Zápisnica o hlasovaní „per rollam“ č. 37/2018
k predloženej žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku č. 017/2018/RS
Predložený návrh žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku č. 017/2018/RS bol odoslaný
elektronicky všetkým členom Rady pre rozvoj okresu Rimavská Sobota na hlasovanie formou
„per rollam“ dňa 23. marca 2018. Hlasovanie bolo ukončené 29. marca 2018.
Dňa 30. marca 2018 bolo vykonané spočítanie výsledkov hlasovania a konštatujeme, že
hlasovania sa zúčastnilo 14 členov Rady pre rozvoj okresu Rimavská Sobota, z celkového počtu
18 členov Rady pre rozvoj okresu Rimavská Sobota. Rokovanie formou písomnej procedúry
bolo uznášaniaschopné.
Členka Rady pre rozvoj okresu Rimavská Sobota Miroslava Vargová bola v zmysle Článku 6
ods. 8 a Článku 4 ods. 4 Štatútu rady pre rozvoj najmenej rozvinutého okresu vylúčená
z hlasovania o predloženej žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku
č. 017/2018/RS.
Vznesené pripomienky v rámci hlasovania „per rollam“:
28. marca 2018, bola k predmetnej žiadosti o RP vznesená pripomienka od člena rady Petra
Ďurčeka:
„Dobrý deň, prosím o doplnenie informácie k žiadosti. Akým spôsobom by fungovalo
poskytnutie finančných prostriedkov v prípade, že by sa žiadateľovi v stanovenej dobe
nepodarilo vysporiadať pozemky pod investície, na ktoré príspevky požaduje?“;
28. marca 2018, bola pripomienka člena rady zaslaná prostredníctvom mailu žiadateľovi
o regionálny príspevok;
28. marca 2018, žiadateľ prostredníctvom mailu zaslal odpoveď:
„Dobrý deň
Mesto Hnúšťa má na predmetnú kúpu pozemkov pod komunikácie - chodník a spevnené plochy
= parkovisko
- so súčasným majiteľom memorandum o spolupráci a tiež uzatvorenú riadnu Zmluvu k
budúcej kúpnej zmluve,
z ktorej môžeme do dvoch týždňov získať prevod aj so zápisom do KN. Investícia na stavebné
práce a výstavbu by sa teda uskutoční.
V najhoršom prípade, že by k prevodu nedošlo - finančné prostriedky by sa museli vrátiť do
rozpočtu Akčného plánu okresu Rimavská Sobota“.
29. marca 2018 člen rady schválil žiadosť o RP.
Odporúčania
26. marca 2018 člen rady p. Branislav Ondruš schválil žiadosť a uviedol nasledovné stanovisko:
„Schvaľujem žiadosť o RP č. 017/2018/RS, zároveň Ťa, pán primátor, nabádam, aby sa mesto
aspoň pokúsilo využiť sociálny aspekt vo verejnom obstarávaní podľa novely zákona o
verejnom obstarávaní, ktorá nadobudne účinnosť 1. 5. 2018 (novela bola súčasťou zákona o
sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch). Radi s tým pomôžeme, sú ochotní aj na ÚVO,
možno budete prví“.

