Zápisnica
z rokovania Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov
Poradové číslo rokovania: 14
Miesto rokovania: Bratislava, Úrad vlády Slovenskej republiky
Dátum rokovania: 22. 10. 2018
Čas rokovania: 13:00 – 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 prílohu č.1 tejto zápisnice

K bodu č. 1 programu
Štrnáste 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. Vzhľadom na počet členov predseda rady pripomenul, že hlasovať sa bude rovnakým
spôsobom ako pri predošlých rokovaniach, členovia rady ktorí sú proti návrhu uznesenia sa predstavia
a uvedú zdôvodnenie nesúhlasu s návrhom uznesenia.
K bodu č. 2 programu
Predseda rady vyzval členov k schváleniu programu rokovania rady zaslaný členom rady spolu s
pozvánkou. Uviedol, že materiály o ktorých sa bude hlasovať v ďalších bodoch programu boli
zverejnené na webovom sídle ÚV SR.
Výsledky hlasovania k bodu č. 2 programu:
prítomných:
vylúčených v zmysle platného Štatútu rady:
proti:
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Uznesenie č. 38/2018/RRNRO: Rada schvaľuje nasledovný program rokovania Rady pre rozvoj
najmenej rozvinutých okresov:

Návrh programu rady:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Otvorenie rokovania
Schválenie programu rokovania
Návrh ročných priorít okresu Bardejov
Návrh ročných priorít okresu Poltár
Návrh ročných priorít okresu Veľký Krtíš
Návrh ročných priorít okresu Gelnica
Návrh ročných priorít okresu Trebišov
Návrh ročných priorít okresu Sobrance
Návrh ročných priorít okresu Rimavská Sobota
Návrh ročných priorít okresu Revúca
Návrh ročných priorít okresu Medzilaborce
Návrh ročných priorít okresu Sabinov
Návrh ročných priorít okresu Lučenec
Návrh ročných priorít okresu Rožňava
Návrh ročných priorít okresu Vranov nad Topľou
Návrh ročných priorít okresu Svidník
Návrh ročných priorít okresu Kežmarok
Návrh ročných priorít okresu Košice - okolie
Návrh Akčného plánu najmenej rozvinutého okresu Levoča
Návrh Akčného plánu najmenej rozvinutého okresu Snina

21.
22.
23.
24.

Návrh dodatku č.4 k Akčnému plánu okresu Sobrance
Návrh dodatku č.3 k Akčnému plánu okresu Trebišov
Rôzne
Záver

K bodu č. 3 programu
Predseda rady oznámil členom rady, že okresné úrady 16 najmenej rozvinutých okresov (ďalej len
„NRO“) predložilo v rámci ročných priorít návrh na podporu 207 projektov s alokáciou regionálneho
príspevku viac ako 15,4 milióna eur, ktoré by mali prispieť k podpore celkovo 2063 pracovných miest,
z čoho 535 vytvorených priamo. Ročné priority obsahujú aj návrh 34 aktivít na podporu realizácie
akčných plánov NRO.
Predseda rady odovzdal slovo prednostovi OÚ Bardejov p. Bujdovi. P. Bujda informoval členov rady, že
na základe diskusie s gestorom a koordinátorom NRO pre Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“)
materiál predkladá na rokovanie rady v pozmenenom znení. Žiada z materiálu vypustiť bod 6. – Obec
Hažlín.
Navrhnuté ročné priority akčného plánu (ďalej len RPAP) okresu Bardejov teraz obsahujú 7 projektov
s celkovou požiadavkou na regionálny príspevok 698 674,81 eur. Na základe podpory má byť
vytvorených 159 pracovných miest, z toho 40 priamo.
Predseda rady vyzval p. Ivančina na zaujatie stanoviska k uvedenému bodu programu. Pán Ivančin
vzniesol všeobecné pripomienky, ktoré sa týkajú všetkých návrhov ročných priorít:
a) Aktivity uvedené v návrhu ročných priorít vo väčšine prípadov nespĺňajú podmienky definované
v čl. 5 ods. 3 Metodiky na predkladanie návrhu ročných priorít (Zodpovedný subjekt má byť subjekt
štátnej správy, samosprávy alebo socioekonomický partner, ktorého pomoc či podpora je
potrebná – nie navrhovateľ aktivity). Subjekt z okresu, ktorý bude s kompetentným orgánom
verejnej správy alebo sociálno-ekonomickým partnerom uvedeným v poli Zodpovedný subjekt je
uvedený v poli Popis aktivity.
b) Účel uvedený v tabuľke projektov nespĺňa požiadavky stanovené v Metodike na predkladanie
návrhov ročných priorít (vysvetlivka 9 k Prílohe 1 Metodiky prípravy návrhu ročných priorít
akčného plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore
najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov).
c) V prípade všetkých projektov podporujúcich hospodársku činnosť, ktoré môžu byť podporené cez
schému de minimis 14/2017 na podporu lokálnej zamestnanosti, musia byť zohľadnené podmienky
poskytovania pomoci uvedené v schéme de minimis platné v deň predloženia návrhu projektu na
okresný úrad. V prípade projektov podporujúcich hospodársku činnosť bolo nutnou podmienkou
poskytnutia pomoci de minimis do 27. septembra 2018 (teda pred jej novelizáciou) vytvorenie
minimálne 5 pracovných miest priamo projektom.
Tieto pripomienky je potrebné zohľadniť pred predložením návrhu ročných priorít akčných plánov NRO
na rok 2019 na Úrad vlády SR do 31. októbra 2018 podľa §4a ods. 5 zákona č. 336/2015 Z.z. o podpore
najmenej rozvinutých okresov v znení neskorších predpisov.
Sekcia regionálneho rozvoja po stiahnutí projektu č. 6zo zoznamu projektov nemá k nemu ďalšie
špecifické pripomienky.
Predseda rady sa požiadal p. Ivančina o vysvetlenie ďalšieho postupu v súvislosti s s prípravou
materiálu na rokovanie vlády.
Pán Ivančin odpovedal, že návrh RPAP majú okresné úrady upraviť v čo najväčšej miere pred jeho
zaslaním na Úrad vlády SR (ďalej len ÚV SR). V prípade chýbajúceho zoznamu aktivít majú komunikovať
so svojimi partnermi v okrese o podporných aktivitách , dôležité je aby tabuľka projektov spĺňala
požiadavky stanovené v Metodike, pri čom sekcia regionálneho rozvoja ÚV SR (ďalej len „SRR“) môže
poskytnúť okresom súčinnosť. Zoznam ročných priorít a zoznam aktivít budú podávať do 31.10.2018
po zapracovaní pripomienok vznesených na Rade. Spolu s návrhom RPAP budú predkladať na SRR aj
žiadosti o regionálny príspevok zaradených do zoznamu projektov. Na základe týchto žiadostí SRR overí
a prípadne dopracuje materiál na rokovanie vlády v súlade s platnou Metodikou.
Predseda rady zhrnul najdôležitejšiu informáciu - do 31. októbra okresy zapracujú pripomienky
a predložia dokumenty oficiálne ÚV SR.

Predseda rady otvoril diskusiu k tomuto bodu:
ŠT MŠVVŠ Krajňák avizoval, že niektoré okresy navrhovali riešenie otázky dvojzmennosti škôl
a navrhuje, aby všetky okresy venovali tejto téme pozornosť.
Za okres Bardejov sú v dvojzmennej prevádzke školy v obciach Lenartov a Petrová a sú to problémové
obce.
Výsledky hlasovania k bodu č. 3 programu:
prítomných:
vylúčených v zmysle platného Štatútu rady :
proti:
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Uznesenie č. 39/2018/RRNRO: Rada odporúča prednostovi okresného úradu predložiť návrh ročných
priorít akčného plánu okresu Bardejov po zapracovaní pripomienok vznesených na rokovaní Rady
Úradu vlády Slovenskej republiky v termíne do 31. októbra 2018.
K bodu č. 4 programu
Predseda rady odovzdal slovo prednostovi okresného úradu Poltár p. Gavalcovi, aby predstavil návrh
RPAP okresu Poltár.
P. Gavalec informoval členov rady, že na základe výzvy na predkladanie projektov zverejnenej
13.8.2018 sa Výbor okresu Poltár rozhodol do návrhu očných priorít pôvodne zaradiť 12 žiadostí
v prioritnej oblasti B v celkovej sume 844 000 eur a ďalšie dve žiadosti v prioritnej oblasti D v sume
238 000 eur, podporí sa 63 pracovných miest priamo a 22 nepriamo.
Prednosta OÚ informoval, že pôvodne predložený materiál po konzultácii s prijímateľom Žiaromat
upravil v položke 4 RPAP (suma regionálneho príspevku na rok 2019 predstavuje 105 000 eur a pri
priamo vytvorených pracovných miestach je uvedená0, pretože tu ide o udržateľnosť pracovných miest
nie o tvorbu nových). V projekte č.11 bol upravený názov prijímateľa a projekt č.14 - OPOS Hrnčiarske
Zalužany bol stiahnutý z dôvodu jeho zazmluvnenia v roku 2018.
Predseda rady dal slovo p. Ivančinovi, ktorý uviedol, že po zapracovaní uvedených zmien uvedených
prednostom je vhodné niektoré aktivity zlúčiť, napr. súvisiace s výstavbou vodárenskej infraštruktúry
alebo infraštruktúry pre životné prostredie, a nájsť vhodného partnera na úrovni ministerstva. Platí aj
už uvedená všeobecná pripomienka, v zozname je 12 aktivít.
Predseda rady následne vyzval ďalších členov rady o predloženie pripomienok k predloženému
materiálu.
Pán Červenka vzniesol pripomienku ku projektu č. 2., kde v účele je napísaná krajinotvorba – skrášlenie
okolitého prostredia, opýtal sa či nie je vhodnejšie využívať verejné zdroje v sume 160 0000 eur na
niečo potrebnejšie.
Prednosta OÚ uviedol, že účelom je nákup traktora, slúžiaceho na rekultiváciu pôdy.
Predseda rady dal slovo p. Ivančinovi, ktorý vysvetlil, že tento problém má viacero projektov, kde nie
je jasne formulovaný účel a toho sa týkala ním vznesená všeobecne platná pripomienka už pri
Bardejove. Po doručení žiadostí o RP uvedených v zozname projektov návrhu RPAP bude SRR vedieť
v spolupráci s okresnými úradmi naformulovať účel tak, aby bol na rokovanie vlády bol zrozumiteľný.
Predseda rady odporučil, aby SRR pred predložením materiál na rokovanie vládz spolupracovala
s okresmi na odstránení nedostatkov.
Pani Lehocká, zástupkyňa ŠT MPSVR SR Ondruša uviedla, že sociálne podniky podporujúce pracovnú
integráciu majú byť v zmysle príslušnej legislatívy zaregistrované do roka 31. decembri 2020.
Odporučila zvážiť ďalšiu perspektívu niektorých podnikov (napr. projekt č.14 prijímateľa OPOS
Hrnčiarske Zalužany, s.r.o pri opatreníB.4: podpora subjektov sociálnej ekonomiky). Táto pripomienka
sa týka aj ostatných okresov, kde je potrebné dôsledne rozmýšľať o budúcnosti obecných podnikov.
Všeobecná pripomienka bola vznesená za účelom predchádzania možným komplikáciám po roku 2020.
Pán Ivančin uviedol, že projekt prijímateľa Hrnčiarske Zalužany je financovaný podľa schémy de
minimis 14/2017 na podporu lokálnej zamestnanosti a nejde zatiaľ o sociálny podnik. Keďže má byť
zazmluvnený ešte tento rok, z návrhu ročných priorít na rok 2019 bude vyradený. Všeobecná
podmienka v súvislosti so zápisom podniku do registra sociálnych podnikov je však na mieste.

