
Diskusný stôl pre NRO

Október 2021

Novela zákona č. 336/2015
o podpore najmenej rozvinutých okresov



Výzva k NRO za 4,9 mil. eur 

Pre obce z 12-tich okresov: 

a) okrese Kežmarok, 
b) okrese Lučenec, 
c) okrese Poltár, 
d) okrese Revúca, 
e) okrese Rimavská Sobota, 
f) okrese Rožňava, 
g) okrese Sabinov, 
h) okrese Sobrance, 
i) okrese Svidník, 
j) okrese Trebišov, 
k) okrese Veľký Krtíš, 
l) okrese Vranov nad Topľou. 

Oprávnené aktivity: 

1. zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti regiónu, 
inžinierskych stavieb vo forme kapitálových výdavkov; 

2. zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti regiónu, 
inžinierskych stavieb vo forme bežných výdavkov; 

3. rozvoj cestovného ruchu vo forme bežných výdavkov;

4. realizáciu opatrení na ochranu, udržiavanie a 
zveľaďovanie životného prostredia a na obmedzovanie 
vplyvov poškodzujúcich životné prostredie a zlepšenie 
environmentálnej infraštruktúry regiónu vo forme 
bežných výdavkov. 

Termín na predkladanie žiadostí je 5.11.2021
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Aktuálny stav výzvy 



Vyhodnotenie akčných plánov – úprava 
nedostatkov v zaslaných vyhodnoteniach

Termín na opravu je 29.10.2021
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Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Vás mailom zo dňa 25. 10. 2021
informovalo o odstránení nedostatkov v hodnotiacich správach a opätovnom zaslaní vyhodnotenia v
požadovanej forme.



Novela zákona má účinnosť od 1.11.2021
Informácie k finálnemu zneniu

- Definícia NRO ostala nezmenená - okresy zaradené v zozname najmenej rozvinutých okresov vedenom
Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny

- Okruh oprávnených príjemcov regionálneho príspevku ostal de iure nezmenený
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- Zaviedlo sa nové kritérium posudzovania okresu:

- „zapíše do zoznamu najmenej rozvinutých okresov aj okres ohraničený okresmi podľa prvého bodu alebo 
ohraničený okresmi podľa prvého bodu a štátnou hranicou; do zoznamu najmenej rozvinutých okresov však 
nemožno zapísať okres krajského mesta, “ 

- Kritérium výmazu ostalo nezmenené



LUČENEC, POLTÁR, REVÚCA, RIMAVSKÁ

SOBOTA, KEŽMAROK, SABINOV, SVIDNÍK,

VRANOV NAD TOPĽOU, ROŽŇAVA,

SOBRANCE, TREBIŠOV, STARÁ ĽUBOVŇA

12 NRO

2022

KOŠICE-OKOLIE, BARDEJOV, 

MEDZILABORCE, GELNICA, 

MICHALOVCE

+5 NRO (spolu 17)

2023

STROPKOV, LEVOČA

+2 NRO ( spolu 19)

2024

Spolu 19 priebežne 
implementovaných plánov 

rozvoja NRO

 Plány rozvoja a regionálne príspevky schválené a implementované podľa predpokladaného

nasledovného harmonogramu:

Harmonogram implementácie plánov rozvoja

2025 / 2026

8 NRO

GELNICA, MEDZILABORCE, BARDEJOV,

KOŠICE - OKOLIE, MICHALOVCE,

STROPKOV, SNINA, LEVOČA

Nové Plány rozvoja

Akčný plán ako Plán 

rozvoja

SNINA

- 1 NRO – ukončenie - 5 NRO (spolu 3)

