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OU-SL-OO-2022/004660-019     

Z á p i s n i c a   

 

 z rokovania členov Riadiaceho výboru najmenej rozvinutého okresu Stará Ľubovňa 

dňa 04. 10. 2022 o 10.00 hod. na Okresnom úrade Stará Ľubovňa  

 

Prítomní: členovia riadiaceho výboru najmenej rozvinutého okresu Stará Ľubovňa (príloha 1) 

 

   

Program: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu rokovania 

3. Schvaľovanie žiadostí z Registra doručených žiadostí k Výzve č. 01/OÚ 

SL/2022  

4. Rôzne 

5. Uznesenie 

6. Záver 

 

K bodu 1.  

 Zúčastnených členov Riadiaceho výboru najmenej rozvinutého okresu Stará Ľubovňa 

privítal prednosta Okresného úradu Stará Ľubovňa, ktorý je zároveň predsedom riadiaceho 

výboru. Súčasne privítal aj online účastníkov rokovania – člena RV prof. Ing. Dušana Veliča, 

DrSc. a hosťa rokovania – Ing. Dominiku Semanovú, generálnu riaditeľku sekcie 

regionálneho rozvoja MIRRI SR. 

 Prítomných informoval o programe rokovania a konštatoval, že sú prítomní 5 členovia 

riadiaceho výboru, čo je nadpolovičná väčšina všetkých členov výboru a výbor je 

uznášaniaschopný.  

Podľa čl. 4 ods. 4 Štatútu a rokovacieho poriadku RV NRO Stará Ľubovňa na základe 

konfliktu záujmov sa z hodnotenia, rokovania a hlasovania k žiadostiam o poskytnutie 

regionálneho príspevku, na základe čestných vyhlásení zaslaných sekretariátu NRO dňa 

27.09.2022 a 29.09.2022, vylúčili členovia RV: Bc. Monika Brillová a Ing. Ján Šidlovský. 

Finančné prostriedky vyčlenené na Výzvu č. 01/OÚ SL/2022 sú vo výške 961 377,00 

Eur. Doručených bolo spolu 22 žiadostí. Žiadosť č. 13 žiadateľa SEVERNÝ SPIŠ-PIENINY 

bola vyradená pre nesúlad s bodom 5 Minimálna výška regionálneho príspevku a bodom 7 

písm. b) Oprávnené obdobie vzniku nákladov Výzvy č. 01/OÚ SL/2022. 

Pán Velič pred ďalším rokovaním RV zdôraznil, že pri hodnotení zaslaných žiadostí je 

najdôležitejšia administratívna oprávnenosť a potom samotné bodové hodnotenie.  

 

K bodu 2. 

Predseda riadiaceho výboru navrhol hlasovať o schválení programu rokovania.  

Hlasovanie členov riadiaceho výboru: 
prítomní: 5 

neprítomní: 2 

Hlasovanie členov riadiaceho výboru: 
za schválenie: 5 

proti schváleniu: 0  

 Riadiaci výbor schválil predložený program rokovania. 

 

 

http://www.minv.sk/


K bodu 3. 

Pani Semanová pri žiadostiach od žiadateľov Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, 

s.r.o. a EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa podotkla, že pri posudzovaní uvedených žiadateľoch 

v rámci hodnotenia RV možno uvažovať ako o tzv. jedinom podniku, preto v prípade podpory 

oboch žiadostí bude pred podpísaním zmluvy o poskytnutí regionálneho príspevku potrebné 

zo strany MIRRI vyžiadať si k uvedenému stanovisko Protimonopolného úradu SR.  

Pani Semanová ďalej uviedla, že žiadosť žiadateľa Dušana Reľovského nie je možné 

posudzovať v zmysle Schémy na podporu lokálnej zamestnanosti II (schéma pomoci de 

minimis) DM – 18/2021 v znení dodatku č. 1 ani v zmysle Schémy minimálnej pomoci na 

podporu najmenej rozvinutých okresov v odvetví poľnohospodárskej prvovýroby (schéma 

pomoci de minimis) Schéma DM – 7/2019 v znení dodatkov č. 1 a 2. Žiadateľovi odporúča sa 

obrátiť na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktoré ako riadiaci orgán pre 

Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 podporuje uvedené projekty v súlade 

s vyhlásenými výzvami.  

 Predseda RV p. Malý v nadväznosť na obsah schváleného Plánu rozvoja na obdobie 

piatich rokov požiadal MIRRI, aby pripravilo schému pomoci aj na oblasť tzv. akvakultúry, 

tak, aby sa v uvedenej oblasti mohli zapojiť žiadatelia z okresu Stará Ľubovňa podľa 

schváleného Plánu rozvoja v budúcich výzvach na čerpanie regionálneho príspevku. 