Predseda rady uzavrel rozpravu a prešiel k hlasovaniu:
Výsledky hlasovania k bodu č. 4 programu:
prítomných:
vylúčených v zmysle platného Štatútu rady :
proti:
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Uznesenie č. 40/2018/RRNRO: Rada odporúča prednostovi okresného úradu predložiť návrh ročných
priorít akčného plánu okresu Poltár po zapracovaní pripomienok vznesených na rokovaní Rady Úradu
vlády Slovenskej republiky v termíne do 31. októbra 2018.
K bodu č. 5 programu
Predseda rady odovzdal slovo prednostovi OÚ Veľký Krtíš p. Cuperovi, aby predstavil návrh RPAP
okresu Veľký Krtíš.
P. Cuper informoval členov rady, že výzva bola otvorená 14.8.2018. Výbor okresu prerokoval celkov 19
žiadostí a po prerokovaní vylúčil dve (prvá nebola správna po formálnej stránke a druhá bola
nevyužiteľná pre okres). Na rokovanie Rady teda predkladajú návrh ročných priorít, ktorý obsahuje 17
žiadostí.
Predseda rady otvoril rozpravu k tomuto bodu.
Pán Ivančin reagoval upozornením, že v návrhu ročných priorít nie je zahrnutá žiadna aktivita na
podporu realizáciu akčného plánu. Na tento okres rovnako platia všeobecné pripomienky ako boli
uvedené pri Bardejove (pozri vyššie). Projekty č. 4, 8, 9, 10, 14 v priorite D prekračujú disponibilné
prostriedky na túto prioritu o 124 912 eur a preto bude potrebné, aby okres pred predložením RPAP
na ÚV SR vykonal výber z týchto projektov. Projekt 12 VAGA – VK, s.r.o. nie je v súlade s podmienkami
schémy de minimis 14/2017 účinnými v čase predloženia žiadosti na okresný úrad.
Prednosta OÚ uviedol, že pri návrhu žiadostí Stredných odborných škôl čakali na výsledky IROP,
z ktorého sú podporené dve školy, čo malo vplyv na návrh priorít a výšku regionálneho príspevku pre
ostatné dve. Týmto školám je potrebné pomôcť v oblasti odborného budovania, duálneho vzdelávania,
odborného výcviku atď. Ohľadom projektu 12 VAGA – VK, s.r.o, uviedol, že vyradenie OÚ zváži.
Pán Ivančin odpovedal, že žiadosť na projekt 12 VAGA – VK, s.r.o podaná pred 27.9.2019 vytvára iba
jedno pracovné miesto, čím jednoznačne nie je v súlade so schémou de minimis. Tento projekt by bol
vyradený SRR ako gestorom pre túto oblasť. V otázke prečerpania disponibilných prostriedkov na
prioritu uviedol, že tak ako je definované v metodike, nie je možné ísť nad rámec disponibilných
prostriedkov na prioritu uvedených v platnom aktuálnom akčnom pláne. Zmena prerozdelenia
finančných prostriedkov medzi jednotlivými prioritnými oblasťami je vecou dodatku akčného plánu.
Pán Červenka k projektu č.5 žiadateľa Veľkokrtíšska vínna cesta O.Z. uviedol, že občianske združenie
má vytvoriť iba jedno pracovné miesto a má dostať takmer pol milióna eur. Môže to súvisieť
s cestovným ruchom, ale pri takom malom počte vytvorených miest to považuje za neadekvátne.
Prednosta OÚ odpovedal, že ide o zoskupenie vinárov a poľnohospodársky orientovaných subjektov,
ktorí tvoria veľkú časť produkcie v oblasti pestovania viniča a produkcie vína v okrese. Podpora
regionálneho cestovného ruchu je vnímaná veľmi pozitívnu z dôvodu, že subjekty združené v o.z. sa
aktívne zapojili do realizácie AP, kde podpora poľnohospodárskej výroby najmä pestovania viniča a
vinárov bola charakterizovaná ako nosná. Vyjadril názor, že je ťažké nútiť niekoho aby vytvoril viac
pracovných miest, ale v popise realizácie hlavných aktivít je zber a spracovanie údajov, účasť na
vzdelávacích a informačných aktivitách, práca s verejnosťou, tvorba a rozvíjanie cezhraničnej
medzinárodnej spolupráce, príprava rozvojových návrhov. Neplánujú teda finančne podporovať platbu
investičných výdavkov, ktoré by súviseli s výrobou vína.
Pán Ivančin uviedol, že účel poskytnutia regionálneho príspevku je možné lepšie definovať a čiastočne
doplniť, ale nepriamo bude vytvorených 22 pracovných miest cez ďalšie subjekty.
Predseda Rady potvrdil, že efekt sekundárnych pracovných miest je ťažko odhadnuteľný, ale ak sa
reálne podporí cestovný ruch, pracovné miesta tam vznikať budú.

