OKRESNÝ ÚRAD RIMAVSKÁ SOBOTA
Námestie M. Tompu č. 2, 979 01 Rimavská Sobota

Č.sp.:OU-RS-OO-2018/017699
Zápisnica
z rokovania členov Výboru pre rozvoj okresu Rimavská Sobota
dňa 28.11.2018
Dátum: 28.11.2018
Čas rokovania: 13:00 – 16:00
Miesto: Okresný úrad Rimavská Sobota, Nám. M. Tompu č.2, 979 01 Rimavská Sobota
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (viď. Príloha č.1)
Program:
1.
2.
3.
4.

Zahájenie
Analýza stavu žiadostí na regionálny príspevok a návrhu ročných priorít na rok 2019
Diskusia
Záver

1. Rokovanie Výboru pre okres Rimavská Sobota otvoril predseda výboru, Mgr. Csaba Csízi.
V úvodnom slove privítal členov výboru. Predseda konštatoval, že výbor je
uznášaniaschopný. Počet prítomných 6 z celkového počtu 11.
2. Predseda výboru prítomných oboznámil s rozhodnutiami 14. rokovania Rady pre rozvoj
najmenej rozvinutých okresov zo dňa 22.10.2018.
Pán predseda v prvom rade uviedol, že výbor 1.10.2018 predložil Rade návrh ročných priorít
okresu Rimavská Sobota, ktorý obsahoval 30 žiadostí s celkovou požiadavkou na regionálny
príspevok 1 454 000 Eur.
Generálny riaditeľ SRR, Ing. Ivan Ivančin vzniesol všeobecné pripomienky, ktoré sa týkali
všetkých návrhov ročných priorít a následne špecifické pripomienky, ktoré sa týkali len
návrhu ročných priorít okresu Rimavská Sobota.
Všeobecné pripomienky:
a) Aktivity uvedené v návrhu ročných priorít vo väčšine prípadov nespĺňajú podmienky
definované v čl. 5 ods. 3 Metodiky na predkladanie návrhu ročných priorít.
b) Účel uvedený v tabuľke projektov nespĺňa požiadavky stanovené v Metodike prípravy
návrhu ročných priorít.
c) V prípade všetkých projektov podporujúcich hospodársku činnosť, ktoré môžu byť
podporené cez schému de minimis 14/2017 na podporu lokálnej zamestnanost, musia byť
zohľadnené podmienky poskytnutia pomoci uvedené v schéme de minimis platné v deň
predloženia návrhu projektu na okresný úrad.
Špecifické pripomienky:
a) Návrh ročných priorít neobsahuje žiadnu aktivitu.
b) Projekt č. 26, Rozvojová agentúra Banskobytrického samosprávneho kraja, nie je
v súlade s dnešným znením akčného plánu.
c) Projekt č. 12, Gymnázium Ivana Kraska Rimavská Sobota je navrhnutý v rámci
podopatrenia 2.1 a nie 2.2.

d) 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 Okresný
úrad Rimavská Sobota.
Pán prednosta Okresného úradu Rimavská Sobota predniesol členom výboru svoj názor na
pozastavenie vybavovania žiadostí. Svoje argumenty prezentoval aj na zasadnutí rady, čo
pani Vargová veľmi ocenila.
Neúspešní žiadatelia boli náležite, písomne oboznámení so vzniknutou situáciou.
3. Členovia výboru zmapovali možnosti riešenia tejto situácie a na záver sa zhodli v tom, že
Návrh zmien ročných priorít okresu Rimavská Sobota na rok 2019 sa podá po vyhlásení novej
výzvy na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho
príspevku. Podmienkou predloženia Návrhu zmien ročných priorít okresu Rimavská Sobota
na rok 2019 je schválenie návrhu ročných priorít a stanovenie disponibilných finančných
prostriedkov vládou SR.
4. Na záver sa predseda výboru rozlúčil a poďakoval prítomným za účasť.

Príloha:
1. Prezenčná listina

Rimavská Sobota, 28.11.2018

Zapísala:

Ing. Marta Kónyaová
odborný radca organizačného odboru
OÚ Rimavská Sobota

Schválil:

Mgr. Csaba Csízi
prednosta OÚ
predseda Výboru pre rozvoj okresu
Rimavská Sobota
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