 

V ďalšej časti rokovania prítomní členovia RV ako hodnotitelia žiadostí predložili 

Sekretariátu RV svoje bodové hodnotenia, ktorý po spracovaní hodnotiacich hárkov 

vypracoval celkový aritmetický priemer bodového hodnotenia žiadostí. Sekretariát RV 

oboznámil prítomných členov RV s výsledným bodovým hodnotením a výsledným poradím 

žiadostí na základe bodového hodnotenia nasledovne: 

  

Žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku na rok 2022 zoradené podľa počtu 

pridelených bodov 

1. žiadateľ: Obecný podnik Plavnica, s.r.o., r.s.p. – názov projektu: „Vybavenie 

stavebnej výroby Obecného podniku Plavnica, s.r.o., r.s.p.“ - počet bodov 95,80 

2. žiadateľ: Paloča s.r.o. – názov projektu: „Technické vybavenie sociálneho podniku 

Paloča s.r.o.“ - počet bodov 92,20 

3. žiadateľ: DP-ZvarMont s.r.o. – názov projektu: „Doplnenie technického vybavenia 

DP-ZvarMont s.r.o.“ - počet bodov 91,80 

4. žiadateľ: VALÍNEK, s. r. o., registrovaný sociálny podnik – názov projektu: 

„Obstaranie úžitkového vozidla pre spoločnosť VALÍNEK, s. r. o., r.s.p.“ - počet 

bodov 91,20 
5. žiadateľ: Mesto Stará Ľubovňa – názov projektu: „Skatepark v Starej Ľubovni“ - 

počet bodov 90,20 
6. žiadateľ: EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa – názov projektu: „Šanca pre čistejší 

región“ - počet bodov 89,40 

7. žiadateľ: Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p. – názov projektu: „Doplnenie stavebnej techniky 

vo firme Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.“ - počet bodov 88,60 

8. žiadateľ: Ing. Milan Štupák - IVS – názov projektu: „Liečebný penzión PROBSTNER 

– doplnenie vybavenia pre sprevádzkovanie stravovacej časti“ - počet bodov 87,00 

9. žiadateľ: SOCIAL FOOD s. r. o. – názov projektu: „Kamenná, mobilná a internetová 

predajňa rozličného tovaru sociálneho podniku SOCIAL FOOD s. r. o.“ - počet 

bodov 84,80 
10. žiadateľ: Poľanka, s.r.o., r.s.p. – názov projektu: „Kultúrny dom Litmanová – 

obnova“ - počet bodov 84,40 



11. žiadateľ: Horolezecký klub VABEC, Stará Ľubovňa – názov projektu: 

„Rekonštrukcia interiéru budovy a výstavba lezeckého centra“ - počet bodov 82,60 

12. žiadateľ: Občianske združenie ALEXY RACING TEAM – názov projektu: 

„Motokros Hniezdne – doplnenie vybavenia pre prevádzku motokrosového areálu, ako 

doplnkovej atrakcie v cestovnom ruchu“ - počet bodov 81,00 

13. žiadateľ: Štefan Mačuga – názov projektu: „Technologické vybavenie farmy“ - počet 

bodov 80,40 
14. žiadateľ: SOCIAL WORK s.r.o., r.s.p. – názov projektu: „Modernizácia – Penzión 

Kamenný dvor, Vyšné Ružbachy“ - počet bodov 80,00 

15. žiadateľ: Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. – názov projektu: 

„Obstaranie technického vybavenia integračného sociálneho podniku“ - počet bodov 

79,60 
16. žiadateľ: ROĽNÍCKA SPOLOČNOSŤ „KYJOV“, s.r.o. – názov projektu: 

„Rekonštrukcia a modernizácia v agroturistickom ubytovacom zariadení KYJOV 

s doplnkovými službami vo väzbe na tradičné poľnohospodárstvo“ - počet bodov 

78,40 
17. žiadateľ: Dušan Reľovský – názov projektu: „Rozšírenie podnikateľských aktivít 

a posilnenie konkurencieschopnosti Pstruhárne na trhu“ - počet bodov 73,40 

18. žiadateľ: JVR Enterprise s.r.o. – názov projektu: „Do Ľubovne za kultúrou 

a dobrodružstvom“ - počet bodov 69,40 

19. žiadateľ: JVR Enterprise s.r.o. – názov projektu: „Prepojenie ľubovnianskeho 

trojlístka – HRAD, SKANZEN a BLUDISKO“ - počet bodov 65,40 

20. žiadateľ: Cyklovňa – názov projektu: „Udržateľná a kvalitná cyklistická 

infraštruktúra“ - počet bodov 60,2 

21. žiadateľ: JVR Enterprise s.r.o. – názov projektu: „Zábava na hrade“ - počet bodov 