Prednosta OÚ ešte dodal, že O.Z Veľkokrtíšska vínna cesta združuje najväčších zamestnávateľov
v oblasti poľnohospodárstva, ktorí pôsobia dlhodobo aj s ohľadom na existujúcu tradíciu.
Výsledky hlasovania k bodu č. 5 programu:
prítomných:
vylúčených v zmysle platného Štatútu rady :
proti:
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Uznesenie č. 41/2018/RRNRO: Rada odporúča prednostovi okresného úradu predložiť návrh ročných
priorít akčného plánu okresu Veľký Krtíš po zapracovaní pripomienok vznesených na rokovaní rady
Úradu vlády Slovenskej republiky v termíne do 31. októbra 2018.
K bodu č. 6 programu
Prednosta OÚ p. Macko informoval členov rady, , že na základe diskusie s gestorom a koordinátorom
NRO pre Košický samosprávny kraj (ďalej len „KSK“) materiál predkladá na rokovanie rady
v pozmenenom znení. Členom bol poskytnutý v listinnej podobe. V pôvodnom zozname bolo
zaradených 6 projektov, z dôvodu dodržiavania pravidiel štátnej pomoci alebo minimálnej pomoci
stiahli 3 žiadosti (podnikateľov). Navrhnuté ročné priority teraz obsahujú 3 projekty s celkovou
požiadavkou na regionálny príspevok 280 000 eur. Na základe podpory má byť vytvorených 18
pracovných miest, všetky nepriamo. V návrhu ostali dva projekty obcí a jeden projekt školy. Prednosta
požiadal o ich schválenie. Predkladateľom prvej je obec Smolnícka Huta, prioritná oblasť B, jedná sa o
cyklotrasu po bývalej lokálnej železničnej trati, ktorá zvážala drevo z lesov, ďalším je obec Margecany
- most cez vodné dielo Ružín, ktorý je považovaný za strategický aj pre peších chodcov. Projekt
predložený školou je v rámci opatrenia na podporu sociálnej ekonomiky a lokálnej zamestnanosti
adaptáciou nízkokvalifikovanej pracovnej sily. Ide o školu, ktorá sa venuje výučbe mentálne a telesne
postihnutých detí a pripravuje ich do života.
Predseda rady poďakoval prednostovi OÚ a dal slovo p. Ivančinovi
Pán Ivančin pripomenul, že aj v tomto prípade platia všeobecné pripomienky ktoré boli vznesené pri
Bardejove a upozornil na chýbajúci zoznam aktivít. Po stiahnutí troch žiadostí už ďalšie špecifické
pripomienky SRR nemá okrem poznámky. Že Spojená škola by mala byť pod prioritnou oblasťou C2 nie
C4. S prednostom sa dohodli na dodatočnej úprave.
Pani Lehocká potvrdila, že Spojená škola má byť zaradená pod prioritnú oblasť C2 nie C4, teda nejde
o sociálny podnik – o podporu sociálnej ekonomiky, ale o školské zariadenie.
S uvedeným súhlasil aj ŠT MŠVVŠ Krajňák, ktorý pripomenul, že aj v okrese Gelnica je stále otvorená
otázka školy v Kluknave, dal do pozornosti potrebu postaviť 6 tried v tejto škole.
Do rozpravy sa zapojil splnomocnenec pre rómske komunity p. Ravasz, ktorý dodal, že ku škole
v Kluknave bola zriadená pracovná skupina, aj na rokovaní rady bolo prítomných niekoľko jej členov.
Obec Richnava ale pomoc, ktorá bola navrhnutá odmietla, v obci nebola odsúhlasená.
Pán Červenka vzniesol pripomienku ku zneniu podopatrenia – vybudovanie lávky pre peších a cyklistov
v obci Margecany, ak 200 tisíc eur prinesie 0 pracovných miest, je podľa jeho názoru potrebné inak
definovať toto podopatrenie a jasne vyšpecifikovať dôležitosť prepojenia a prínos pre región a jeho
cestovný ruch.
Predseda rady súhlasil a dodal, že je potrebné aby bolo zreteľné, že ide o významné spojenie
s Ružínom, ktoré má význam pre celý okres a pre rozvoj turizmu. Treba nadefinovať prínos tak, aby bol
zrozumiteľný.
Predseda rady potom uzatvoril rozpravu a požiadal o hlasovanie k tomuto bodu.
Výsledky hlasovania k bodu č. 6 programu:
prítomných:
vylúčených v zmysle platného Štatútu rady :
proti:
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Uznesenie č. 42/2018/RRNRO: Rada odporúča prednostovi okresného úradu predložiť návrh ročných
priorít akčného plánu okresu Gelnica po zapracovaní pripomienok vznesených na rokovaní Rady Úradu
vlády Slovenskej republiky v termíne do 31. októbra 2018.
K bodu č. 7 programu
Predseda rady odovzdal slovo prednostovi OÚ Trebišov p. Petrovičovi, ktorý požiadal o vypustenie
žiadostí od prijímateľov s číslami 1 a 2. Informoval členov rady, že z pôvodného návrhu ostáva, po
štandardnom prerokovaní vo výbore okresu, obec Vojčice, rekonštrukcia mestskej plavárne
v Trebišove a Geopark Zemplín, ktorý bol na výjazdovom rokovaní vlády schválený ako nástroj
turistického rozvoja tejto oblasti s prioritou rozvoja tokajskej oblasti, turistických centier a prírodných
zvláštností tohto územia. Návrh RPAP okresu teraz obsahuje 3 projekty v celkovej sume 618 000 eur
a obsahuje aj 2 aktivity podporujúce realizáciu AP.
Predseda rady dal slovo p Ivančinovi, ktorý uviedol, že po stiahnutí projektov č.1 a 2 a potvrdení zo
strany prednostu OÚ, že projekt obce Vojčice vytvorí minimálne 5 pracovných miest (v pôvodne
zaslanom materiáli boli len 4), má SRR pripomienku k výške regionálneho príspevku pre projekt č.5
Geopark Zemplín, ktorú je kvôli súladu s AP potrebné znížiť o 1 000 eur.
Prednosta OÚ akceptoval túto pripomienku.
Predseda rady otvoril rozpravu k tomuto bodu:
Pani Tvrdá za MPRV SR zastupujúca p. Gudabu vzniesla pripomienku ku zneniu popisu aktivity č.1, kde
pôvodné znenie „Problém inštitútu náhradného užívania pozemkov, ktorý bráni oprávneným
vlastníkom reštrukturalizovať a vysádzať nové vinohrady v regióne Tokaj. Preto treba urýchlene
zrealizovať pozemkové úpravy, ako podmienku ďalšieho rozvoja vinohradníctva a cestovného ruchu.„
navrhuje zmeniť na: „Problém inštitútu náhradného užívania pozemkov, ktorý bráni oprávneným
vlastníkom reštrukturalizovať a vysádzať nové vinohrady v regióne Tokaj. Preto treba urýchlene začať
spracovávať pozemkové úpravy, ako podmienku ďalšieho rozvoja vinohradníctva a cestovného ruchu.„
Pôvodné znenie navodzuje dojem realizácie všetkých pozemkových úprav v roku 2019, pričom reálne
môže takýto proces trvať až 5 rokov.
Prednosta OÚ s úpravou súhlasil a akceptoval nové znenie popisu aktivity č.1
Predseda rady následne vyzval členov na hlasovanie k tomuto bodu
Výsledky hlasovania k bodu č. 7 programu:
prítomných:
vylúčených v zmysle platného Štatútu rady :
proti:
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Uznesenie č. 43/2018/RRNRO: Rada odporúča prednostovi okresného úradu predložiť návrh ročných
priorít akčného plánu okresu Trebišov po zapracovaní pripomienok vznesených na rokovaní rady Úradu
vlády Slovenskej republiky v termíne do 31. októbra 2018.
K bodu č. 8 programu
Predseda rady odovzdal slovo prednostovi okresného úradu Sobrance p. Lešovi, aby predstavil návrh
ročných priorít okresu Sobrance. P. Lešo informoval členov rady, že na základe diskusie s gestorom
a koordinátorom NRO pre KSK materiál predkladá na rokovanie rady v pozmenenom znení. Členom je
poskytnutý v listinnej podobe. Navrhnuté ročné priority obsahujú 4 projekty s celkovou požiadavkou
na regionálny príspevok 580 000 eur. Na základe podpory má byť priamo vytvorených 11 pracovných
miest. Návrh RPAP obsahuje aj 10 aktivít podporujúcich realizáciu AP. Prednosta v krátkosti predstavil
jednotlivé žiadosti.
Predseda rady dal p. Ivančinovi, ktorý sa opýtal na počet vytvorených pri projekte č.1 prijímateľa Jukos,
keďže vytvorenie štyroch ako uvádza návrh ročných priorít nie je postačujúce podľa schémy de minimis
platnej v čase podania projektu na OÚ.

Prednosta OÚ odpovedal, že v projekte bude vytvorených 5 pracovných miest.
Pán Ivančin upozornil na skutočnosť, že časť výdavkov na projektovú dokumentáciu k výstavbe
relaxačného centra v Tibave bude uhradená na základe zmluvy s obcou Tibava v roku 2018 a túto
čiastku je potrebné zohľadniť v požiadavke na regionálny príspevok projektu (zníženie).
Predseda rady následne vyzval ďalších členov rady o predloženie pripomienok k predloženému
materiálu.
Na otázku pána Červenku k projektu PD Vinohrady Choňkovce pán Ivančin vysvetlil, že tento projekt
bol v pôvodnom návrhu RPAP zaradený nesprávne, keďže zmluva už je pred podpisom a projekt začne
s realizáciou už tento rok.
Pani Lehocká zastupujúca ŠT MPSVR SR Ondruša požiadala o vysvetlenie k aktivite č.8, kde je
zodpovedným subjektom MPSVR SR, s názvom aktivity „Národné programy zamestnanosti NRO“
a popisom aktivity: „Navýšiť čiastky týchto projektov a zabezpečiť udržateľnosť miest, nakoľko mnohé
čerpajúce subjekty po útrate grantov pracovné miesta rozpúšťajú“.
Koordinátor NRO pre KSK pán Puzder odpovedal, že táto aktivita bola uvedená v pôvodnom AP a bola
do návrhu RPAP prenesená
Pani Lehocká požiadala o vyradenie tejto aktivity z návrhu RPAP, kým sa nevysvetlí čo je tým konkrétne
myslené. Pri nových programoch si ich spustenie vyžaduje dlhší čas a pri existujúcich bude potrebná
vyššia súčinnosť obcí pri udržateľnosti pracovných miest, ktorú obce v mnohých prípadoch odmietajú,
ale bez nej programy Európska komisia neschváli.
Prednosta OÚ akceptoval pripomienku s tým, že aktivita po konzultácii a vysvetlení môže byť zaradená
v budúcom roku.
Predseda Rady predal slovo pánovi Darmovi zastupujúcom ŠT MH SR p. Ferenca, ktorý sa opýtal prečo
pri aktivite č. 4 Sobranecké Kúpele je uvedený ako zodpovedný subjekt SARIO a či s ním táto aktivita
bola prerokovaná.
Matej Puzder odpovedal, že zo súčasného návrhu aktivít na rok 2019 túto aktivitu vypustia a zaradia ju
do návrhu RPAP budúci rok po začatí konkrétnych krokov.
Pán Šimko zastupujúci pani Žilákovú z ÚPPVII vzniesol pripomienku k aktivite č. 10, kde požadoval
presnejšie vymedzenie chránených pamiatok UNESCO.
Predseda rady navrhol napísať presne názvy všetkých pamiatok v sobraneckom okrese, ktorých sa táto
aktivita týka.
Prednosta OÚ súhlasil s toto pripomienkou, prisľúbil konkretizovanie pamiatok.
Pani Tvrdá z MPRV SR zastupujúca p. Gudábu požiadala o vypustenie aktivít č.6. a 9 zo zoznamu aktivít
na rok 2019. Aktivita č.6. požadujúca uprednostnenie projektov z NRO Poľnohospodárskou platobnou
agentúrou je duplicitná, keďže úloha vyplýva priamo z uznesenia 153/2017 a týka sa všetkých
projektov podporených z programov spolufinancovaných z EŠIF. Pri aktivite č.9 požadujúcej podporu
malých farmárov v roku 2019 uviedla, že výzva skončila v apríli 2018 a nemôže garantovať vyhlásenie
ďalšej v roku 2019 (pravdepodobnejší je rok 2020). Výzva pre malých farmárov musí byť modifikovaná
vzhľadom na výsledky predošlých výziev. Modifikácia musí prejsť schvaľovaním Európskou komisiou
a to všetko si vyžaduje čas
Pán Ivančin objasnil, že aktivita môže viesť k formulácii budúcej schémy zohľadňujúcej podmienky
v okresoch, ktorá nemusí byť bezpodmienečne vyhlásená v roku 2019. Aktivita ako taká je ale potrebná
pre skupiny, ktoré realizujú akčný plán Názov aktivity je potrebné upresniť a popis aktivity upraviť.
Realizácia aktivity a konkrétnych výsledkov bude predmetom monitorovania realizácia RPAP/AP.

