
Zápisnica 

z rokovania hodnotiacej komisie pre najmenej rozvinutý okres Veľký Krtíš 

 

Poradové číslo: 1 

Miesto rokovania: online konferencia 

Dátum rokovania: 17.9.2020 

Čas rokovania: 10:30 – 12:30  

 

Prítomní: Ľuboš Ďubek, Matej Hruška, Katarína Škrdlová, Martina Kukučková, Silvia Cellengová 

Neprítomní: 0 členov komisie  

 

K bodu č. 1 programu 

Rokovanie hodnotiacej komisie pre najmenej rozvinutý okres Veľký Krtíš otvorila prednostka 

okresného úradu p. Rechová. Po základných informáciách a vzájomnom predstavení sa členov 

hodnotiacej komisie pristúpila komisia k voľbe predsedu hodnotiacej komisie. 

Komisia volila predsedu komisie. Za predsedu komisie bol navrhnutý Ľuboš Ďubek.  

Hlasovanie:  ZA: 5       PROTI: 0   ZDRŽALI SA: 0 

Ľuboš Ďubek bol zvolený za predsedu hodnotiacej komisie.  

K bodu č. 2 programu 

Predseda komisie oboznámil členov hodnotiacej komisie o výške disponibilných finančných 

prostriedkov akčného plánu. Zostatok disponibilných finančných prostriedkov pre okres Veľký Krtíš je 

580 107 €.  

K bodu č. 3 programu 

Následne členovia komisie diskutovali o jednotlivých žiadostiach. Komisia obodovala 11 žiadostí 

o poskytnutie regionálneho príspevku predložených okresným úradom. Pri hodnotení projektu 

prihliadala najmä na konzistentnosť navrhovaného projektu s potrebami regiónu, pripravenosť a 

udržateľnosť projektu, komplexnosť predložených informácii a i. v závislosti od účelu projektu. 

Z predložených 11 žiadostí, vzhľadom na výšku disponibilných finančných prostriedkov, komisia 

odporúča realizáciu 6 projektov: č.2 - Lenka Rimóczi, č.4 - Ladislav Zsigmond, č.5 - TOMA Company, 

s.r.o., č.6 - Obec Dolná Strehová, č. 8 - A.CH.UCTO, s.r.o., č. 11 - MKU, s.r.o.. Komisia zároveň 

z dôvodu nesúladu žiadaných súm regionálneho príspevku s evidenciou minimálnej pomoci a stropom 

minimálnej pomoci odporúča upraviť výšku regionálneho príspevku v žiadosti č. 4 - Ladislav Zsigmond 

zo 198 000 € na 147 200 € (o 50 800 €) a v žiadosti č. 11 - MKU, s.r.o. zo 178 500 € na 172 318 €  

(o 6 182 €). Celková suma regionálneho príspevku odporúčaných žiadostí po odporúčanej úprave súm 

je 570 228  €. 

Komisia neodporúča realizáciu projektov, ktoré získali menej ako 50 bodov z dôvodu nedostatočnej 

pripravenosti projektového zámeru alebo nedostatočného prínosu k plneniu cieľov akčného plánu.  

 

 



K bodu č. 4 

Na záver sa predseda komisie rozlúčil a poďakoval prítomným za účasť a podnetné pripomienky.  

 

V Bratislave 21.9.2020 

Zápisnicu vyhotovil: Ľuboš Ďubek 


