárske 
stroje vo flotile, ktorými družstvo aktuálne disponuje sú 12 rokov staré, ich ročné náklady na opravy 
neudržateľne rastú. Pre ďalší rast a zníženie nákladov, ako aj zvýšenie hospodárnosti podniku 
potrebuje PD Vinohrady obnoviť časť svojej poľnohospodárskej flotily nákupom nových strojov. Nové 
stroje budú disponovať omnoho šetrnejšími spaľovacími motormi, čím sa dosiahne výrazné ušetrenie 
nákladov na pohonné hmoty, ako aj životného prostredia.“ 
 
Výsledky hlasovania k bodu č. 22 programu: 
prítomných:  42 
vylúčených v zmysle platného Štatútu rady :  1 
proti:  0 
 
Uznesenie č. 21/2018/RRNRO: Rada predkladá návrh Dodatku č.3 Akčného plánu rozvoja okresu 
Sobrance po jeho prerokovaní Úradu vlády Slovenskej republiky. 
 
K bodu č. 23 programu 
Predseda rady odovzdal slovo prednostovi OÚ Bardejov Miroslavovi Bujdovi. Prednosta OÚ predstavil 
návrh Akčného plánu najmenej rozvinutého okresu Bardejov. 
Branislav Ondruš vyjadril pripomienku k opatreniu na strane 37 pod úlohou G2 – obnova hradov, kde 
zvýšenie alokácie je potrebné prerokovať s MK SR (materiálovo-technické náklady). MPSVaR SR 
financuje mzdové prostriedky cez národný projekt pre dlhodobo nezamestnaných cez ÚPSVaR, ktorý 
bol vyhlásený do jesene 2020. V prípade vyčerpania alokácie na národný projekt je možné spustiť ďalší 
národný projekt. 
Alena Sabelová vzniesla štyri všeobecné pripomienky k tvorbe akčných plánov. AP má byť 
implementačným plánom a musí spĺňať 3 kritéria: AP Bardejov obsahuje informáciu o tom, čo je 
vhodné urobiť, alokácia zdrojov bez bližšej špecifikácie, ako bola suma stanovená, časový horizont 
jednotný a dlhodobý – tretia podmienka nie je úplne zohľadnená. Časový horizont nezohľadňuje 
dostatočne harmonogram výziev EŠIF. Ďalšia pripomienka súvisela s ukazovateľmi. Najdôležitejším 
kritériom je tvorba nových pracovných miest. Je potrebné vypracovať metodiku na sledovanie tohto 
ukazovateľa a častejšie to sledovať a odpočtovať. Viaczdrojové financovanie opatrení je potrebné 
komunikovať s RO. SIH je špecifický, a je potrebné vykonať predbežné konzultácie aj smerom na 
vedenie takéhoto fondu.  Je potrebné zastaviť infláciu poradenstva (napr. ICP na úrovni krajov). Skôr 
je vhodný one-stop-shop miesto hľadania vhodného poradenského centra v súvislosti so špecifickými 
požiadavkami programov. 
Predseda rady uviedol, že je potrebné zabezpečiť kontaktné osoby na jednotlivých donorských 
organizáciách, na ktoré sa prednostovia OÚ môžu obrátiť. V prípade sa predpokladá zjednodušenie 
procesov s priblížením sa k procesu rozdelenia štátneho rozpočtu z VPS. Zodpovednosť za dodržanie 
pravidiel bude na prijímateľovi. Bude potrebné sa orientovať viac na výsledok. 
Denisa Žiláková ponúkla súčinnosť NRO stanovením kontaktných osôb pre prednostov OÚ. Niektoré 
aktivity navrhované na financovanie z IROP nie sú oprávnené, pričom pripomienky budú predložené 
cez MPK.  
Branislav Ondruš upozornil na problémy so štátnou pomocou, bude potrebné zosúladiť schémy štátnej 
pomoci pre podnikateľské subjekty vrátane vznikajúcich podnikov sociálnych podnikov, ktoré môžu byť 
ministerstvom prehodnotené, kde schéma štátnej pomoci pre začínajúce podniky môže na rozdiel od 
pomoci de minimis z RP dosiahnuť až 13 miliónov eur.  
Gabriel Csicsai uviedol poznámku k zatepľovaniu 440 m2 za 160000 eur, čo sa zdá neprimerané. 
Následne bolo vysvetlené, že ide nie o zateplenú plochu ale o zateplenú podlahovú plochu. 
Milan Muška poukázal na malú akčnosť predložených akčných plánov, ktoré odrážajú vôľu, ale nie 
schopnosť. Odporučil stretnutia so zástupcami RO kvôli zreálneniu návrhov čerpania EŠIF. NRO by 
mohli viac čerpať prostriedky z oblastí EŠIF, ktoré majú nízke čerpanie (rybné hospodárstvo, SFRB). 



