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Dr. Alexandra 61, 060 01  Kežmarok 

 

OU-KK-OO-2022/003349-006 

 

Zápisnica č. 1/2022 

z rokovania Riadiaceho výboru najmenej rozvinutého okresu Kežmarok 

dňa 16. júna 2022 o 11.
00

 hod. 

 

Miesto konania:  Okresný úrad Kežmarok - v kancelárii prednostu okresného úradu 

 

Prítomní:  

Prezenčne členovia riadiaceho výboru najmenej rozvinutého okresu Kežmarok 

 (príloha č. 1) 

 

on – line Ing. Dominika Semanová - generálna riaditeľka sekcie regionálneho rozvoja 

Ing. Peter Paľa - odborný konzultant Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja                                                                                                                                                                                

a informatizácie  

 

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 

3. Odovzdanie menovacích dekrétov členom riadiaceho výboru najmenej rozvinutého 

okresu Kežmarok  

4. Prerokovanie návrhu Plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu Kežmarok na roky 

2022-2026 

5. Uznesenie 

6. Záver 

 

K bodu 1: 

  

 Rokovanie riadiaceho výboru najmenej rozvinutého okresu Kežmarok otvoril prednosta 

OÚ Kežmarok Ing. Vladimír Škára, ktorý je zároveň predsedom riadiaceho výboru. Privítal 

generálnu riaditeľku sekcie regionálneho rozvoja Ing. Dominiku Semanovú a členov 

riadiaceho výboru. Konštatoval, že je prítomných päť členov riadiaceho výboru, čo je 

nadpolovičná väčšina a výbor je uznášaniaschopný. 

 Následne privítal hosťa p. Ing. Petra Paľu, odborného konzultanta Ministerstva investícií, 

regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len ,,MIRRI“), ktorý sa 

podieľal na príprave Plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu Kežmarok (ďalej len ,,plán 

rozvoja“). 

 

K bodu 2: 

 

 Predseda riadiaceho výboru oboznámil prítomných s navrhovaným programom rokovania 

a navrhol hlasovať o schválení programu rokovania. 

Výsledky hlasovania k bodu č. 2 

prítomní: 5 

neprítomní: 2 

schvaľujem: 5 

neschvaľujem: 0 

 

Riadiaci výbor schválil navrhovaný program rokovania výboru. 

 

 



K bodu 3: 

 

 Predseda riadiaceho výboru oboznámil členov riadiaceho výboru s hlavnými právami 

a povinnosťami členov riadiaceho výboru a to najmä s Čl. 4 a Čl. 7 Štatútu a rokovacieho 

poriadku riadiaceho výboru najmenej rozvinutého okresu Kežmarok (ďalej len ,,štatút“). 

 Následne predseda riadiaceho výboru odovzdal jednotlivým členom riadiaceho výboru 

menovacie dekréty a pracovnú pomôcku vypracovanú sekretariátom OÚ Kežmarok, ktorej 

obsahom sú všetky zákony, metodické usmernenia a  ostatné dokumenty potrebné pre 

hodnotenie, monitorovanie a poskytovanie regionálneho príspevku. 

 

K bodu 4: 

 

 Predseda riadiaceho výboru uviedol, že po telefonickej konzultácii a prednesení 

pripomienok zo strany členov riadiaceho výboru boli  p. Ing. Paľom zapracované do 

pracovnej verzie plánu rozvoja nasledovne pripomienky:  

 

- v bode 1.3 Vzdelávanie sa mení odsek o  základných umeleckých školách na znenie 

,,V okrese je 8 základných umeleckých škôl - Základná umelecká škola Kežmarok, Súkromná 

ZUŠ Červený Kláštor, Základná umelecká škola Spišská Belá, Základná umelecká škola 

Rakúsy, Základná umelecká škola Ľubica, Súkromná ZUŠ Podhorany, Spojená škola - ZUŠ 

Spišská Stará Ves a Spojená škola - ZUŠ Lendak “ 

 

- v bode 4.1.8 - Opatrenie A4 sa dopĺňa ... výroby, stavebníctva a služieb 

 

- v bode 4.1.9 - Opatrenie A5 sa dopĺňa ... a vzdelávania 

 

 p. Ing. Polák konštatoval, že tieto pripomienky najmä nutnosť o rozšírenie aktivít 

a opatrení o ,,vzdelávanie“ do plánu rozvoja identifikujeme ako jeden z problémov vysokého 

podielu uchádzačov o zamestnanie s ukončeným len základným vzdelaním. 