Predseda Rady navrhol doplniť aktivitu v zmysle „pokiaľ výzva nebude vyhlásená, bude využitý čas na
prípravu a komunikáciu s ministerstvom“ a vyzval zástupcov MPRV SR na formuláciu popisu aktivity,
tak aby zverejnenie výzvy v roku 2019 nebolo pre MPRV SR záväzné.
ŠT MK SR Sečík sa vrátil k aktivite č.10 (pamiatky UNESCO). Uviedol, že zodpovedným subjektom by
nemala byť iba vláda SR napr. cez nórske fondy, ale MK SR, ktoré má rozbehnuté programy na ochranu
pamiatok - program „Obnovme si svoj dom“, má samostatnú grantovú schému a zameriava sa práve
na zveľaďovaniu pamiatok chránených UNESCO. Preto navrhol zmenu subjektu z vlády SR na MK SR.
Avizoval, že v najbližších týždňoch bude vyhlásená výzva na projekty na rok 2019 a vyzval na zapojenie
sa do tejto výzvy.
Predseda Rady navrhol ponechať ako zodpovedný subjekt vládu SR a pridať MK SR ako ďalší.
Predseda rady následne vyzval členov na hlasovanie k tomuto bodu
Výsledky hlasovania k bodu č. 8 programu:
prítomných:
vylúčených v zmysle platného Štatútu rady :
proti:
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Uznesenie č. 44/2018/RRNRO: Rada odporúča prednostovi okresného úradu predložiť návrh ročných
priorít akčného plánu okresu Sobrance po zapracovaní pripomienok vznesených na rokovaní rady Úradu
vlády Slovenskej republiky v termíne do 31. októbra 2018.
K bodu č. 9 programu
Predseda rady odovzdal slovo prednostovi okresného úradu Rimavská Sobota p. Csízimu, aby
predstavil návrh RPAP okresu Rimavská Sobota. Prednosta OÚ uviedol, že Výbor 1.10.2018 predložil
návrh ročných priorít okresu, ktorý obsahuje 30 žiadostí s celkovou požiadavkou na regionálny
príspevok 1 454 000 eur. Na základe podpory má byť vytvorených 49 pracovných miest priamo a 33
nepriamo, návrh obsahuje 21 podnikateľských projektov. Požiadal v mene Výboru okresu o podporu
ročných priorít okresu.
Predseda rady odovzdal slovo p. Ivančinovi, ktorý okrem všeobecných pripomienok uvedených v bode
3 k návrhu RPAP okresu Bardejov vzniesol tieto špecifické pripomienky:
Návrh RPAP neobsahuje žiadnu aktivitu. Projekt č.26 RRA BBSK nie je v súlade s dnešným znením AP.
Projekt č.12 Gymnázia je navrhnutý v rámci podopatrenia 2.1 a nie 2.2. Až 17 projektov v priorite C
predpokladá vytvorenie menej ako 5 pracovných miest, čo nie je postačujúce podľa schémy de minimis
platnej v čase podania projektu na OÚ (je potrebné preveriť splnenie požiadavky na 5 pracovných miest
u žiadateľa). Ide konkrétne o projekty č.1., 3., 6., 8., 10.,11., 13., 15., 16., 17., 18., 19., 21., 22., 23., 24.,
a 30.
Prednosta OÚ uviedol, že je si toho vedomý, ale na výjazdovom rokovaní vlády koncom februára v
Hnúšti bolo sľúbené, že metodika tvorby ročných priorít bude zmenená tak, že RP budú môcť čerpať aj
malí a strední podnikatelia. Počas príprav podnikateľských žiadostí pochopili komunikáciu so SRR tak,
že majú vypracovať projekty v súlade s novou ešte neschválenou schémou.
Podľa jeho názoru je problémom, že v predošlej schéme je napísané aj, že žiadateľ posiela žiadosť
poskytovateľovi, poskytovateľ je ÚV SR nie OÚ, a ani to sa nestalo podľa schémy.
Na otázku predsedu o možnosti nevyradenia 17 projektov nespĺňajúcich podmienky schémy de
minimis ku dňu predloženia žiadosti o RP na OÚ z návrhu RPAP p. Ivančin uviedol, že ide o postupnosť
a záväznosť dokumentov. V čase predloženia žiadosti, pred účinnosťou novely, bola platná predošlá
schéma de minimis podľa ktorej sa musíme riadiť. V čase predloženia neboli v súlade s touto schémou,
ale je možné ich opätovne predložiť. Teraz by mali byť vyradené, ale je tu možnosť zaradiť ich do návrhu
zmien ročných priorít, čiže môžu byť financované ešte v roku 2019. Dátum opätovného predloženia
žiadostí o RP na OÚ bude po dátume účinnosti novely schémy de minimis. Ak nemáme byť
napadnuteľní, je to potrebné absolvovať. Žiadatelia nemusia na projektoch meniť nič okrem podpisovej
strany.

Na otázku predsedu rady súvisiacu s termínom zverejnenia výzvy na predkladanie projektov do návrhu
zmien RPAP a celkovým trvaním tohto procesu p. Ivančin uviedol, že po oficiálnom predložení návrhov
RPAP okresov pre rok 2019 bude jasná výška disponibilných prostriedkov na jednotlivé priority AP.
Návrh zmien RPAP predkladajú v zmysle zákona OÚ po prerokovaní radou spravidla do 30.4.2019,
môže to však byť aj v januári. Podmienkou predloženia návrhu zmien RPAP na rok 2019 je schválenie
RPAP na rok 2019 vládou.
Pán Červenka navrhol, aby si podali návrh na zmenu hneď v októbri a všetko v projektoch ponechali
tak ako je, v tom čase už budú v súlade s platnou schémou. Je to vec na diskusiu. Vzniesol ešte jednu
pripomienku a to k projektu č.22 – rozšírenie služieb neštátnej ambulancie všeobecnej stomatológie,
kde finančné prostriedky považuje za vynaložené neadekvátne. Rovnako požaduje vypustiť projekt
Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja.
Predseda rady súhlasil a navrhol túto položku vypustiť.
Pán Ivančin uviedol, že aj pri všetkej snahe byť flexibilný návrh zmien RPAP alebo nový zoznam
projektov nie je možné predložiť do 31.10.2018. Aktuálne výzvy okresných úradov sú uzavreté. Za
týždeň nie je reálne vyhlásiť výzvu a znovu predložiť všetky vyradené projekty, nebudú prerokované
ani výborom ani radou.
Pán Puzder navrhol, aby prednosta OÚ napísal dotknutým žiadateľom oznámenie, že boli zo zoznamu
projektov vyradení z formálnych dôvodov, ale zaradenie nimi predložených projektov je možné v rámci
návrhu zmien ročných priorít začiatkom roku 2019. Projekty mohli byť realizované až od začiatku 2019.
Cieľom je poskytnúť im určitú garanciu, že ich zaradia do prerokovania ročných priorít okresu po ich
opätovnom predložení na základe budúcej výzvy.
Pán Ivančin uviedol, že prednosta musí odkomunikovať vyradenie ich žiadostí z návrhu RPAP smerom
k žiadateľom. Z komunikácie by malo vyplývať, že ÚV SR nemôže tieto projekty zaradiť do materiálu na
rokovanie vlády v zmysle platných pravidiel.
Prednosta OÚ pripomenul, že tento problém majú aj iné okresy.
Pán Ivančin odpovedal, že už v úvode pri Bardejove jasne deklaroval, že projekty ktoré boli podané
pred účinnosťou novely schémy de minimis a nespĺňajú podmienku súladu so schémou de minimis
(min. 5 pracovných miest) budú musieť byť teraz vyradené. Čokoľvek by na ÚV SR prišlo, nemôže to
byť zaradené na rokovanie vlády, ak to nie je v súlade s Akčným plánom a ostatnými vykonávacími
predpismi.
Predseda rady ešte raz prečítal všeobecnú pripomienku týkajúcu sa toho bodu. a súhlasil, že sa to týka
každého okresu, kde je tento problém. Postupovať teda musia všetci rovnako a takéto projekty teraz
vyradiť s upozornením žiadateľov na možnosť znovupredloženia pri príprave zmien ročných priorít.
Pán Ivančin uviedol, že daný problém prekonzultuje s právnikmi, zatiaľ však musí trvať všeobecnej
pripomienke a tom čo deklaroval v doterajšom priebehu rokovania rady. A pripomenul, že minimálne
3 pracovné miesta z 5 by mali byť pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, čo z tabuľky
ročných priorít nie je viditeľné.
Pán Puzder sa opýtal, či teda v prípade že žiadosti boli vyradené z dôvodu administratívnej chyby musia
opäť prejsť celým mechanizmom od vyhlásenia výzvy.
Pán Ivančin uvedené potvrdil. Zhrnul že žiadateľ už nemusí robiť žiadne formálne úpravy, akurát po
otvorení výzvy na prípravu návrhu zmien ročných priorít ju musí opätovne predložiť na OÚ, žiadosť
dostane nové číslo, dátum predloženia bude po účinnosti novely schémy de minimis a v tomto prípade
bude spĺňať všetky podmienky, ktoré sú kladené na to aby mohol byť regionálny príspevok poskytnutý
pre podnikateľský subjekt aj s vytvorením menej ako 5 pracovných miest. Výzvu vypisuje OÚ a môže
byť zverejnená po odoslaní návrhu RPAP na Úrad vlády 31.10.2018, aby bola jasná čiastka
disponibilných prostriedkov na prioritu. Sú pravidlá, ktoré musíme dodržiavať.