Predseda rady zdôraznil zvýšenie akčnosti akčných plánov cez ročné priority. Dôležitá je aj otázka 
vytvárania nových centier podpory RR, skôr je vhodná podpora existujúcich organizácií RR. 
Pani Danišková uviedla, že OP ĽZ os 5 a 6 má podporovať obce s MRK  
Andrea Tvrdá zastupujúca Jaroslava Gudábu, navrhla konzultácie okolo využitia EŠIF pred 
prerokovaním akčných plánov radou, požiadala o dodržiavania lehôt na predkladanie materiálov 
členom rady a spôsobu uvádzania výšky EŠIF v materiáloch s alebo vrátane štátneho rozpočtu. 
Ivan Ivančin uviedol, že je to vrátane spolufinancovania zo štátneho rozpočtu. 
Marek Mitošinka sa vyjadril k AP Bardejov, kde sa za IROP nachádza v mnohých opatreniach uvedených 
v AP Bardejov. Uznesením vlády sa to stáva záväzným, a je problém s ich napĺňaním. Financovanie 
mnohých opatrení je nereálne. 
Predseda rady upozornil, že okresy robia akčné plány s dobrým úmyslom a bude potrebné podporiť ich 
pri príprave dobrých plánov aj technickou pomocou. 
Peter Ďurček uviedol, že opatrenie na str. 37 viažuce sa k budovaniu cestnej infraštruktúry sa týka PSK 
aj Slovenskej správy ciest (najmä v súvislosti s I/77). Odporúča zváženie financovania týchto úprav ako 
aj zohľadnenia výsledkov štúdie realizovateľnosti. Ide o investície v desiatkach miliónov eur. 
Predseda rady odpovedal, že je potrebné vnímať niektoré opatrenia aj v súvislosti s prípravou nového 
programového obdobia EŠIF a potrebnou projektovou prípravou, ktorá trvá aj 3 až 4 roky. 
Denisa Žiláková navrhuje vytvoriť  platformu koordinovanú CKO pre prípravu plánov z pohľadu synergií 
a komplementarity opatrení v NRO. 
Miroslava Hrušková zastupujúca Mateja Ovčiarku z MŽP SR uviedla, že na budovanie vodárenskej 
infraštruktúry nie sú prostriedky EŠIF.  
Predseda rady uviedol, že je potrebné zohľadniť stav čerpania súčasných OP pre definovanie priorít pre 
budúce programové obdobie. 
 
Výsledky hlasovania k bodu č. 23 programu: 
prítomných:  42 
vylúčených v zmysle platného Štatútu rady:  1 
proti:  0 
 
Uznesenie č. 22/2018/RRNRO: Rada predkladá návrh Akčného plánu najmenej rozvinutého okresu 
Bardejov po jeho prerokovaní Úradu vlády Slovenskej republiky s pripomienkami vznesenými na 
rokovaní Rady. 
 
K bodu č. 24 programu 
Predseda rady odovzdal slovo prednostovi OÚ Medzilaborce Radovanovi Bajajovi a uviedol, že aj 
v prípade Medzilaboriec platia všeobecné pripomienky, ktoré boli vznesené v rámci predchádzajúceho 
bodu programu. Prednosta OÚ predstavil návrh Akčného plánu najmenej rozvinutého okresu 
Medzilaborce. 
Alena Sabelová ocenila analytickú časť AP ale uviedla, že miera nezamestnanosti nie je jediný faktor, 
ktorý by mal rozhodovať o zaradení okresu medzi najmenej rozvinuté. Ohľadom východísk v AP 
zdôraznila, že na prvom mieste by nemalo byť vytváranie podnetného priestoru pod značkou  
A. Warhola a prepájanie kreatívnych činností, pretože kreatívny priemysel potrebuje aj akademickú 
pôdu, ktorá v Medzilaborciach chýba. Pri zhodnotení rozvojového potenciálu nepovažuje za vhodné 
v tomto okrese zavádzanie inovatívnych technológii. Viac by podporila prepojenie SOŠ drevárskych 
s konkrétnymi projektami. Vytvorenie fondu je náročné a vytvorenie priemyselného parku by malo 
vziať do úvahy štúdie z MH SR. 
Predseda rady spomenul špecificky orientované výzvy pre najmenej rozvinuté okresy z MH SR a vyzval 
štátnych tajomníkov, aby poslali informáciu o týchto výzvach prednostom OÚ. Dodal, že AP majú pri 
tvorbe odrážať nielen potreby okresu, ale aj ich realizovateľnosť. Pri kreatívnom priemysle je podľa 
jeho názoru potrebné využívať zosieťovanie s organizáciami, ktoré majú na takéto účely finančné 
prostriedky. 
Jozef Červenka sa stotožnil s pripomienkami pani riaditeľky Sabelovej. Uviedol potrebu väčšieho 
zamerania na podporu drevospracujúceho priemyslu než na snahu podporovať okres prostredníctvom 
A. Warhola. Fond navrhol vypustiť, ale O.Z. by malo v AP ostať a financie by sa presunuli na neho. 