 p. Mgr. Maitner uviedol, že následné pripomienky sú taktiež následne zapracované do 

jednotlivých opatrení plánu rozvoja. 

 p. Ing. Semanová informovala prítomných o výške alokácie pre okres Kežmarok  na rok 

zhruba 1.600 000 € a zároveň upozornila, že finančné prostriedky sú rozdelené na finančne 

kryté a finančne nekryté, nakoľko prebiehajú rokovania s ministerstvom financií. 

 Na túto informáciu reagoval predseda riadiaceho výboru, či v prípade nevyčerpania 

určenej alokácie na rok je možné presunúť finančné prostriedky na ďalší rok, čo                     

p. Ing. Semanová ani nepotvrdila, ani nevyvrátila, nakoľko ako uviedla prebiehajú rokovania 

s ministerstvom financií. 

 p. Ing. Polák predniesol návrh o zlepšení informovanosti a transparentnosti ako aj 

o celom procese pomoci formou poskytnutia regionálneho príspevku pre najmenej rozvinuté 

okresy, medzi ktoré je zaradený aj okres Kežmarok, kde navrhol možnosť zvolania stretnutia 

všetkých aktérov, ktorí majú možnosť podieľať sa na rozvoji okresu, za účasti celého 

riadiaceho výboru a predstaviteľov MIRRI. 

 

 Predseda riadiaceho výboru vyzval prítomných členov výboru k hlasovaniu o Pláne 

rozvoja so zapracovanými pripomienkami 

 

Výsledky hlasovania k bodu č. 4 

prítomní: 5 

neprítomní: 2 

schvaľujem: 5 

neschvaľujem: 0 

 

Riadiaci výbor schválil navrhovaný Plán rozvoja spolu so zapracovanými 

pripomienkami. 

 



K bodu 5: 

 

 Predseda riadiaceho výboru navrhol, aby výbor prijal nasledovné uznesenia: 

 

Uznesenie č. 1/2022/RV-KK 

Riadiaci výbor okresu Kežmarok schvaľuje predložený Plán rozvoja najmenej rozvinutého 

okresu Kežmarok na roky 2022 - 2026 a predkladá ho podľa § 3 ods. 4 písm. b) zákona č. 

336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov po prerokovaní riadiacim výborom na schválenie MIRRI.  

 

Výsledky hlasovania za uznesenie č. 1/2022/RV-KK 

prítomní: 5 

neprítomní: 2 

schvaľujem: 5 

neschvaľujem: 0 

 

 

Uznesenie č. 2/2022/RV-KK 

Riadiaci výbor okresu Kežmarok odporúča návrh člena riadiaceho výboru p. Ing. Poláka 

o zorganizovaní stretnutia subjektov územnej spolupráce a aktérov poskytovania regionálneho 

príspevku v rámci transparentnosti procesu. 

 

Výsledky hlasovania za uznesenie č. 2/2022/RV-KK 

prítomní: 5 

neprítomní: 2 

odporúčam: 5 

neodporúčam: 0 

Zodpovední: členovia riadiaceho výboru 

Termín: bezodkladne po schválení Plánu rozvoja MIRRI 

 

K bodu 6: 

 

 Predseda riadiaceho výboru ukončil rokovania výboru o 12.
00

 hod.
 
poďakovaním za účasť 

na rokovaní a prianím dobrého zdravia s dobrými pracovnými úspechmi. 

 

Stanovisko predsedu riadiaceho výboru k zneniu zápisnice: 

Predseda Riadiaceho výboru najmenej rozvinutého okresu Kežmarok Ing. Vladimír Škára 

schvaľuje znenie zápisnice.  

 

Kežmarok 16. 06. 2022 

 

 

Spracoval sekretariát riadiaceho výboru: Mgr. Veronika Gromanová ............................ 

    Mgr.  Dominika Scholtz  ............................ 

 

 

 

 

                                                                                       Ing. Vladimír Škára  

                                                                          prednosta Okresného úradu Kežmarok 

                                                                     predseda Riadiaceho výboru NRO Kežmarok 

Prílohy 

1. Prezenčná listina 

2. Plán rozvoja  


