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OKRESNÝ ÚRAD VEĽKÝ KRTÍŠ 
Výbor pre rozvoj okresu Veľký Krtíš 

Nám A. H. Škultétyho  11, 990 01 Veľký Krtíš 

 

Č.  sp .: OU-VK-OO-2018/001117 

 

 

Z á p i s n i c a 

 

z pracovného stretnutia členov Výboru pre rozvoj okresu Veľký Krtíš 

 dňa 21.6.2018 so začiatkom 08
00 

 hod. 

  

 

Miesto konania: Námestie A.H. Škultétyho 11, 990 01 Veľký Krtíš  

 

Zúčastnení:  podľa prezenčnej listiny (viď. príloha č. 1) 

 

 

Program: 

 

1. Zahájenie pracovného stretnutia 

2. Prerokovanie zmien v Akčnom pláne  

3. Rôzne  

4. Záver 

 

1. Zahájenie pracovného stretnutia  
 

Pracovné stretnutie Výboru pre rozvoj otvoril, privítal prítomných a viedol pán Mgr. 

Jozef Cuper - predseda Výboru pre rozvoj okresu Veľký Krtíš.  

 

2. Prerokovanie zmien v Akčnom pláne 
 

Mgr. Jozef Cuper - V rámci Európskych štrukturálnych investičných fondov         

(ďalej len EŠIF) cez operačný program Integrovaný Regionálny Operačný Program                  

( ďalej len IROP ) bola 2 školám schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok        

(ďalej len ŽoNFP). Úspešnými žiadateľmi boli: stredná odborná škola vo Veľkom Krtíši         

a stredná odborná škola v Želovciach. V nadväznosti potrieb v rámci nedostatočného 

nastavenia IROP, riaditeľka strednej odbornej školy v Želovciach Ing. Andrea Bánovská, 

v rámci podpory 3 regionálnych centier vzdelávania / COVP a ďalších vzdelávacích aktivít 

prejavila záujem o regionálny príspevok pre SOŠ Želovce pre projektový zámer zameraný na 

výstavbu skleníka vo výške predpokladaných nákladov 130 000 €. Na sedení (pozn. 

04.06.2018) sa dohodlo, že osloví aj zriaďovateľa v otázke možnosti spolufinancovania 

projektu vo výške 20% z celkovej sumy čo by predstavovalo  20 – 30 000 €. K dnešnému dňu 

sme nedostali spätnú väzbu. Požadované predpokladané finančné prostriedky pre strednú 

odbornú školu v Želovciach sú vo výške 130 000 €. Pre strednú odbornú školu vo Veľkom 

Krtíši sú vo výške 75 000 €. Spolu je to 205 000 €. V akčnom pláne rozvoja okresu Veľký 

Krtíš v znení dodatku č.1 je tabuľka s rozdelením regionálneho príspevku pre okres Veľký 

Krtíš, aktivita C.2.1 Podpora 3 regionálnych centier vzdelávania / COVP a ďalších  

 



2 
 

 

vzdelávacích aktivít v celkovej sume 250 000 €. Nakoľko v rámci EŠIF cez operačný 

program IROP nebola 1 škole schválená žiadosť NFP - spojenej škole v Modrom Kameni je 

potrebné prehodnotiť rozdelenie regionálneho príspevku. Otázkou ostáva akú výšku 

finančných prostriedkov chce požiadať  SOŠ Modrý Kameň.   
 

  Mgr. Mária Žišková - riaditeľka SOŠ Modrý Kameň – uviedla, že pokiaľ by to bolo 

možné, tak výška finančných prostriedkov z regionálneho príspevku pre SOŠ Modrý Kameň 

by bola vo výške 250 000 €.   
 

- Mgr. Mária Lörincz – riaditeľka CPRR – bolo by vhodné podať žiadosť, nakoľko 

zaregistrovanie žiadosti trvá minimálne 3 mesiace.  
 

