
Číslo výzvy: 03/OÚRS/2019 

1 

 

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
OKRESNÝ ÚRAD RIMAVSKA SOBOTA 

Námestie M. Tompu č.2, 979 01 Rimavská Sobota 

 

podľa 

Metodiky prípravy návrhu ročných priorít akčného 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 (ďalej len „metodika“) 

 

v y h l a s u j e 

 

výzvu na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných                          

z regionálneho príspevku (ďalej len „výzva“)    

1. Vyhlasovateľ     

výzvy 
Okresný úrad Rimavská Sobota, Námestie M. Tompu č. 2, 979 01 Rimavská Sobota 

2. Dátum 

zverejnenia výzvy 
21.08.2019 

3. Termín na 

podanie žiadostí  
12.09.2019 

4. Prioritné oblasti 

a opatrenia AP  
 

Podopatrenie 2.1 Vybudovanie regionálnych centier vzdelávania a 

zamestnaneckého inkubátora - na skvalitnenie odbornej profesijnej prípravy vo 

vybraných povolaniach a zamestnanecký inkubátor so sídlom v Rimavskej Sobote 

podporujúci integráciu zamestnávateľov do vzdelávacích aktivít a tým uľahčenie 

vstupu absolventov stredných škôl na trh práce. 

Podopatrenie 5.1 Podpora budovania integrovaných centier inkluzívnej výchovy 

s dôrazom na vzdelávanie a základné zručnosti a návyky detí a mladých v mestách a 

obciach okresu pre rozvoj technických a manuálnych zručností – min. 4 ZŠ alebo MŠ 

v okrese. 

Podopatrenie 6.1 Podpora podnikateľských projektov v priemysle a službách, v 

aktivitách inovácií, technológií a technologických postupov, rozvoj, skvalitnenie a 

rozšírenie výroby a služieb a na využitie disponibilnej pracovnej sily. Podpora 

investícií MSP do rozvoja podnikateľských aktivít podľa sektorov – priemysel, 

výroba, energetika, stavebníctvo, obchod a služby so zámerom zvýšenia 

zamestnanosti, zlepšenia konkurencieschopnosti a podpory exportu z regiónu:  

 podpora inovácií, technológií a technologických postupov na využitie ľudskej 

pracovnej sily, rozvoj, skvalitnenie a rozšírenie výroby a služieb 

 podpora podnikateľských projektov v priemysle a službách, proporcionálne na 

území okresu sever, stred, juh,  

 podpora inovácií, nových technológií a realizácie produkcie na trhu. 

Z regionálneho príspevku bude poskytnutá podpora MSP z okresu Rimavská Sobota 

na rozšírenie a skvalitnenie svojich výrobkov a služieb (vrátane nových aktivít),         

s podmienkou tvorby nových pracovných miest.  
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Podopatrenie 7.1 Podpora podnikateľských projektov v pôdohospodárstve a 

potravinárstve  
Z regionálneho príspevku bude poskytnutá podpora MSP z okresu Rimavská Sobota  

z oblasti potravinárstva a pôdohospodárstva.  

 

Podopatrenie 7.2 Podpora projektov v živočíšnej výrobe. 

Z regionálneho príspevku bude poskytnutá podpora MSP z okresu Rimavská Sobota  

z oblasti živočíšnej výroby. 

 

Opatrenie 11. Podpora budovania integrovaných sociálnych a zdravotných 

centier pre obyvateľov a seniorov na území okresu. 

 

Podopatrenie 15.1 Centrá integrovaných verejných služieb v strediskových 

obciach – spoločné úradovne. 

 

Poznámky:  

 Podrobnejšie informácie ohľadom jednotlivých opatrení nájdete v aktuálnej verzií 

Akčného plánu okresu Rimavská Sobota zverejneného na stránke 
http://www.nro.vlada.gov.sk/najmenej-rozvinute-oresy/rimavska-sobota/.  

 Upozorňujeme žiadateľov, že ak ide o prijímateľa, na ktorého sa uplatňujú 

pravidlá štátnej pomoci alebo minimálnej pomoci, poskytnutá pomoc musí byť v 

súlade s ustanoveniami medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika 

viazaná a osobitnými predpismi z oblasti štátnej pomoci. Poskytnutý regionálny 

príspevok sa započítava do limitov pomoci poskytnutej jednému žiadateľovi (napr. 

v sektore poľnohospodárstva je maximálna hranica minimálnej pomoci 20 tis. 

EUR počas obdobia troch fiškálnych rokov).  