KOŠICE-OKOLIE, BARDEJOV, 

MEDZILABORCE, GELNICA, 

MICHALOVCE

20 NRO 20 NRO 19 NRO

67,4 mil. EUR



Finančné alokácie pre nové plány rozvoja

NRO Kraj Okres Suma 

1       BBSK Lučenec 3 728 500 €    

2       BBSK Poltár 2 230 600 €    

3       BBSK Revúca 3 329 700 €    

4       BBSK Rimavská Sobota 5 547 500 €    

5       PSK Kežmarok 4 534 500 €    

6       PSK Sabinov 3 663 400 €    

7       PSK Svidník 2 693 000 €    

8       PSK Vranov nad Topľou 4 571 200 €    

9       PSK Stará Ľubovňa 2 695 000 €    

10     PSK Bardejov 4 162 100 €    

11     PSK Levoča 2 305 000 €    

12     PSK Medzilaborce 1 867 500 €    

13     PSK Stropkov 2 158 700 €    

14     KSK Trebišov 5 259 200 €    

15     KSK Sobrance 2 294 700 €    

16     KSK Rožňava 3 973 700 €    

17     KSK Gelnica 2 351 500 €    

18     KSK Košice okolie 5 116 800 €    

19     KSK Michalovce 4 953 400 €    

67 436 000 € Spolu



Kľúčovou úlohou OÚ v sídle NRO v zmysle zákona

naďalej zostáva podieľanie sa na tvorbe

regionálnej politiky s dôrazom na plnenie

nasledovných kompetencií:

Pôsobnosť OÚ v sídle NRO

Vypracovanie návrhu Plánu rozvoja

Spolupráca s MIRRI (pri príprave plánov rozvoja,

ako aj ich vyhodnocovaní) a s príslušným VÚC,

obcami, ako aj zainteresovanými socio-

ekonomickými partnermi

Vedenie agendy súvisiacej s plnením plánu

rozvoja. Zber a sumarizácia údajov k odpočtu a

hodnoteniu aktivít.

Vyhlasuje výzvu na podanie žiadosti o

poskytnutie RP a prijíma samotné žiadosti



Plán rozvoja NRO/NRÚ

 Cieľom plánu rozvoja je podporiť najmä projekty s vyššou pridanou hodnotou pre zamestnanosť

a na rozvoj najmenej rozvinutého okresu.

 dokument zameraný na odstraňovanie zaostávania NRO v trvaní spravidla 5 rokov (+ / -)

 obsahuje konkrétne aktivity reagujúce na reálne a odôvodnené potreby v regióne s ohľadom na

komplementaritu k IÚS (PHSR) a iným zdrojom

 realizuje sa prostredníctvom praktických, adresných, špecifických a udržateľných operácií a

intervencií v NRO

 musí obsahovať logicky zvolené a dátami podložené merateľné ukazovatele

 NRO je poskytovaná podpora v súlade s plánom rozvoja

 MIRRI schváli plán rozvoja do 9 mesiacov od zápisu do zoznamu NRO

 plány rozvoja budú odpočtované a vyhodnocované na ročnej báze riadiacim výborom.

 odporúča sa spolupráca s relevantnými subjektami a aktérmi pri vypracovaní plánu rozvoja



Príprava plánov rozvoja NRO

Príprava návrhu Plánu rozvoja

Dodanie vstupov do plánu rozvoja
Posúdenie plánu rozvoja

Schválenie

VÚC MIRRI SROkresný úrad

• podľa §4 ods. 4 zákona: Vyšší územný celok navrhuje okresnému úradu v sídle najmenej

rozvinutého okresu zoznam aktivít zodpovedajúci územnému obvodu vyššieho územného celku v

súlade s príslušným programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného

celku.

• podľa §3 ods. 4 písm. b) a §4 ods. 7 zákona OÚ Pripraví v sídle NRO za účasti relevantných

partnerov podľa zákona + ďalších prizvaných aktérov. Finálny návrh predloží OÚ riadiacemu výboru,

ktorý prijme stanovisko. Následne OÚ predkladá plán rozvoja MIRRI, ktoré ho schvaľuje.

Zodpovednosť:

RV



Pre zvýšenie transparentnosti pri poskytovaní regionálnych

príspevkov sa zavádza fungovanie Riadiacich výborov

zložených zo:

 zástupcov MIRRI

 príslušných vyšších územných celkov

 OÚ NRO

 miest a obcí patriacich do NRO

 sociálno-ekonomických partnerov.