58,40 
 

Zo spracovania hodnotiacich hárkov vyplynulo, že v zmysle Metodiky poskytovania, 

monitorovania a hodnotenia regionálneho príspevku 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 (t. j. min. 70 bodov) 

a v nadväznosť na maximálnu výšku regionálneho príspevku alokovanej pre NRO SĽ na rok 

2022 (t. j. 961 377,00 Eur) je možné podľa počtu pridelených bodov podporiť maximálne 13 

žiadostí. 

 

Schvaľovanie projektov financovaných z RP na rok 2022 

Členovia RV boli vyzvaní k schvaľovaniu resp. neschvaľovaniu žiadostí o poskytnutie 

regionálneho príspevku na rok 2022. Všetci členovia súhlasili s podporou projektov podľa 

počtu pridelených bodov na základe aritmetického priemeru nasledovne: 

 

1. žiadateľ: Obecný podnik Plavnica, s.r.o., r.s.p. – názov projektu: „Vybavenie 

stavebnej výroby Obecného podniku Plavnica, s.r.o., r.s.p.“ - počet bodov 95,80 

2. žiadateľ: Paloča s.r.o. – názov projektu: „Technické vybavenie sociálneho podniku 

Paloča s.r.o.“ - počet bodov 92,20 

3. žiadateľ: DP-ZvarMont s.r.o. – názov projektu: „Doplnenie technického vybavenia 

DP-ZvarMont s.r.o.“ - počet bodov 91,80 

4. žiadateľ: VALÍNEK, s. r. o., registrovaný sociálny podnik – názov projektu: 

„Obstaranie úžitkového vozidla pre spoločnosť VALÍNEK, s .r. o., r.s.p.“ - počet 

bodov 91,20 



5. žiadateľ: Mesto Stará Ľubovňa – názov projektu: „Skatepark v Starej Ľubovni“ - 

počet bodov 90,20 
6. žiadateľ: EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa – názov projektu: „Šanca pre čistejší 

región“ - počet bodov 89,40 

7. žiadateľ: Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p. – názov projektu: „Doplnenie stavebnej techniky 

vo firme Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.“ - počet bodov 88,60 

8. žiadateľ: Ing. Milan Štupák - IVS – názov projektu: „Liečebný penzión PROBSTNER 

– doplnenie vybavenia pre sprevádzkovanie stravovacej časti“ - počet bodov 87,00 

9. žiadateľ: SOCIAL FOOD s. r. o. – názov projektu: „Kamenná, mobilná a internetová 

predajňa rozličného tovaru sociálneho podniku SOCIAL FOOD s. r. o.“ - počet 

bodov 84,80 
10. žiadateľ: Poľanka, s.r.o., r.s.p. – názov projektu: „Kultúrny dom Litmanová – 

obnova“ - počet bodov 84,40 

11. žiadateľ: Horolezecký klub VABEC, Stará Ľubovňa – názov projektu: 

„Rekonštrukcia interiéru budovy a výstavba lezeckého centra“ - počet bodov 82,60 

12. žiadateľ: Občianske združenie ALEXY RACING TEAM – názov projektu: 

„Motokros Hniezdne – doplnenie vybavenia pre prevádzku motokrosového areálu, ako 

doplnkovej atrakcie v cestovnom ruchu“ - počet bodov 81,00 

13. žiadateľ: Štefan Mačuga – názov projektu: „Technologické vybavenie farmy“ - počet 

bodov 80,40 
 

Riadiaci výbor týmto zároveň vyjadril súhlas so zaradením 13 podporených žiadostí do 

návrhu zoznamu projektov Plánu rozvoja okresu Stará Ľubovňa na rok 2022.  

 

Schválenie Návrhu zoznamu projektov Plánu rozvoja okresu Stará Ľubovňa na rok 

2022 

Prítomným členom RV bol predložený Návrh zoznamu projektov Plánu rozvoja 

okresu SĽ na rok 2022. Členovia RV boli vyzvaní, aby hlasovali o tomto návrhu.   

 

prítomných: hlasovanie členov RV: za: proti: 

5 5 5 0 

Výbor schvaľuje Návrh zoznamu projektov Plánu rozvoja okresu Stará Ľubovňa na rok 2022. 