Predseda rady súhlasil a dodal, že je dôležité, aby všetko bolo v poriadku a nemuseli sa finančné
prostriedky vracať.
Prednosta odpovedal na otázku súvisiacu s podporou zubnej ambulancie povedal, že čiastku pôvodne
žiadanú znížili. Rozvojovú agentúru Banskobystrického kraja stiahnu a projekt gymnázia zmenia na
podopatrenie 2.1 a z pôvodného 2.2.
Pán Puzder ešte pripomenul, aby sa v návrhoch zmien RPAP okresy pri podpore podnikateľských
subjektov túto dobre zvážili, pretože v prípade menších prevádzok môže dôjsť j výraznému narušeniu
trhu v okrese.
Predseda rady vzniesol zásadnú pripomienku k podpore zubnej ambulancie.
Prednosta OÚ súhlasil.
ŠT MDV SR Ďurček vzniesol pripomienku k projektu č.29. Zriadenie Oblastnej kancelárie cestovného
ruchu predpokladá realizáciu rôznych aktivít s rôznymi rozpočtami. Tieto organizácie sú napojené na
dotačný systém a MDV SR potrebuje pri posudzovaní projektov mať informácie, ktorý projekt koľko
dostal, keď si uplatňujú ďalšie nároky, aby to bolo možné správne spárovať. Revúca, Rimavská Sobota
a Revúca spolu požadujú okolo 130 000 eur a vytvoria 3 pracovné miesta, toto považuje za
neadekvátne.
Prednosta povedal že, v tomto projekte ide o vytvorenie vysunutého pracoviska pre celý okres
Rimavská Sobota a o vytvorenie jedného pracovného miesta. Oblastná organizácia bola vytvorená
v rámci troch okresov.
Predseda rady dal slovo p. Ivančinovi, ktorý dodal, že SRR bude vedieť lepšie posúdiť rozdelenie
prostriedkov po doručení konkrétnych žiadostí o regionálny príspevok po prerokovaní radou . Ocenil
spojenie troch okresov pri vytvorení jednej spoločnej Oblastnú kanceláriu cestovného ruchu, ktorá
bude podporovať cestovný ruch v regióne Gemer. Na druhej strane tá roztrieštenosť môže spôsobiť,
že oprávnenosť či hospodárnosť vynaložených prostriedkov nemusí byť jednoznačná.
ŠT MDV SR Ďurček uviedol, že pre potreby MDV SR je postačujúca kvantifikácia jednotlivých položiek
v neskoršom období kvôli spárovaniu výdavky na položky pri posudzovaní žiadostí o dotácie pre
oblastné organizácie.
Predseda rady následne vyzval členov na hlasovanie k tomuto bodu.
Výsledky hlasovania k bodu č. 9 programu:
prítomných:
vylúčených v zmysle platného Štatútu rady :
proti:
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Uznesenie č. 45/2018/RRNRO: Rada odporúča prednostovi okresného úradu predložiť návrh ročných
priorít akčného plánu okresu Rimavská Sobota po zapracovaní pripomienok vznesených na rokovaní
rady Úradu vlády Slovenskej republiky v termíne do 31. októbra 2018.
K bodu č. 10 programu
Predseda rady odovzdal slovo prednostovi okresného úradu Revúca p. Baloghovi, aby predstavil návrh
RPAP okresu Revúca. P. Balogh informoval členov rady, že na základe diskusie s gestorom
a koordinátorom NRO pre Banskobystrický samosprávny kraj (ďalej len „BBSK“) materiál predkladá na
rokovanie rady v pozmenenom znení. Pôvodný návrh obsahoval 11 projektov. Projekty č.3, 4, 5, 7, 9
a 10 sú stiahnuté z dôvodu nesúladu so schémou de minimis alebo s aktuálnym znením akčného plánu.
Tie budú spracované do 30. 4. 2019, tak aby boli v súlade s legislatívou a budú predložené v návrhu
zmien ročných priorít. Pri projekte č.8 bolo navrhnuté upraviť celkovú výšku regionálneho príspevku
o 27 000 eur na 128 000 eur. Navrhnuté ročné priority teraz obsahujú 5 projektov.

Predseda rady odovzdal slovo p. Ivančinovi. Okrem všeobecných pripomienok uvedených v bode 3
k návrhu RPAP okresu Bardejov po stiahnutí projektov, ktoré neboli v súlade s akčným plánom alebo
platnou schémou de minimis v čase podania, odporúča iba doplniť aktivity do zoznamu aktivít.
Predseda rady následne vyzval ďalších členov rady o predloženie pripomienok k predloženému
materiálu. Do diskusie sa nezapojil ani jeden zúčastnený. Predseda rady následne vyzval členov na
hlasovanie k tomuto bodu.

Výsledky hlasovania k bodu č. 10 programu:
prítomných:
vylúčených v zmysle platného Štatútu rady :
proti:
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Uznesenie č. 46/2018/RRNRO: Rada odporúča prednostovi okresného úradu predložiť návrh ročných
priorít akčného plánu okresu Revúca po zapracovaní pripomienok vznesených na rokovaní rady Úradu
vlády Slovenskej republiky v termíne do 31. októbra 2018.
K bodu č. 11 programu
Predseda rady odovzdal slovo prednostovi okresného úradu Medzilaborce p. Bajajovi, aby predstavil
návrh RPAP okresu Medzilaborce. P. Bajaj informoval členov rady, že návrh RPAP obsahuje 2 projekty,
a to projekt č.1 a projekt č.3 s celkovou požiadavkou na regionálny príspevok 219 100 eur.
Z pôvodného návrhu, ktorý obsahoval 6 ročných priorít boli stiahnuté štyri. Na základe podpory má byť
vytvorených 17 pracovných miest všetky priamo.
Predseda rady odovzdal slovo p. Ivančinovi. Okrem všeobecných pripomienok uvedených v bode 3
k návrhu RPAP okresu Bardejov dal na zváženie doplnenie ďalších aktivít. K ostatným projektom už
nemal pripomienky.
Predseda rady následne vyzval ďalších členov rady o predloženie pripomienok k predloženému
materiálu. Do diskusie sa nezapojil ani jeden zúčastnený. Predseda rady následne vyzval členov na
hlasovanie k tomuto bodu.
Výsledky hlasovania k bodu č. 11 programu:
prítomných:
vylúčených v zmysle platného Štatútu rady :
proti:
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Uznesenie č. 47/2018/RRNRO: Rada odporúča prednostovi okresného úradu predložiť návrh ročných
priorít akčného plánu okresu Medzilaborce po zapracovaní pripomienok vznesených na rokovaní rady
Úradu vlády Slovenskej republiky v termíne do 31. októbra 2018.
K bodu č. 12 programu
Predseda rady odovzdal slovo prednostovi okresného úradu Sabinov p. Baňasovi, aby predstavil návrh
RPAP okresu Sabinov.
P. Baňas informoval členov rady že materiál predkladá na rokovanie rady v pozmenenom znení.
Členom je poskytnutý v listinnej podobe. Návrh RPAP teraz obsahuje 12 projektov s celkovou
požiadavkou na regionálny príspevok 386 260 eur. Na základe podpory má byť vytvorených 36
pracovných miest, z toho 29 priamo. Návrh RPAP obsahuje aj 1 aktivitu podporujúcu realizáciu AP.
Pôvodne bolo predložených 16 projektov, avšak z dôvodu nedostatku disponibilných finančných
prostriedkov na jednotlivé podopatrenia prednosta stiahol projekty č.1, 2, 3 a 7.
Predseda rady odovzdal slovo p. Ivančinovi, ktorý okrem všeobecných pripomienok uvedených v bode
3 k návrhu RPAP okresu Bardejov nevzniesol ďalšie špecifické pripomienky.