5. Oprávnené 

obdobie vzniku 

nákladov 

 
od 01.01.2020 do 31.12.2020  
 

6. Oprávnení 

predkladatelia 

projektov 

Oprávneným predkladateľom sú v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 336/2015 Z. z. 

o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) subjekty územnej spolupráce (§ 13 

ods. 1 zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších 

predpisov), iné právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia (ďalej len 

„žiadateľ“). 

7. Kontakty pre 

účely konzultácií 

Žiadateľ má právo požiadať pri kompletizácii žiadosti o technickú podporu centrum 

podpory regionálneho rozvoja v príslušnom najmenej rozvinutom okrese alebo iný 

touto činnosťou poverený subjekt. 

a) osobne – v telefonicky vopred dohodnutom termíne v sídle Centra podpory 

regionálneho rozvoja okresu Rimavská Sobota: CEROGEMA, n.o., K. Mikszátha 

5038/6, 979 01 Rimavská Sobota,  

b) telefonicky: 0908 915 622, 0901 717 201, 0948 913 032  

c) e-mailom:  info@cerogema.sk . 

 

http://www.nro.vlada.gov.sk/najmenej-rozvinute-oresy/rimavska-sobota/
mailto:info@cerogema.sk
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8. Spôsob 

predkladania 

žiadostí 

 Žiadateľ predkladá projekt na predpísanom formulári žiadosti o poskytnutie 

regionálneho príspevku podľa odseku 2 písm. g) metodiky                                   

Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku. 

 Ak ide o žiadateľa, na ktorého sa uplatňujú pravidlá štátnej pomoci alebo 

minimálnej pomoci je potrebné k Žiadosti o poskytnutie regionálneho 

príspevku priložiť vyplnené „Vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomoc 

1407/2013“ alebo „Vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomoc – 

poľnohospodárska prvovýroba 1408/2013“. 

Príslušné tlačivá sú zverejnené na stránke: 

https://www.nro.vicepremier.gov.sk/dokumenty/index.html#minimalna-

pomoc      

Projektový zámer musí byť vyplnený úplne (vo všetkých bodoch), presne, 

jednoznačne a zrozumiteľne. Projektový zámer musí byť podpísaný štatutárnym 

zástupcom žiadateľa. Týmto podpisom žiadateľ overuje aj správnosť všetkých údajov. 
Úplne a správne vyplnený formulár žiadosti zasiela v lehote uvedenej vo výzve: 

a) elektronicky podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom do 

elektronickej schránky okresného úradu s označením predmetu „Žiadosť o 

poskytnutie regionálneho príspevku“ alebo prostredníctvom ústredného 

portálu verejnej správy
1
 ako všeobecné podanie; alebo 

b) prostredníctvom poštovej služby doporučene na adresu Okresného úradu 

Rimavská Sobota uvedenú vo výzve alebo osobne do podateľne Okresného 

úradu Rimavská Sobota v dvoch origináloch. V tomto prípade žiadateľ 

zároveň zašle žiadosť v rovnakom  termíne aj elektronickou poštou                

/e-mailom vo formáte Word a podpísané v súbore PDF/ na adresu 

Marta.Konyaova@minv.sk. Pri doručení písomnej formy žiadosti poštou 

rozhoduje dátum poštovej pečiatky na obálke. 

Výsledky hodnotenia projektových zámerov budú zverejnené na webovom sídle 

Okresného úradu Rimavská Sobota.   

9. Zoznam 

neoprávnených 

výdavkov 

V zmysle čl. 5 ods. 4 písm. h) metodiky medzi výdavky nesmú byť zaradené 

neoprávnené výdavky: 

1. splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých pôžičiek; 

2. krytie straty z vlastnej činnosti alebo z činnosti tretích osôb;  

3. úhrada výdavkov, ktoré nemajú priamy vzťah k projektu; 

4. úhrada dane z pridanej hodnoty, ak si prijímateľ môže uplatniť odpočítanie 

dane z pridanej hodnoty; 

5. odmeny
2
;  

6. nemocenské dávky hradené zo strany Sociálnej poisťovne;  

7. výdavky na odstupné a odchodné; 

8. mzdové náklady zamestnancov, ktorí sa nepodieľajú na realizácii projektu;  

9. pomerná časť osobných výdavkov, ktorá nezodpovedá pracovnému 

vyťaženiu zamestnanca na danom projekte; 

10. cestovné za použitie taxi služby; 

11. výdavky na súdne a správne poplatky; 

12. výdavky na úhradu záväzkov alebo refundáciu výdavkov žiadateľa o 

                                                           
1
 www.slovensko.sk 

2
 § 118 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce. 