 

RV schválil predložený Návrh zoznamu projektov Plánu rozvoja okresu SĽ na rok 2022. 

Z 21 žiadostí je do zoznamu projektov zaradených 13 žiadostí s celkovou výškou 

regionálneho príspevku 953 120,39 Eur. 9 žiadostí je z Aktivity A: Zamestnanosť a 4 žiadosti 

sú z Aktivity B: Cestovný ruch.  

Rozdiel z alokovaných finančných zdrojov pre NRO SĽ na rok 2022 a finančných 

zdrojov v celkovej sume RV schválených projektov, t. j. finančné zdroje vo výške 8 256,61 

Eur žiada RV presunúť do disponibilných finančných prostriedkov na rok 2023.  

 

K bodu 4. 

 Predseda riadiaceho výboru vyzval prítomných členov riadiaceho výboru, aby sa 

vyjadrili k zoznamu projektov Plánu rozvoja okresu Stará Ľubovňa na rok 2022. Do diskusie 

sa zapojili všetci prítomní členovia riadiaceho výboru i hosť. 

 Pán Velič požiadal vhodnou formou odkázať neúspešným žiadateľom, aby 

popracovali na svojich žiadostiach a budúci rok sa znova uchádzali o regionálny príspevok.  

 Pán Malý položil zástupcom MIRRI otázku o ďalšom postupe, najmä z pohľadu 

úspešných žiadateľov, k čomu p. Semanová uviedla, že je potrebné zaslať zápisnicu 

z rokovania RV, prezenčnú listinu, zoznam projektov a žiadosti spolu s prílohami na MIRRI 



SR, kde budú zaradené do procesu schvaľovania ministerkou MIRRI SR. Ďalšia komunikácia 

už bude prebiehať len medzi žiadateľom a ministerstvom. 

 Pán Rešetár sa zaujímal o spôsobe refundácie výdavkov, k čomu p. Semanová uviedla, 

že refundácia výdavkov je možná od dátumu prijatia Plánu rozvoja okresu Stará Ľubovňa, t. j. 

27.07.2022. 

 Pán Karaš sa zaujímal o finančné prostriedky vyčlenené pre NRO SĽ na rok 2023, 

k čomu p. Semanová uviedla, že v  roku 2023 je suma vo výške 347 118 Eur rozpočtovo 

krytých a suma vo výške 401 759 Eur rozpočtovo nekrytých. S Ministerstvom financií SR sa 

rokuje o rozpočtovo nekrytých zdrojoch s cieľom zahrnúť do rozpočtu celú sumu, t. j. tak aby 

bolo pre NRO SĽ na rok 2023 k dispozícii 748 877 Eur, plus 8 256,61 Eur, ktoré by sa 

presunuli z roka 2022.  

 Pán Malý sa zaujímal o čase, kedy by mohla byť vypísaná nová výzva na rok 2023, 

k čomu p. Semanová uviedla, že je predpoklad, že v priebehu februára/marca 2023. 

 Členovia a hostka vyjadrili spokojnosť s priebehom aj výsledkom rokovania.  

  

K bodu 5. 

 RV NRO Stará Ľubovňa odporúča podporiť 13 projektov podľa Návrhu zoznamu 

projektov Plánu rozvoja okresu Stará Ľubovňa na rok 2022 regionálnym príspevkom vo výške 

953 120,39 Eur. Touto sumou bude vytvorených 29 pracovných miest pre uchádzačov 

o zamestnanie, resp. znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie.  

 

Podľa čl. 4 Metodiky poskytovania, monitorovania a hodnotenia regionálneho 

príspevku 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 okresný úrad predloží MIRRI SR zoznam projektov, všetky žiadosti 

a ich prílohy, ktoré sú zaradené do zoznamu projektov a zápisnicu o priebehu rokovania 

riadiaceho výboru do elektronickej schránky ministerstva.  

 

K bodu 6. 

 Predseda riadiaceho výboru ukončil rokovanie poďakovaním za aktívnu účasť na 

rokovaní výboru a rokovanie ukončil so želaním úspešných dní. 

 

V Starej Ľubovni dňa 04. 10. 2022 

                                           

Zapísala: 

Mgr. Anna Krajňáková 

sekretariát NRO 

 

 

 

 

Overil a schválil:  Mgr. Richard Malý   

                       prednosta Okresného úradu Stará Ľubovňa 

 predseda Riadiaceho výboru NRO  

 Stará Ľubovňa 

 

 

Prílohy: 

1. Prezenčná listina 

2. Návrh zoznamu projektov Plánu rozvoja okresu Stará Ľubovňa na rok 2022 