Riadiaci výbor (RV)

= poradný orgán MIRRI

= zriadený v každom NRO

=podieľa sa na príprave výzvy na predkladanie 

žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku

=prerokúva návrh Plánu rozvoja a prijíma k 

nemu stanoviská 



• koordinačnú v oblasti podpory najmenej rozvinutých okresov s cieľom zabezpečiť participáciu sociálno-ekonomických partnerov v

okrese,

• spolupracuje s okresným úradom pri plnení úloh,

• podieľa sa na príprave návrhu plánu rozvoja pripomienkovaním a posudzovaním návrhu plánu rozvoja a vypracúva odporúčania,

opatrenia a stanoviská k návrhu plánu rozvoja,

• podieľa sa na príprave výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku podľa zákona a na jej vyhodnocovaní,

• vyjadruje sa k žiadostiam o regionálny príspevok a posudzuje súlad žiadostí o regionálny príspevok s plánom rozvoja v súlade s

metodikou vypracovanou MIRRI,

• vyhodnocuje žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku,

• monitoruje a hodnotí plnenie výziev a plánu rozvoja,

• ročne vypracúva hodnotiacu správu o plnení plánu rozvoja; súčasťou správy je stanovisko riadiaceho výboru k spôsobu a rozsahu

plnenia plánu rozvoja,

• spolupracuje s ministerstvami, ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy a sociálno-ekonomickými partnermi, ktorých činnosť

alebo pôsobnosť sa vzťahuje k územiu okresu,

• vykonáva ďalšie činnosti podľa potreby a úlohy zadané predsedom riadiaceho výboru.

Úlohy riadiaceho výboru:



Transparentné hodnotenie projektov podľa vopred stanovených kritérií

Dôraz na vytvorenie pracovných miest v Pláne rozvoja podľa transparentných kritérií



Členmi výboru sú:

• 1 zástupca MIRRI – navrhuje MIRRI – štátny tajomník;

• 1 zástupca vyššieho územného celku, do ktorého najmenej rozvinutý okres patrí - navrhuje VÚC;

• 2 zástupcovia okresného úradu najmenej rozvinutého okresu - navrhuje prednosta OÚ;

• 1 zástupca miest a obcí patriacich do najmenej rozvinutého okresu – navrhnutý samosprávami v NRO;

• Max. 3 zástupcovia sociálno-ekonomický partnerov:

Návrh zloženia riadiaceho výboru:

- za občiansku spoločnosť,
- akademický sektor a
- hospodársku oblasť – menuje MH SR

Priestor na diskusiu k návrhu



• Väčšinové hlasovanie: Riadiaci výbor prijíma závery na svojich rokovaniach dvoj

tretinovým hlasovaním. Každý člen riadiaceho výboru má právo jedeného

hlasu. Zdržanie sa hlasovania nie je možné.

• Hlasovanie iba o projektoch, ktoré získali v hodnotení min. 70% bodov.

• Ak si niektorý z členov želá k hlasovaniu pripojiť odôvodnenie, zverejní sa aj

toto odôvodnenie, ak sa záver prijme.

Návrh hlasovania riadiaceho výboru



Regionálny príspevok

 Poskytovaný v súlade s plánom rozvoja z rozpočtovej kapitoly MIRRI;

Riadiaci výbor sa podieľa na príprave výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie 

regionálneho príspevku podľa tohto zákona a na jej vyhodnocovaní v nadväznosti na 

schválený plán rozvoja;

Okresný úrad vyhlasuje výzvu o poskytnutie RP a prijíma jednotlivé žiadosti;

 Poskytovanie upraví záväzná metodika vydaná MIRRI;

Zmena: Ak sa má regionálny príspevok poskytnúť na výstavbu, zmenu stavby alebo stavebné

úpravy, podmienkou jeho poskytnutia je vlastnícke právo alebo iné právo prijímateľa k

pozemku alebo stavbe a jeho záväzok, že tieto práva k pozemku alebo stavbe sa nezmenia

najmenej po dobu piatich rokov od dokončenia výstavby, dokončenia zmeny stavby alebo

dokončenia stavebných úprav.



Akčné plány vs. Plány rozvoja

 Akčný plán schválený do 31. októbra 2021 sa s účinnosťou od 1. novembra

2021 považujú za plán rozvoja



ĎAKUJEM za pozornosť!