https://www.minv.sk/swift_data/source/miestna_statna_sprava/okresny_urad_rimavska_sobota/odbor_organizacny/2019/Ziadost%20o%20poskytnutie%20regionalneho%20prispevku.rtf
https://www.minv.sk/swift_data/source/miestna_statna_sprava/okresny_urad_rimavska_sobota/odbor_organizacny/2019/Vyhlasenie%20ziadatela%20o%20minimalnu%20pomoc%201407%202013.docx
https://www.minv.sk/swift_data/source/miestna_statna_sprava/okresny_urad_rimavska_sobota/odbor_organizacny/2019/Vyhlasenie%20ziadatela%20o%20minimalnu%20pomoc%201407%202013.docx
https://www.minv.sk/swift_data/source/miestna_statna_sprava/okresny_urad_rimavska_sobota/odbor_organizacny/2019/Vyhlasenie%20ziadatela%20o%20minimalnu%20pomoc%201408%202013%20polnohospodarska%20prvovyroba.docx
https://www.minv.sk/swift_data/source/miestna_statna_sprava/okresny_urad_rimavska_sobota/odbor_organizacny/2019/Vyhlasenie%20ziadatela%20o%20minimalnu%20pomoc%201408%202013%20polnohospodarska%20prvovyroba.docx
https://www.nro.vicepremier.gov.sk/dokumenty/index.html#minimalna-pomoc
https://www.nro.vicepremier.gov.sk/dokumenty/index.html#minimalna-pomoc
mailto:Marta.Konyaova@minv.sk
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regionálny príspevok na projekt z predchádzajúcich rokov; 

13. výdavky na poistenie osôb a majetku, havarijné poistenie vozidla; 

14. výdavky na krytie majetkovej účasti v inej právnickej osobe alebo na 

založenie alebo zriadenie inej právnickej osoby ako rozpočtovej alebo 

príspevkovej organizácie; 

15. bankové poplatky; 

16. výdavky na nákup kolkov a cenín. 

Na základe uznesenia č. 08/2017, ktoré bolo schválené dňa 25.10.2017 na zasadnutí 

Rady pre rozvoj okresu Rimavská Sobota,  kategória neoprávnených výdavkov pre 

podnikateľské subjekty a poľnohospodárov bola rozšírená o nasledovné položky: 

1. osobné výdavky 

2. cestovné výdavky a cestovné náhrady 

3. výdavky na energie, vodu a komunikácie 

4. výdavky na dopravu a služby súvisiace s bežnou prevádzkou. 

10. Oznámenie  
Okresný úrad Rimavská Sobota informuje o možnosti predkladať návrhy aktivít, ktoré 

prispejú k realizácii cieľov akčného plánu. Pod pojmom aktivita sa rozumie 

systémové opatrenie, ktorého uskutočnenie v danom roku je dôležité z pohľadu 

realizácie opatrení akčného plánu a ktoré nie je financované alebo spolufinancované z 

regionálneho príspevku. Ide predovšetkým o systémové opatrenia dôležité pre rozvoj 

okresu, pri ktorých je potrebná súčinnosť z úrovne vyššieho územného celku alebo 

orgánu ústrednej štátnej správy. Orgány verejnej správy a sociálno-ekonomickí 

partneri majúci vzťah k územiu najmenej rozvinutého okresu môžu svoje návrhy 

aktivít predkladať:  

Termín na predkladanie návrhov aktivít: 21.08.2019 – 12.09.2019     

 

Spôsob predkladania žiadostí: 
a) elektronicky podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom do 

elektronickej schránky okresného úradu s označením predmetu „Žiadosť o 

poskytnutie regionálneho príspevku“ alebo prostredníctvom ústredného 

portálu verejnej správy
3
 ako všeobecné podanie; alebo 

b) prostredníctvom poštovej služby doporučene na adresu Okresného úradu 

Rimavská Sobota uvedenú vo výzve alebo osobne do podateľne Okresného 

úradu Rimavská Sobota v dvoch origináloch. V tomto prípade žiadateľ 

zároveň zašle žiadosť v rovnakom termíne aj elektronickou poštou                  

/e-mailom vo formáte Word a podpísané v súbore PDF/ na adresu 

Marta.Konyaova@minv.sk. Pri doručení písomnej formy žiadosti poštou 

rozhoduje dátum poštovej pečiatky na obálke. 

 

 

V Rimavskej Sobote,  dňa  21.08.2019 

                                                                                                    

                                                                                                                
                                                                                                                Mgr. Csaba Csízi,  

                                                                                                                                prednosta  

                                                                                                            Okresného úradu Rimavská Sobota 
 

                                                           
3
 www.slovensko.sk 

mailto:Marta.Konyaova@minv.sk