Predseda rady následne vyzval ďalších členov rady o predloženie pripomienok k predloženému
materiálu.
ŠT MŠVVaŠ Krajňák vzniesol pripomienku k problému dvojzmennosti základných škôl. Podotkol, že
v danom okrese sa jedná o naozaj vypuklý problém. Spomenul obce Jarovnice, Lipany a Ostrovany.
Prednosta OÚ Sabinova uviedol, že v daných obciach prebehla komunikácia so samosprávou, avšak
z ich strany nebola prejavená žiadna aktivita.
Predseda rady následne vyzval ďalších členov rady o predloženie pripomienok k predloženému
materiálu. Do diskusie sa nezapojil ani jeden zúčastnený. Predseda rady následne vyzval členov na
hlasovanie k tomuto bodu.
Výsledky hlasovania k bodu č. 12 programu:
prítomných:
vylúčených v zmysle platného Štatútu rady :
proti:
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Uznesenie č. 48/2018/RRNRO: Rada odporúča prednostovi okresného úradu predložiť návrh ročných
priorít akčného plánu okresu Sabinov po zapracovaní pripomienok vznesených na rokovaní rady Úradu
vlády Slovenskej republiky v termíne do 31. októbra 2018.
K bodu č. 13 programu
Predseda rady odovzdal slovo prednostovi okresného úradu Lučenec p. Hámorníkovi, aby predstavil
návrh RPAP okresu Lučenec.
P. Hármorník informoval členov rady, že na základe diskusie s gestorom a koordinátorom NRO pre
BBSK materiál predkladá na rokovanie rady v pozmenenom znení. Návrh RPAP obsahuje 18 projektov
s celkovou požiadavkou na regionálny príspevok 945 800 eur (vypočítaný bez projektu 18). Na základe
podpory má byť vytvorených 242 pracovných miest, z toho 25 priamo. Za problematické považuje
projekty č. 18, 16 a 13 z pôvodného návrhu. Projekt č.18 bude opätovne predložený po zmene priorít.
Avšak pri projektoch č.16 a č.13 nenavrhuje ich stiahnutie. Ide o obecné podniky a žiadatelia sú si
vedomí, že následne budú pretransformované na sociálne podniky. Ďalej vyjadril prednosta názor, že
agentúry cestovného ruchu sú potrebné aj okres Lučenec plánuje predložiť takúto žiadosť. Kvôli
finančným obmedzeniam ju nepredložili v aktuálnom návrhu ročných priorít.
Predseda rady odovzdal slovo p. Ivančinovi. Okrem všeobecných pripomienok uvedených v bode 3
k návrhu RPAP okresu Bardejov sa uistil, či projekty č. 13 a č.16 budú priamo zriaďované obcou. Ďalej
upozornil na projekt č. 13, kde sa podľa zverejneného materiálu predpokladá vznik 3 pracovných miest.
Prednosta potvrdil, že podľa nového materiálu to bude 5 pracovných miest. Odporúča jasne definovať
pri projektoch č.13 a č.16, že sa jedná o obecné podniky a lokálnu zamestnanosť. Stiahnutie projektu
č.18 bolo vzaté do úvahy. Projekt obce Tomášovce nie je v súlade s AP, obec nemôže oprávnený
prijímateľ v rámci daného opatrenia. Táto žiadosť v tejto podobe nemôže ostať v ročných prioritách.
Predseda rady následne vyzval ďalších členov rady o predloženie pripomienok k predloženému
materiálu. Pripomienky nemal ani jeden zo zúčastnených. Predseda rady následne vyzval členov na
hlasovanie k tomuto bodu.
Výsledky hlasovania k bodu č. 13 programu:
prítomných:
vylúčených v zmysle platného Štatútu rady :
proti:
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Uznesenie č. 49/2018/RRNRO: Rada odporúča prednostovi okresného úradu predložiť návrh ročných
priorít akčného plánu okresu Lučenec po zapracovaní pripomienok vznesených na rokovaní rady Úradu
vlády Slovenskej republiky v termíne do 31. októbra 2018.
K bodu č. 14 programu
Predseda rady odovzdal slovo prednostovi okresného úradu Rožňava p. Babičovi, aby predstavil návrh
RPAP okresu Rožňava. P. Babič informoval členov rady, že návrh RPAP obsahuje 13 projektov
s celkovou požiadavkou na regionálny príspevok 1 503 908 eur. Na základe podpory má byť
vytvorených 94 pracovných miest, z toho 34 priamo. Návrh RPAP obsahuje aj 8 aktivít podporujúcich
realizáciu AP.
Predseda rady odovzdal slovo p. Ivančinovi, ktorý okrem všeobecných pripomienok uvedených v bode
3 k návrhu RPAP okresu Bardejov vzniesol tieto špecifické pripomienky:
Je potrebné presnejšie nadefinovať účel projektu 3. V prípade projektu Taktiež je potrebné si dať pozor
na limity na pomoc pri projekte č.5, pretože spoločnosť Hamelli s.r.o. má predloženú žiadosť
o regionálny príspevok na rok 2018 aj priamo na ÚV SR, čím by došlo k prekročeniu limitu pomoci na
poľnohospodársku prvovýrobu, ktorú môžeme poskytnúť na danú oblasť. V prípade projektu č.7 je
otázne či ide o ďalšie výdavky súvisiace s realizáciou stratégie rozvoja cestovného ruchu.
Predseda rady následne vyzval ďalších členov rady o predloženie pripomienok k predloženému
materiálu. Členovia rady nemali pripomienky k návrhu. Predseda rady následne vyzval členov na
hlasovanie k tomuto bodu.
Výsledky hlasovania k bodu č. 14 programu:
prítomných:
vylúčených v zmysle platného Štatútu rady :
proti:
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Uznesenie č. 50/2018/RRNRO: Rada odporúča prednostovi okresného úradu predložiť návrh ročných
priorít akčného plánu okresu Rožňava po zapracovaní pripomienok vznesených na rokovaní rady Úradu
vlády Slovenskej republiky v termíne do 31. októbra 2018.
K bodu č. 15 programu
Predseda rady odovzdal slovo prednostovi okresného úradu Vranov nad Topľou p. Krišandovi, aby
predstavil návrh RPAP okresu Vranov nad Topľou.
P. Krišanda informoval členov rady, že návrh RPAP obsahuje 5 projektov s celkovou požiadavkou na
regionálny príspevok 796 000 eur. Na základe podpory má byť vytvorených 42 pracovných miest, z toho
12 priamo. Ďalej informoval členov rady, že sťahuje projekty č.2, 3 a 6.
Predseda rady odovzdal slovo p. Ivančinovi, ktorý uviedol, že po stiahnutí projektov č.2, 3 a 6nemá
okrem všeobecných pripomienok uvedených v bode 3 k návrhu RPAP okresu Bardejov žiadne ďalšie
pripomienky. Odporúča zvážiť návrh aktivít RPAP.
Predseda rady následne vyzval ďalších členov rady o predloženie pripomienok k predloženému
materiálu.
ŠT MŠVVaŠ Krajňák podal návrh k ZŠ v Kamennej Porube, v ktorom odporučil rade sa zaoberať jej
rozšírením o 4 triedy.
Predseda rady následne vyzval členov na hlasovanie k tomuto bodu.
Výsledky hlasovania k bodu č. 15 programu:
prítomných:
vylúčených v zmysle platného Štatútu rady :

38
1

proti:

0

Uznesenie č. 51/2018/RRNRO: Rada odporúča prednostovi okresného úradu predložiť návrh ročných
priorít akčného plánu okresu Vranov nad Topľou po zapracovaní pripomienok vznesených na rokovaní
rady Úradu vlády Slovenskej republiky v termíne do 31. októbra 2018.
K bodu č. 16 programu
Predseda rady odovzdal slovo prednostovi okresného úradu Svidník p. Baslárovi, aby predstavil návrh
RPAP okresu Svidník.
P. Baslár informoval členov rady, že na základe diskusie s gestorom a koordinátorom NRO pre PSK
materiál predkladá na rokovanie rady v pozmenenom znení. Členom je poskytnutý v listinnej podobe.
Z pôvodného materiálu sťahuje 20 projektov, teda všetky projekty okrem projektov č. 17 a 20. Návrh
RPAP obsahuje 2 projekty s celkovou požiadavkou na regionálny príspevok cca 160 000 eur. Na základe
podpory má byť vytvorených 26 pracovných miest, z toho 26 priamo.
Predseda rady odovzdal slovo p. Ivančinovi, ktorý skonštatoval, že po stiahnutí projektov, ktoré nie sú
v súlade s podmienkami schémy de minimis v čase predloženia projektov na OÚ, nemá s výnimkou
všeobecných pripomienok uvedených v bode 3 rokovania žiadne ďalšie špecifické pripomienky
k návrhu RPAP. Odporúča však prekonzultovať zoznam aktivít v okrese.
Predseda rady následne vyzval ďalších členov rady o predloženie pripomienok k predloženému
materiálu. Členovia rady nemali pripomienky k návrhu. Predseda rady následne vyzval členov na
hlasovanie k tomuto bodu.
Výsledky hlasovania k bodu č. 16 programu:
prítomných:
vylúčených v zmysle platného Štatútu rady :
proti:
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Uznesenie č. 52/2018/RRNRO: Rada odporúča prednostovi okresného úradu predložiť návrh ročných
priorít akčného plánu okresu Svidník po zapracovaní pripomienok vznesených na rokovaní rady Úradu
vlády Slovenskej republiky v termíne do 31. októbra 2018.
K bodu č. 17 programu
Predseda rady odovzdal slovo prednostke okresného úradu Kežmarok p. Havírovej, aby predstavila
návrh RPAP okresu Kežmarok. Pani Havírová informovala členov rady, že návrh RPAP obsahuje 1
projekt s celkovou požiadavkou na regionálny príspevok 500 000 eur. Na základe podpory majú byť
vytvorené 3 pracovné miesta, z toho 0 priamo. Zoznam aktivít v okrese predložia do 31. 10. 2018.
Predseda rady odovzdal slovo p. Ivančinovi. Okrem všeobecných pripomienok uvedených v bode 3
k návrhu RPAP okresu Bardejov vzniesol tieto špecifické pripomienky:
Návrh na úhradu stavebných prác vo výške 340 000 eur na rok 2020 pri Kampuse je potrebné predložiť
samostatne pri príprave návrhu RPAP na rok 2020 aj s ohľadom na doriešenie financovania celej akcie
(vrátane prostriedkov PSK). Na rok 2019 odporúčame len úhradu nákladov na prípravu dokumentácie
pre stavebné povolenie.
Predseda rady následne vyzval ďalších členov rady o predloženie pripomienok k predloženému
materiálu.
Pán Červenka odporúča doplnenie aktivít aj doplnenie priorít.
ŠT MŠVVaŠ Krajňák odporúča dohodu so županom a jestvujúcimi strednými školami. Taktiež poukazuje
na 5 obcí, v ktorých by bolo potrebné eliminovať dvojzmennosť.

Predseda rady následne vyzval členov na hlasovanie k tomuto bodu.
Hlasovanie:
Výsledky hlasovania k bodu č. 17 programu:
prítomných:
vylúčených v zmysle platného Štatútu rady :
proti:
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Uznesenie č. 53/2018/RRNRO: Rada odporúča prednostke okresného úradu predložiť návrh ročných
priorít akčného plánu okresu Kežmarok po zapracovaní pripomienok vznesených na rokovaní rady
Úradu vlády Slovenskej republiky v termíne do 31. októbra 2018.
K bodu č. 18 programu
Predseda rady odovzdal slovo p. Mihokovi, ktorý zastupuje prednostku okresného úradu Košice-okolie
pani Vargovú Lukáčovú, aby predstavil návrh RPAP okresu Košice-okolie. Pán Mihok informoval členov
rady, že návrh RPAP obsahuje 12 projektov s celkovou požiadavkou na regionálny príspevok necelých
350 000 eur. Na základe podpory má byť vytvorených 44 pracovných miest, z toho 9 priamo.
Predseda rady odovzdal slovo p. Ivančinovi. Okrem všeobecných pripomienok uvedených v bode 3
k návrhu RPAP okresu Bardejov odporúča doplniť návrh aktivít a pri projektoch č. 5 a 6 je potrebné
overiť, či nejde o podporu poľnohospodárskej prvovýroby, kde je pomoc de minimis limitovaná na
15 000 eur za 3 roky.
Pán Mihok informoval členov rady o tom, že v projekte č.5 sa jedná o poskytovanie služby a pri
projekte č. 6 o nákup technológii potrebných na výrobu masla a mliečnych výrobkov a podotkol, že
podľa jeho názoru sa nejedná o poľnohospodársku prvovýrobu.
Predseda rady následne vyzval ďalších členov rady o predloženie pripomienok k predloženému
materiálu. Štátny tajomník poukázal na problematiku 8 lokalít, kde je dvojzmenná prevádzka
v základných školách a taktiež potreba výstavby MŠ v Kecerovciach.
Predseda rady následne vyzval členov aby hlasovali o návrhu:
Výsledky hlasovania k bodu č. 18 programu:
prítomných:
vylúčených v zmysle platného Štatútu rady :
proti:
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Uznesenie č. 54/2018/RRNRO: Rada odporúča prednostke okresného úradu predložiť návrh ročných
priorít akčného plánu okresu Košice-okolie po zapracovaní pripomienok vznesených na rokovaní rady
Úradu vlády Slovenskej republiky v termíne do 31. októbra 2018.
K bodu č. 19 programu
Predseda rady odovzdal slovo prednostke OÚ Levoča p. Kočišovej. Pani Kočišová predstavila návrh
Akčného plánu najmenej rozvinutého okresu Levoča. Cieľom akčného plánu je do roku 2023 vytvoriť
515 nových pracovných miest. Akčný plán sa má realizovať okrem systémových opatrení 3 prioritami:
Rozvoj regionálnej ekonomiky a inovácií, Rozvoj ľudských zdrojov a Zlepšovanie podmienok pre život.
Celkový rozpočet realizácie akčného plánu 24,147 milióna eur, z ktorých regionálny príspevok
predstavuje 2,215 milióna eur a programy spolufinancované z EŠIF, súčasné či budúce, 19,058 milióna
eur.
Predseda rady vyzval p. Ivančina na zaujatie stanoviska k uvedenému bodu programu. Ivan Ivančin
uviedol, že Akčný plán spĺňa základné atribúty kladené zákonom č. 336/2015 Z. z. Pripomienky Sekcie
regionálneho rozvoja k návrhu Akčného plánu sú:
1. Odporúčame uprednostňovať používanie všeobecného vymedzenia oprávnených subjektov
v zmysle zákona 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení

2.

