OKRESNÝ ÚRAD KEŽMAROK
Dr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok

Záznam
z pracovného stretnutia členov expertnej skupiny NRO Kežmarok
konaného dňa 17. augusta 2021

Miesto konania:

Okresný úrad Kežmarok – kancelária prednostu Okresného úradu

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny (príloha č. 1)

Program stretnutia:
1. Otvorenie
2. Oboznámenie s vyhodnotením identifikácie problémov územia okresu Kežmarok
3. Rôzne
Priebeh stretnutia:
Pracovné stretnutie otvoril privítaním prítomných hostí prednosta Okresného úradu
Kežmarok Ing. Vladimír Škára. V rámci úvodnej diskusie prednosta informoval prítomných
o identifikácii problémov územia okresu Kežmarok podľa priemerného bodového hodnotenia
(príloha č. 2) a o navrhovaných a pripravovaných zmenách v rámci novely zákona o najmenej
rozvinutých okresoch.
Ďalej Ing. Škára informoval členov expertnej skupiny o uskutočnenom stretnutí štátneho
tajomníka pre oblasť investícií a regionálneho rozvoja pána Dušana Veliča s prednostami
okresných úradov najmenej rozvinutých okresov dňa 6. júla 2021, na ktorom sa všetci
prednostovia zhodli, že v rámci návrhov plánu rozvoja by bolo vhodné ponechať prednostom
OÚ NRO ich kompetencie, ktoré boli doposiaľ platné v štatúte. Na základe záverov tohto
stretnutia boli spracované podnety a návrhy k novému štatútu najmä zloženie riadiaceho
výboru aj za okres Kežmarok (viď príloha č. 3).
Následne prítomných Ing. Škára oboznámil o stretnutí so zástupcom MO SR, zástupcami
MIRRI, zástupcom VLM, š. p., zástupcom OÚ Kežmarok a zástupcom PSK dňa 3. augusta
2021 k projektovému zámeru vybudovania podniku na produkciu brikiet v menej rozvinutom
okrese (viď príloha č. 4), ktorého cieľom bolo prediskutovať možnosti vybudovania
sociálneho podniku na výrobu brikiet v rámci rozvoja regionálnej spolupráce, tvorby
pracovných miest, ochrany životného prostredia. Úlohou OÚ Kežmarok na základe záverov
tohto stretnutia by mala byť koordinácia postupu pri vytvorení sociálneho podniku
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce/mesta, resp. iného podnikateľského subjektu v okrese
Kežmarok z dôvodu možného využitia kapacít š. p. Vojenské lesy a majetky, ktorý by mohol
v danej lokalite poskytnúť priestory a následne byť dodávateľom materiálu, prípadne
sprostredkovateľom technológie. Náklady na výrobnú linku brikiet boli vyčíslené pri variante
s maximálnou produkciou približne na 900 000,- € a produkcia by bola 300 t/ročne.
Ďalej vystúpil Jozef Grinvalský, starosta obce Krížová Ves, poznamenal, že má o danom
projekte informácie, ale je potrebné doriešiť viac vecí a to najmä personálne zabezpečenie,
odbyt, zodpovednosť. Uviedol, že v obci Krížová Ves funguje s.r.o. už zhruba 5 rokov so
100% účasťou obce.

K uvedenej problematike sa vyjadril aj Mgr. Štefan Chovanec, riaditeľ Úradu práce
sociálnych vecí a rodiny Kežmarok, ktorý podotkol, že je dôležité zabezpečiť odbyt, čo sa
týka projektu na výrobu brikiet s VLM š. p. Zároveň uviedol, že je potrebné podporiť
podobné projekty a sociálne podniky. Ako vzor uviedol sociálny podnik v obci Ihľany.
Ing. Škára sa telefonicky spojil s Ing. Petrom Paľom odborným konzultantom MIRRI,
ktorý stručne informoval o vyhodnotení identifikácie problémov územia, objasnil farebné a
číselné hodnoty v tabuľke (vid príloha č. 2). V súčasnosti pracuje na analýze potenciálov
rozvoja opatrení, ktoré treba v rámci plánu rozvoja v okrese Kežmarok podporiť. Odporučil sa
zamerať na fungujúce podniky, pracovať s tým čo v regióne máme, zamerať sa na
súkromných podnikateľov, ktorí majú potenciál vytvoriť a udržať pracovné miesta.
Podporovať vznik sociálnych podnikov, v ktorých by bolo možné zamestnať dlhodobo
evidovaných uchádzačov o zamestnanie a to aj s najnižším stupňom vzdelania. Súkromne
hospodáriaci roľníci (SHR) budú taktiež podporení, ale pod podmienkou vytvorenia
pracovného miesta.
Ing. Miroslav Perignáth zástupca Prešovského samosprávneho kraja informoval
prítomných o prioritách VÚC, ktorými sú sociálne podniky. Plánuje sa centrálny sociálny
podnik v Prešove, zatiaľ je to hrubá predstava. Pre Spiš je to „Zelený Spiš“ a to budovanie
chodníkov, ciest a cyklochodníkov. To je zámer PSK pre nové plánovacie obdobie.
Ing. Škára v závere stretnutia navrhol členom expertnej skupiny v prípade záujmu
zaslania spoločných návrhov k prioritám Plánu rozvoja zaslať na Okresný úrad Kežmarok
návrhy a podnety na priority plánu rozvoja pre okres Kežmarok ale, zároveň uviedol, že
návrhy je možné zaslať aj samostatne priamo p. Ing. Petrovi Paľovi.
Závery a úlohy zo stretnutia:


Spracovať návrh oblastí na zahrnutie do Plánu rozvoja okresu Kežmarok.
Vykoná: členovia expertnej skupiny
Termín: 25. 08. 2021

Prednosta Okresného úradu Kežmarok Ing. Vladimír Škára na záver poďakoval prítomným za
účasť.
Kežmarok 17. 08. 2021
Spracovala: Mgr. Veronika Gromanová, Mgr. Dominika Scholtz
Schválil: Ing. Vladimír Škára
Prílohy
1. Prezenčná listina
2. Vyhodnotenie identifikácie problémov územia okresu Kežmarok
3. Návrh na zmenu - zloženie riadiaceho výboru
4. Zápis zo stretnutia k projektovému zámeru vybudovania podniku na produkciu brikiet
v menej rozvinutom okrese
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