- Mgr. Jozef Cuper – Možnosťou je presun časti prostriedkov v prerozdelení  

regionálneho príspevku pre okres Veľký Krtíš z opatrenia B.3 z podpory subjektov sociálnej 

ekonomiky a subjektov na podporu lokálnej zamestnanosti nakoľko o toto opatrenie nebol 

prejavený záujem do aktivít C.2.1. Podpora troch regionálnych centier vzdelávania / COVP 

a ďalších vzdelávacích aktivít vo výške 205 000 €, B.1.1. Podpora minimálne 4 

podnikateľských subjektov v poľnohospodárskej prvovýrobe vrátane pestovania ovocia 

a zeleniny vo výške 60 000,- Eur a C.2.3. Podpora inkluzívneho predprimárneho a primárneho 

vzdelávania vo výške 50 000,- Eur. 
 

        Tabuľka č.5 Rozdelenie regionálneho príspevku pre okres Veľký Krtíš (v tis. EUR)  
        (zdroj – Akčný plán v znení dodatku č.1) 
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- Mgr. Jozef Cuper – vyzval zúčastnených členov Výboru o vznesenie pripomienok 

k presunu časti prostriedkov z opatrenia B.3 z podpory subjektov sociálnej ekonomiky 

a subjektov na podporu lokálnej zamestnanosti nakoľko o toto opatrenie nebol prejavený 

záujem do aktivít C.2.1. Podpora troch regionálnych centier vzdelávania / COVP a ďalších 

vzdelávacích aktivít vo výške 205 000 €, B.1.1. Podpora minimálne 4 podnikateľských 

subjektov v poľnohospodárskej prvovýrobe vrátane pestovania ovocia a zeleniny vo výške 

60 000,- Eur a C.2.3. Podpora inkluzívneho predprimárneho a primárneho vzdelávania vo 

výške 50 000,- Eur. 

  

- Zúčastnení členovia nevzniesli žiadne pripomienky k presunu časti prostriedkov vo 

výške 315 000 € a súhlasili s návrhom na doplnenie znenia Akčného plánu v znení dodatku 

č.2.  

 

Hlasovanie: 

 Zmeny v Akčnom pláne 
 

Počet členov Výboru pre rozvoj okresu Veľký Krtíš 9 

Počet členov vylúčených z hlasovania 0 

Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania  6 

Z toho: pre 6 

            proti 0 

            zdržali sa hlasovania 0 

Počet členov, ktorí sa nezúčastnili hlasovania 3 

 

- Uznesenie č. 1/2018/V: Výbor schvaľuje presun časti prostriedkov vo výške 315 000 € 

z opatrenia B.3 - Podpora subjektov sociálnej ekonomiky a subjektov na podporu lokálnej 

zamestnanosti do aktivít C.2.1. Podpora troch regionálnych centier vzdelávania / COVP 

a ďalších vzdelávacích aktivít vo výške 205 000 €, B.1.1. Podpora minimálne 4 

podnikateľských subjektov v poľnohospodárskej prvovýrobe vrátane pestovania ovocia 

a zeleniny vo výške 60 000,- Eur a C.2.3. Podpora inkluzívneho predprimárneho a primárneho 

vzdelávania vo výške 50 000,- Eur a súhlasili s návrhom na doplnenie Akčného plánu v znení 

dodatku č.2.  

 

- Mgr. Mária Žišková – riaditeľka SOŠ Modrý Kameň – uviedla, že je škoda že nie je 

možné všetky výdavky pokryť cez IROP ako oprávnené výdavky projektu a sú uvedené 

ako neoprávnené výdavky.  

 

- Mgr. Mária Lörincz – riaditeľka CPRR – Neoprávnené výdavky sa z projektu 

vynechajú a môžu sa realizovať mimo projekt. Neporušujú sa pravidlá regionálnej pomoci. 