Taktiež uviedol, že vytváranie centier podpory regionálneho rozvoja nie je jedinou možnosťou, môžu 
sa namiesto toho podporiť personálne kapacity OÚ, tam kde je to potrebné. 
Predseda rady vyjadril súhlas a pripomenul, že prijímateľom RP pre centrum podpory regionálneho 
rozvoja je v prípade Medzilaboriec MAS. V oblasti podpory drevospracujúceho priemyslu bude 
potrebné stanovisko štátnych lesov, najmä vo veci vývozu dreva. 
Peter Ďurček z MDaV SR uviedol že na str. 32 v texte o procese monitorovania a hodnotenia 
dosiahnutého pokroku v hospodárskej, sociálnej a environmentálnej situácii v okrese Medzilaborce 
uvedené, že priebeh implementácie bude monitorovaný z hľadiska miestnej príslušnosti na úrovni PSK 
a MDaV SR. Tento údaj považuje za pozostatok z predošlých AP a navrhuje ho nahradiť Úradom 
podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. 
Predseda rady navrhol uviesť v tomto texte „príslušné orgány alebo ministerstvá“ 
Peter Ďurček ešte uviedol, že PSK by malo na SOŠ v Medzilaborciach zaviesť také študijné odbory, ktoré 
tam chýbajú (odbor environmentálny, agrárny...) a  vyjadril sa aj, že v bodoch C.4 (rozšíriť znenie 
zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov o aktivity 
podporujúce rozvoj trvalo udržateľného cestovného ruchu šetrného k prírodnému bohatstvu 
v chránených územiach NRO) a C.5 (vytvoriť finančné nástroje na podporu rozšírenia ubytovacích 
kapacít pre oblasť CR) navrhuje do týchto systémových opatrení zahrnúť aj iné ministerstvá.  
Ivan Sečík za MK SR uviedol, že potenciál kreatívneho priemyslu je potrebné previazať na postupy 
v rámci IROP. Musí tu byť projekt, ktorý sa dá podporiť, ale nie uznesením vlády dávať povinnosť 
podpory. 
Predseda rady k tomu dodal, že NRO by mali mať najlepšiu možnosť čerpania dotácii a mali by byť 
posudzované z hľadiska pozitívnej diskriminácie NRO v rámci bodovania projektov.  
Ivan Sečík povedal, že v rámci klasických grantových schém prispievajú na podporu národných 
kultúrnych pamiatok a mnohé v NRO podporili. 
Miroslava Hrušková zastupujúca na rokovaní rady Mateja Ovčiarku uviedla, že v rámci bodu 3.3 
Dobudovanie a skvalitnenie technickej a environmentálnej štruktúry, financovanie vodárenskej 
infraštruktúry nie je už možné cez OP KŽP. 
Predseda rady uviedol, že v takomto prípade, keď realizácia AP bude pokračovať aj po roku 2020, je 
potrebné dať návrh na financovanie v nasledujúcom programovom období, alebo iný spôsob 
financovania. 
Andrea Tvrdá zastupujúca Jaroslava Gudábu uviedla pripomienku k prílohe č. 2 súhrnná tabuľka 
strategického rámca, kde sa uvádza podopatrenie 16.7, ktoré požadujú vypustiť pretože v programe 
rozvoja vidieka neexistuje. 
Predseda rady pripomenul, že pripomienky budú uvedené v zápise, avšak je potrebné ich predložiť aj 
v rámci MPK. Pri príprave AP je vhodné prediskutovaná plánované aktivity v AP s príslušnými riadiacimi 
orgánmi a inštitúciami ešte pred predložením na radu. 
Ján Hero zastupujúci Petra Krajňáka z MŠVVaŠ SR uviedol, že v prípade chýbajúcej základne pre 
podporu kreatívneho podnikania je potrebné urobiť reštrukturalizáciu SOŠ, tak aby sa študovali 
adekvátne odbory v každom regióne a vyzval Alenu Sabelovú na spoluprácu. 
 
