
 

 

Návod na správne predkladanie žiadosti o regionálny príspevok na základe 

výzvy Okresného úradu Rožňava. 

 Okresný úrad Rožňava v spolupráci s riadiacim výborom najmenej rozvinutého okresu 

Rožňava a v súlade s aktivitami, ktoré sú uvedené v schválenom pláne rozvoja okresu Rožňava. 

Okresný úrad Rožňava vypracoval a vyhlásil výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie 

regionálneho príspevku (ďalej len ,,výzva). Výzva je zverejnená na webovom sídle a úradnej 

tabuli Okresného úradu Rožňava. 

Postup pri predkladaní žiadosti o regionálny príspevok 

 Žiadateľ predkladá žiadosť spolu s prílohami ( zoznam povinných príloh k žiadosti 

o regionálny príspevok je uvedený na webe : 

https://www.minv.sk/swift_data/source/miestna_statna_sprava/okres_roznava/oo_ourv/agend

a_nro/02_vyzva_prilohy/2022/Zoznam_povinnych_priloh.pdf)  na predpísanom tlačive, ktoré 

je dostupné na webovom sídle Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 

SR (ďalej len ,,MIRRI“). Žiadateľ je povinný vyplniť všetky body žiadosti od č. 1 až č. 11. 

Údaje v žiadosti a vo všetkých prílohách musia byť vyplnené úplne, presne, jednoznačne 

a zrozumiteľne, hlavne účel regionálneho príspevku musí byť v súlade s vyhlásenou výzvou 

a v nej uvedenými aktivitami. Súčasťou žiadosti sú aj prílohy k žiadosti (str. č. 5) a vysvetlivky 

(str. č. 6), kde je podrobne rozpísané presne podľa poradia čo má byť uvedené v jednotlivých 

bodoch žiadosti. 

Žiadateľ zašle vyplnený formulár žiadosti uvedenej vo výzve: 

Žiadateľ predkladá projekt spolu s prílohami na predpísanom formulári žiadosti o poskytnutie 

regionálneho príspevku (podľa prílohy č. 1) :  

 

a) prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (www.slovensko.sk) elektronicky 

podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom do elektronickej schránky 

Okresného úradu Rožňava ako všeobecné podanie s označením predmetu „ Žiadosť 

o poskytnutie regionálneho príspevku“; alebo Číslo výzvy : 01/OÚRV/2023. 

b) prostredníctvom poštovej služby doporučene na adresu: Okresný úrad Rožňava, Špitálska 

3,  048 01 Rožňava s uvedením identifikátora „Výzva 01/OÚRV/2023 „ na obálke; alebo  

c) osobne do podateľne okresného úradu Rožňava. V tomto prípade žiadateľ zároveň zašle 

žiadosť aj v rovnakom termíne elektronickou poštou (e-mailom) na adresu 

prednosta.rv@minv.sk . 

Pre posúdenie splnenia termínu predloženia žiadosti je rozhodujúci dátum uvedený 

v doručenke. Odporúčaný spôsob predkladania žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku 

je podľa písm. a).   

V prípade akýchkoľvek nejasností nás kontaktujte na telefónnom čísle :  058/7322394. 

 

Tešíme sa na spoluprácu.  
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