  

3. Rôzne    
 

- Mgr. Jozef Cuper - úrad vlády Slovenskej republiky schválil Štatút výboru pre rozvoj 

okresu Veľký Krtíš. Podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov predsedom výboru je prednosta okresného úradu. 

V článku 3 štatútu výboru pre rozvoj okresu Veľký Krtíš sa uvádza zloženie výboru. 
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Pozostáva z 9 členov – z predsedu výboru (prednosta okresného úradu), zástupca centra 

podpory regionálneho rozvoja okresu Veľký Krtíš, n. o., zástupca odboru všeobecnej 

vnútornej správy okresného úradu vo Veľkom Krtíši, zástupca odboru cestnej dopravy            

a pozemných komunikácií okresného úradu vo Veľkom Krtíši, zástupca podnikateľov okresu 

Veľký Krtíš, zástupca mesta Veľký Krtíš, zástupca úradu práce sociálnych vecí a rodiny vo 

Veľkom Krtíši, zástupca spojenej školy v Modrom Kameni, zástupca obce Slovenské 

Ďarmoty. Pripravený je návrh na vymenovanie členov Výboru pre príslušný najmenej 

rozvinutý okres. Člen Ing. Štefan Tóth už naďalej nebude pokračovať a jeho členstvo zaniklo  

 

31.5.2018. Novým navrhnutým členom je Ing. Jozef Fajčík ako zástupca odboru cestnej 

dopravy  a pozemných komunikácií okresného úradu vo Veľkom Krtíši. Ďalej pripomenul, že 

je dôležité zúčastňovať sa na pracovných stretnutiach členov výboru.  
 

- Mgr. Jozef Cuper – Dňa 18.6.2018 sa uskutočnilo rokovanie Rady pre rozvoj najmenej 

rozvinutých okresov v Bratislave a v rámci rady sa predloží návrh Dodatku č. 2 Akčného 

plánu rozvoja okresu Veľký Krtíš v znení dodatku č.1 s pripomienkou po prerokovaní 

Úradom vlády Slovenskej republiky. Dodatok obsahuje zmeny textu v 2 opatreniach:  
 

1. Aktivita D.1.2 zvýšenie kapacity sociálnych a zdravotných služieb, doplnenie textu pod 

tabuľkou: „Poskytnutie regionálneho príspevku pre žiadateľa a prijímateľa: Nemocnica s 

poliklinikou n. o. Veľký Krtíš hodným osobitného zreteľa podľa §8 ods. 4 zákona 58/2018 

Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých 

okresov.“  
 

2. Aktivita D.2.2 budovanie dopravnej, občianskej a environmentálnej infraštruktúry, 

podpora voľnočasových, kultúrnych športových a spoločenských aktivít doplnenie textu 

nad tabuľkou o „Záhorce, Kamenné Kosihy, Kováčovce, Čelovce.“  
 

- Mgr. Mária Lörincz – riaditeľka CPRR – uviedla, aj skutočnosť že pri zberných 

dvoroch sa vyžaduje aj EIA – posudzovanie vplyvov na životné prostredie. 
  

4. Záver 
 

Na záver stretnutia predseda Výboru pre rozvoj Mgr. Jozef Cuper poďakoval prítomným 

za účasť na pracovnom  stretnutí. 
 

1. Úloha: Príprava prerozdelenia regionálneho príspevku pre okres Veľký Krtíš  

Zodpovedný:  CPRR – Centrum podpory regionálneho rozvoja 

Termín: 29.06.2018 
 

2. Úloha: Príprava žiadosti o doplnenie Akčného plánu v znení dodatku č.2  

Zodpovedný:  Sekretariát OÚ Veľký Krtíš   

Termín: do 15.07.2018 

 

 

Prílohy: 

1. Prezenčná listina zo dňa 21.06.2018 

2. Štatút výboru pre rozvoj okresu Veľký Krtíš 

 

 

 

Veľký Krtíš 27.06.2018 

Overil: Mgr. Jozef Cuper                                                    Zapísala: Ing. Riana Tóthová        