Výsledky hlasovania k bodu č. 24 programu: 
prítomných:  42 
vylúčených v zmysle platného Štatútu rady:  1 
proti:  0 
 
Uznesenie č. 23/2018/RRNRO: Rada predkladá návrh Akčného plánu najmenej rozvinutého okresu 
Medzilaborce po jeho prerokovaní úradu vlády Slovenskej republiky s pripomienkami vznesenými na 
rokovaní Rady. 
 
K bodu č. 25 programu 
Predseda rady uviedol, že v prípade Akčných plánov zadáva úlohu pre riadiace orgány prehodnotiť 
finančné opatrenia v rámci existujúcich európskych programov, štrukturálnych fondov a programu 
rozvoja vidieka. Toto prehodnotenie a znovunastavenie možných financovaní je nutné urobiť v procese 
pred schvaľovaním návrhu ročných priorít najmenej rozvinutých okresov. 



V tomto procese môžu pomôcť RO reálne nastaviť programy aj generálna riaditeľka sekcie riadenia 
investícii a generálna riaditeľka sekcie CKO z ÚPPVLII. 
Prednosta OÚ Sobrance Boleslav Lešo otvoril otázku karpatských bukových pralesov, ich hraníc a ľudí 
závislých na ťažbe dreva. 
Predseda rady ho vyzval, aby pripomienky adresoval kompetentným ministerstvám a organizáciám. 
Ivan Ivančin uviedol, že AP prechádzajú legislatívnou zmenou, v ktorej už nebudú chápané ako 
nalinkovaná cesta ale ako rámec, ktorý sa bude napĺňať konkrétne cez ročné priority. Pri ročných 
prioritách bude potrebné uviesť, aké konkrétne formy financovania sú a nie sú reálne. Dôležité budú 
rokovania výborov so samosprávami a ministerstvami. Vyjadril dôveru v lepšie zazmluvňovanie 
v budúcnosti pričom je potrebné dynamizovať celú procesnú mapu – prehodnotiť akčné plány s určitou 
metodikou. Nový proces prípravy AP bude otestovaný pri tvorbe AP okresu Levoča a okresu Snina tak, 
aby bolo zrejmé, čo bude možné financovať z existujúcich zdrojov a čo napríklad z prostriedkov 
návratnej pomoci.  
Branislav Ondruš požiadal všetkých prednostov OÚ, aby sa stali predĺženou rukou ministerstiev 
a ministerstvá aj vzhľadom na podporu NRO pri konkrétnych výzvach vrátane ich pozitívnej 
diskriminácie na aktívne informovanie prednostov OÚ o nových výzvach a projektoch, rovnako ako 
o plánovaných informačných seminároch. Navrhol, aby sekretariát rady za týmto účelom poslal 
zoznam kontaktov všetkých prednostov OÚ na jednotlivé ministerstvá. 
 
K bodu č. 26 programu 
Predseda rady na záver všetkých vyzval, aby skontrolovali, či neostali finančné prostriedky, ktoré by sa 
dali použiť v rámci fondov pre podporu NRO, ďalej uviedol, že nový zákon o VO zlepší čerpanie, pretože 
posúva limity a zároveň v prípade podnikateľských subjektov v prípade poskytnutia menej ako 50% 
oprávnených nákladov z verejných zdrojov tieto nemusia obstarávať v zmysle zákona o verejnom 
obstarávaní. Poďakoval prítomným za ich účasť a uviedol, že zápisnica zo stretnutia bude zverejnená. 
 
 
 
 
 
V Bratislave, dňa 18. júna 2018 
 
Zápisnicu vyhotovila: Eva Zaujecová  
 
Zápisnicu schválil  
 
 
 –––––––––––––––––––––––––––––– 
 Richard Raši 
 predseda rady 
 