28. marca 2018 člen rady p. Vojtech Ferencz v zastúpení Emília Budišová schválil žiadosť
a uviedol nasledovné stanovisko:
„v mene pána štátneho tajomníka V. Ferencza schvaľujem – žiadosť 17/201/RS úhrada
výdavkov pre rozvoj priemyselného parku Hnúšťa.
Poznámka: V zmysle Výzvy MH SR na dotácie na podporu rozvoja priemyselnej výroby a
služieb v roku 2018 súhlasíme, že iba čiastočne by uvedené aktivity spadali pod oprávnené
náklady, a oprávnené aktivity by nedosahovali min. výšku dotácie 200 000 eur. Na druhej strane
by sme však chceli upozorniť, že samotný priemyselný park Hnúšťa je oprávneným žiadateľom
na danú dotáciu v prípade žiadosti o iné aktivity v zmysle nastavenej výzvy:
a) výstavbu, prestavbu, rekonštrukciu, preložku prístupovej komunikácie,
b) výstavbu, prestavbu, rekonštrukciu, preložku kanalizácie alebo prečerpávacej stanice,
c) výstavbu, prestavbu, rekonštrukciu, preložku prípojky vody, vodojemu alebo čerpacej
stanice,
d) výstavbu, prestavbu, rekonštrukciu, preložku prípojky plynu vrátane hlavného uzáveru
plynu a plynárenského zariadenia,
e) výstavbu, prestavbu, rekonštrukciu, preložku elektrickej prípojky,
f) výstavbu, prestavbu, rekonštrukciu, preložku čistiarne odpadových vôd,
g) výstavbu, prestavbu, rekonštrukciu, preložku transformačnej stanice,
h) výstavbu, prestavbu, rekonštrukciu, preložku regulačnej stanice plynu,
i) terénne úpravy, vrátane demolácií existujúcich nehnuteľností v zóne vyčlenenej územným
plánom obce pre priemyselnú výrobu,
j) archeologický výskum,
k) geologické práce,
l) vybrané geodetické a kartografické činnosti,
m) výkup pozemkov pod infraštruktúrou, ktorými sú stavebné objekty a inžinierske siete, ktoré
žiadateľ uvedie v žiadosti,
n) náklady na projektovú dokumentáciu inžinierskych stavieb podľa písmen a) až i),
o) odkúpenie nefunkčnej alebo nevyužitej nehnuteľnosti v zóne vyčlenenej územným plánom
obce pre priemyselnú výrobu,
p) rekonštrukciu nehnuteľnosti v zóne vyčlenenej územným plánom obce pre priemyselnú
výrobu,
q) výkup pozemkov pod nefunkčnou alebo nevyužitou nehnuteľnosťou v zóne vyčlenenej
územným plánom obce pre priemyselnú výrobu,
r) odkúpenie alebo rekonštrukciu prístupovej komunikácie k nehnuteľnosti podľa písmen
o) a p), vrátane súvisiacich inžinierskych sietí uložených v cestnom telese prístupovej
komunikácie,
s) odstránenie alebo zmiernenie negatívneho vplyvu v obci alebo vyššom územnom celku
spôsobenom investíciami, ktoré schválila vláda,
t) úhradu nákladov obchodnej spoločnosti založenej ministerstvom, ktorá zabezpečuje
realizáciu účelu, na ktorý sa dotácia poskytuje, vyplývajúceho z mandátnej zmluvy podľa § 10
ods. 6 písm. g) zákona.
Žiadosti o dotácie je možné zasielať do 16. apríla 2018“.

Informácia o tom, ako jednotliví členovia Rady hlasovali:
Meno a priezvisko člena Rady
Stanovisko
členovia Rady podľa čl. 3 ods. 2 písm. a) a c) až j) štatútu
Ivan Ivančin
schvaľujem
Štefan Domonkos
Branislav Ondruš
schvaľujem
Vojtech Ferencz
schvaľujem
Peter Krajňák
schvaľujem
Norbert Kurilla
schvaľujem
Gabriel Csicsai
Peter Ďurček
schvaľujem
Adrián Jenčo
schvaľujem
členovia Rady podľa čl. 3 ods. 2 písm. b) a k) štatútu
Mgr. Csaba Csízi
schvaľujem
Michal Bagačka
Gabriel Mihályi
schvaľujem
Peter Mináč
schvaľujem
Marián Štúrik
schvaľujem
Andrej Boros
schvaľujem
Radovan Ceglédy
schvaľujem
Miroslava Vargová
vylúčená
František Tóth
schvaľujem
V hlasovaní „per rollam“ bolo prijaté nasledovné stanovisko:
Stanovisko č. 37/2018 k žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku č. 017/2018/RS
Rada pre rozvoj okresu Rimavská Sobota odporúča žiadosť o poskytnutie regionálneho
príspevku č. 017/2018/RS na schválenie vedúcemu Úradu vlády SR, ktorej predmetom je
vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu parkoviska, výstavba chodníka, výmena
okien na výrobnej hale č. 940, vybudovanie požiarnej nádrže, vybudovanie požiarneho
vodovodu s nadzemnými hydrantmi, výkup pozemkov pod chodníkom a parkoviskom a
výstavba parkoviska v priemyselnom parku Hnúšťa.
Hlasovanie „per rollam“:
Počet členov Rady pre rozvoj okresu Rimavská Sobota
Počet členov vylúčených z hlasovania
Počet členov podľa čl. 3 ods. 2 písm. a) a c) až j) štatútu, ktorí sa zúčastnili
hlasovania „per rollam“
Počet členov podľa čl. 3 ods. 2 písm. b) a k) štatútu, ktorí sa zúčastnili
hlasovania „per rollam“
Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania „per rollam“
Z toho: pre
proti
zdržali sa hlasovania

18
1
7
7
14
14
0
0

hlasovali po stanovenom termíne alebo v neplatnej forme
Počet členov, ktorí sa nezúčastnili hlasovania „per rollam“

0
4

V Bratislave dňa 30. marca 2018
Zapísala: Dominika Benická
SCHVAĽUJEM – NESCHVAĽUJEM
Csaba Csízi
tajomník Rady pre rozvoj okresu
Rimavská Sobota

SCHVAĽUJEM – NESCHVAĽUJEM
Ing. Ivan Ivančin
predseda Rady pre rozvoj okresu
Rimavská Sobota
Prílohy:
1. Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku č. 017/2018/RS