3.

4.

5.

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rovnako je potrebné vyhnúť sa uvádzaniu
konkrétnych subjektov (prijímateľov regionálneho príspevku) v rámci definovaných aktivít
opatrení .
Opatrenia Akčného plánu zamerané na rozvoj ekonomiky a vytváranie pracovných miest sú
prioritne orientované na podporu malých podnikov / samozamestnávanie v prevažne tradičných
odvetviach. Otázne je, či takáto podpora lokálnej ekonomiky prinesie udržateľné pracovné miesta
z dlhodobejšieho hľadiska v kontexte spoločenských zmien, s ktorými súvisí aj zánik tradičných a
vznik nových profesii. Vhodné by bolo uvažovať aj o investičnom/ inovatívnom zámere väčšieho
charakteru, ktorý z dlhodobej perspektívy dokáže absorbovať významnejšiu časť pracovnej sily.
Navrhujeme prehodnotiť formuláciu niektorých merateľných ukazovateľov a cielenejšie ich
zamerať aj vzhľadom na aktivity, ktoré majú byť v rámci opatrení podporené. Niektoré navrhované
merateľné ukazovatele definujú výhľadový cieľ príliš všeobecne.
Je vhodné vyhnúť sa používaniu názvov konkrétnych programov, ktoré v súčasnosti nie sú aktívne.
Ide napríklad o program ProMonumento z NFM, ktorý už bol ukončený a č. II. ešte nebol spustený.
Vhodnejšie je uviesť všeobecnejšie označenie ako napr. „programy bilaterálnej pomoci“.
Materiál je potrebné terminologicky a formálne upraviť.

Ak materiál nebol predmetom verejnej diskusie s cieľovými skupinami v okrese, bude potrebné takéto
podujatia zorganizovať okresným úradom pred predložením materiálu do pripomienkového konania.
Materiál má byť predložený na rokovanie vlády SR v zmysle zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore
najmenej rozvinutých okresov v znení neskorších predpisov do 25. januára 2019.
Pani Kočišová uviedla, že materiál bol predmetom verejnej diskusie s cieľovými skupinami v okrese.
Vyjadrila sa pripomienke, ktorá sa týka programu ProMonumento. Program chce nahradiť programami
a aktivitami odboru preventívnej údržby pamiatok v rámci Pamiatkového úradu MK SR.
ŠT MK SR Sečík vzniesol dve pripomienky:
1. Na str. 37 sa hovorí ako o zdrojoch financovania o fonde na podporu umenia a o fonde na podporu
kultúrnych a národnostných menšín. Vzhľadom na to, že ide o nezávislé verejnoprávne inštitúcie
zriadené zákonom, ani vláda ani MK SR nemá priamy dosah na to, aby určovalo pôjdu prostriedky.
Odporúča túto časť vypustiť.
2. Na str. 45 v rámci podporných systémových opatrení je uvedená prioritná podpora obnova
národných kultúrnych pamiatok v rámci dotačného projektu MK SR. MK SR už v grantovom
projekte na rok 2018 takéto bonifikačné kritériá pre projekty z NRO má a preto z dôvodu jeho
existencie nie je potrebné toto opatrenie uvádzať znovu.
Pani Lehocká vzniesla štyri pripomienky:
1. Sú potrebné terminologické úpravy.
2. Odporúča prehodnotenie počtu pracovných miest, ku ktorému sa viažu projekty. Počty sa javia ako
nadhodnotené.
3. Pri zariadeniach pre seniorov, upozorňuje na deinštitucionalizáciu, ktorá zaväzuje k maximálnej
možnej kapacite.
4. Chránené dielne automaticky nemusia prejsť na štatút sociálneho podniku. Je potrebné si to dobre
zvážiť, aj keď v AP sa s tým počíta.
Pán Červenka vzniesol tri pripomienky:
1. Je potrebné prehodnotiť činnosť centier pre podporu NRO. Zdá sa, že sa viac zaoberajú strategickometodickou činnosťou ako pomocou pri vypracovávaní projektov.
2. V časti školstvo sa predpokladá zavedenie školských autobusov. Otázne je ich financovanie.
3. Pozitívnym momentom je zaradenie prevencie kriminality do kvality života. Otázne je rozdelenie
regionálneho príspevku na témy/oblasti.
Pán Ivančin k pripomienkam pána Červenku uviedol, že pri návrhu AP má byť zachované RP rozdelenie
na úrovni priorít. To znamená, že aj keď opatrenia sú popísané, tak zdroje financovania majú byť vyňaté
v zmysle pokynu, ktorý ÚV SR vydal v lete. Zdroje financovania majú byť uvedené na konci každej

priority. To znamená, že v prípade AP Levoča sú správne uvedené celkové náklady, prostriedky
z programov spolufinancovaných z EŠIF, či už súčasné alebo budúce, a regionálny príspevok.
ŠT MŠVVaŠ Krajňák uviedol v reakcii na pripomienku pána Červenku, že MŠVVaŠ SR je v projekte
vedené ako kľúčový partner, čiže viaceré aktivity sa prelínajú. Pokiaľ ide o zavedenie školských
autobusov, ide o kompetenciu PSK pri plánovaní výkonov v rámci VÚC.
Predseda rady následne vyzval po diskusií členov aby hlasovali o návrhu:
Výsledky hlasovania k bodu č. 19 programu:
prítomných:
vylúčených v zmysle platného Štatútu rady :
proti:
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Uznesenie č. 55/2018/RRNRO: Rada berie na vedomie pripomienky vznesené a predložené na rokovaní
Rady, predkladá návrh Akčného plánu okresu Levoča po jeho prerokovaní Úradu vlády Slovenskej
republiky, ktorý na základe informácií z riadiacich orgánov programov spolufinancovaných z EŠIF
a v spolupráci s nimi, okresným úradom a osobami poverenými členmi rady zapracuje relevantné
pripomienky do návrhu Akčného plánu pred jeho predložením do pripomienkového konania.
K bodu č. 20 programu
Predseda rady odovzdal slovo prednostovi OÚ Snina p. Voharovi. P. Vohar predstavil návrh Akčného
plánu najmenej rozvinutého okresu Snina. Cieľom akčného plánu je do roku 2023 vytvoriť 579 nových
pracovných miest. Akčný plán sa má realizovať okrem systémových opatrení 3 prioritami: Rozvoj
lokálnej ekonomiky s dôrazom na efektívne využívanie miestnych zdrojov, Vzdelávanie a rozvoj
ľudských zdrojov a Zlepšenie kvality života obyvateľov. Celkový rozpočet realizácie akčného plánu
55,129 milióna eur, z ktorých regionálny príspevok predstavuje 2,285 milióna eur a programy
spolufinancované z EŠIF, súčasné či budúce, 52,844 milióna eur.
Predseda rady vyzval Ivana Ivančina na zaujatie stanoviska k uvedenému bodu programu. Ivan Ivančin
uviedol, že Akčný plán spĺňa základné atribúty kladené zákonom č. 336/2015 Z. z. Pripomienky Sekcie
regionálneho rozvoja k návrhu Akčného plánu sú:
1. niektoré navrhované merateľné ukazovatele definujú výhľadový cieľ príliš všeobecne bez
konkrétneho zamerania. Navrhujeme prehodnotiť a cielenejšie zamerať niektoré zvolené
merateľné ukazovatele (napr. najmä v rámci opatrení B2, B3..).
2. opatrenia Akčného plánu zamerané na rozvoj ekonomiky a vytváranie pracovných miest sú
prioritne orientované na podporu malých podnikov / samozamestnávanie v prevažne tradičných
odvetviach. Otázne je, či takáto podpora lokálnej ekonomiky prinesie udržateľné pracovné miesta
z dlhodobejšieho hľadiska v kontexte spoločenských zmien, s ktorými súvisí aj zánik tradičných a
vznik nových profesii. Vhodné by bolo uvažovať aj o investičnom/ inovatívnom zámere väčšieho
charakteru, ktorý z dlhodobej perspektívy dokáže absorbovať významnejšiu časť pracovnej sily.
3. v kapitole 5. Zdroje financovania AP je uvedené "..celková výška RP bude 2 285 000 eur (457 000
eur ročne)". Ročný prepočet je vhodné odstrániť, nakoľko ide o prežitok zo starých AP a v
súčasnosti zámerom je vyhnúť sa viazaniu presnej sumy na rok.
4. potrebná je formálna a terminologická úprava celého dokumentu,
5. okrem programov spolufinancovaných z EŠIF, súčasných či budúcich, a regionálneho príspevku sa
neuvádzajú žiadne ďalšie zdroje vrátane vlastných (napr. samospráv alebo podnikateľských
subjektov, SIH, ŠFRB, Envirofond a pod.), čo môže značne skresľovať celkový rozpočet realizácie
akčného plánu.
Ak materiál nebol predmetom verejnej diskusie s cieľovými skupinami v okrese, bude potrebné takéto
podujatia zorganizovať okresným úradom pred predložením materiálu do pripomienkového konania.
Materiál má byť predložený na rokovanie vlády SR v zmysle zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore
najmenej rozvinutých okresov v znení neskorších predpisov do 25. januára 2019.
Prednosta okresného úradu ubezpečil radu pre NRO o tom, že materiál bol predmetom verejnej
diskusie.

Pán Červenka uviedol ako pripomienku, že financie na rozvoj infraštruktúry sú viac ako raz tak veľké
ako na vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov. Téma NRO je práve o rozvoji zamestnanosti a nie rozvoji
infraštruktúry v obciach a mestách. Odporúča väčšie vyváženie pri rozdeľovaní financií.
Podpredseda rady uviedol, že s podobným problémom sa môžeme stretnúť aj pri eurofondoch.
Filozofiou eurofondov je nasmerovať financie do výskumu, inovácii, digitalizácii a životného prostredia
a my stále nemáme dobudovanú infraštruktúru.
Pani Lehocká zastupujúca ŠT MPSVR SR Ondruša vzniesla dve pripomienky:
1. Pracovné miesta je potrebné nejakým spôsobom uviesť.
2. Hypoterapiu a animoterapiu je potrebné uvádzať ako doplnok sociálnych služieb, nie ako sociálne
služby.
Pán Ovčiarka vzniesol pripomienku týkajúcu sa tabuľky č.15- financovanie, v ktorej sa nachádzajú dve
výzvy, ktoré sú už uzavreté a to zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu a triedenie.
Predseda rady následne vyzval po diskusií členov aby hlasovali o návrhu
Výsledky hlasovania k bodu č. 20 programu:
prítomných:
vylúčených v zmysle platného Štatútu rady :
proti:
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Uznesenie č. 56/2018/RRNRO: Rada berie na vedomie pripomienky vznesené a predložené na rokovaní
Rady, predkladá návrh Akčného plánu okresu Snina po jeho prerokovaní Úradu vlády Slovenskej
republiky, ktorý na základe informácií z riadiacich orgánov programov spolufinancovaných z EŠIF
a v spolupráci s nimi, okresným úradom a osobami poverenými členmi rady zapracuje relevantné
pripomienky do návrhu Akčného plánu pred jeho predložením do pripomienkového konania.
K bodu č. 21 programu
Predseda rady odovzdal slovo prednostovi OÚ Sobrance p. Lešovi. Prednosta v krátkosti predstavil
návrh dodatku č. 4 Akčného plánu rozvoja okresu Sobrance. Prednosta okresného úradu upozornil na
informáciu, že na rokovanie priniesol dodatok k dodatku č.4.
Predseda rady vyzval p. Ivančina na zaujatie stanoviska k uvedenému bodu programu. Pán Ivančin
konštatoval, že pôvodný návrh dodatku spĺňa usmernenie SRR k príprave návrhu dodatkov a dodatok
vytvára potrebný priestor na flexibilnejšiu a efektívnejšiu realizáciu AP okresu Sobrance. Vzhľadom
k tomu, že v dokumente boli urobené úpravy, navrhuje prerušenie rokovania a po vyjasnení nejasností
jeho prerokovanie per rollam.
Pán Červenka vyjadril názor, že ho mrzí, že z AP vypustili oblasť poľnohospodárstva.
Prednosta okresného úradu uviedol, že dané projekty sa začali realizovať mimo AP súkromným
financovaním.
Pán Ivančin dodal, že opatrenia podpory poľnohospodárstva nebolo nutné odstrániť z akčného plánu,
pretože akčný plán umožňuje zahŕňať do financovania aj súkromné zdroje.
Predseda rady následne vyzval po diskusií členov aby hlasovali o návrhu
Uznesenie č. 57/2018/RRNRO: Predseda rady prerušuje rokovanie k tomuto bodu a návrh dodatku
upravený okresným úradom v zmysle vznesených pripomienok a prerokovaní so SRR bude po jeho
predložení okresným úradom prerokovaná radou per rollam.

K bodu č. 22 programu
Predseda rady odovzdal slovo prednostovi OÚ Trebišov p. Petrovičovi. Prednosta v krátkosti predstavil
návrh dodatku č. 3 Akčného plánu rozvoja okresu Trebišov.
Predseda rady vyzval p. Ivančina na zaujatie stanoviska k uvedenému bodu programu. Pán Ivančin
konštatoval, že návrh dodatku spĺňa usmernenie SRR k príprave návrhu dodatkov a dodatok vytvára
potrebný priestor na flexibilnejšiu a efektívnejšiu realizáciu akčného plánu okresu Trebišov.
Predseda rady následne vyzval po diskusií členov aby hlasovali o návrhu
Výsledky hlasovania k bodu č. 22 programu:
prítomných:
vylúčených v zmysle platného Štatútu rady :
proti:
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Uznesenie č. 58/2018/RRNRO: Rada schvaľuje Návrh dodatku č. 3 Akčného plánu rozvoja okresu
Trebišov, ktorý predkladá po jeho prerokovaní Úradu vlády Slovenskej republiky.
K bodu č. 23 programu
Predseda rady otvoril diskusiu k uvedenému bodu programu. Do diskusie sa neprihlásil ani jeden zo
zúčastnených.
K bodu č. 24 programu
Na záver sa predseda rady rozlúčil, poďakoval prítomným za účasť aj podnetné návrhy.
V Bratislave, dňa 24. októbra 2018
Zápisnicu vyhotovila: Eva Zaujecová
hlavný štátny radca
Zápisnicu schválil
––––––––––––––––––––––––––––––
Richard Raši
predseda rady
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3.
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6.

7.

8.
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Meno
Richard Raši
predseda Rady - podpredseda
vlády SR pre investície a
informatizáciu
Alena Sabelová
GR sekcie riadenia investícii
Peter Kostolný
podpredseda Rady
Jozef Červenka
tajomník Zboru poradcov
Ivan Ivančin
GR sekcie regionálneho
j Kurilla
Norbert
štátny tajomník
Matej Ovčiarka
poverený vykonávaním
funkcie GR sekcie
environmentálnych
Vojtech Ferencz
štátny tajomník

Martin Húska
GR sekcie štrukturálnych
fondov EÚ

10. Ivan Sečík

štátny tajomník
11. Peter Krajňák
štátny tajomník
Rastislav Igliar
12. GR sekcie štrukturálnych
fondov EÚ

13. Radko Kuruc
štátny tajomník
14. Branislav Ondruš
štátny tajomník
15. Jaroslav Gudába
GR sekcie rozvoja vidieka
Katarína Mihaľová
16. GR sekcie cezhraničnej
spolupráce

Organizácia

Splnomocnený
zástupca

ÚPVII
ÚPVII

Kvetoslav Kmec,
sekcia riadenia
i
í ií

ÚV SR
ÚV SR
ÚV SR
MŽP SR

Kamil Vilinovič,
riaditeľ odboru
prierezových činností

MŽP SR

MH SR

Martin Darmo a
Emília Budišová,
centrum pre
hospodárske otázky

MH SR
MK SR
MŠVVŠ SR
MŠVVŠ SR

MF SR
MPSVR SR
MPRV SR

MPRV SR

Ján Mikulík,
riaditeľ odboru, sekcia
rozpočtovej politiky
Danica Lehocká,
GR sekcie práce
Andrea Tvrdá, odbor
riadiaceho orgánu PRV

Podpis

PREZENČNÁ LISTINA
14. zasadnutie
Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov
22. októbra 2018 o 13:00 hod.
Úrad vlády SR, Námestie slobody 1 Bratislava
P. č.
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17. Rudolf Urbanovič
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

štátny tajomník
Adela Danišková
generálna riaditeľka sekcie
ó Méry
k h
Juraj
generálny riaditeľ sekcie
i d i
j k
Stanislav Špánik
štátny tajomník
Veronika Havírová
prednostka
Branislav Hámorník
prednosta
Pavel Gavalec
prednosta
Peter Balogh
prednosta
Csaba Csízi
prednosta
Ján Babič
prednosta
Ján Baňas
prednosta
Boleslav Lešo
prednosta
Jozef Baslár
prednosta
Rastislav Petrovič
prednosta
Jozef Cuper
prednosta
Andrej Krišanda
prednosta
Imrich Macko
prednosta
Denisa Vargová Lukáčová
prednostka

35. Radovan Bajaj

prednosta
36. Miroslav Bujda
prednosta

Organizácia
MV SR

Splnomocnený
zástupca
Monika Filipová,
sekcia verejnej správy

MV SR
MDV SR
MZ SR

Martin Smatana, GR
IZP

OÚ Kežmarok
OÚ Lučenec
OÚ Poltár
OÚ Revúca
OÚ Rimavská
Sobota
OÚ Rožňava
OÚ Sabinov
OÚ Sobrance
OÚ Svidník
OÚ Trebišov
OÚ Veľký Krtíš
OÚ Vranov nad
Topľou
OÚ Gelnica
OÚ Košice okolie
OÚ
Medzilaborce
OÚ Bardejov

Miloš Mihok,
zastupujúci predseda
výboru okresu

Podpis
?
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Meno

37. Michal Vohar

prednosta
38. Adela Kočišová
prednostka

Organizácia
OÚ Snina
OÚ Levoča

Prizvaní hostia a prísediaci:

1. Ábel Ravasz

splnomocnenec vlády pre
ó k k
i
2. Michal Lukša
koordinátor

MV SR

3. Matej Puzder

KSK (ÚV SR)

koordinátor

PSK (ÚV SR)

Veronika Gromanová

4. špecialista pre regionálny

OÚ Kežmarok

rozvoj a rozvoj vidieka
Petra Rusnáková

5. sekcia štrukturálnych fondov
EÚ
Katarína Roth Neveďalová
6. poradkyňa

7. Ladislav Šimko, riaditeľ

odboru prierezových priorít
Eva Zaujecová

8. sekretariát rady pre rozvoj

MŠVVŠ
KPVII

ÚPVII

ÚV SR

NRO

9. Simona Domová

sekcia regionálneho rozvoja

ÚV SR

Splnomocnený
zástupca

Podpis

