OKRESNÝ ÚRAD VEĽKÝ KRTÍŠ
Výbor pre rozvoj okresu Veľký Krtíš
Nám A. H. Škultétyho 11, 990 01 Veľký Krtíš

Č. sp .: OU-VK-OO-2019/000981
Zápisnica
z pracovného stretnutia
dňa 14.01.2019 so začiatkom 0900 hod.
Miesto konania: Námestie A.H. Škultétyho 11, 990 01 Veľký Krtíš
Zúčastnení: RNDr. Marián Siekela
Mgr. Mária Lőrincz
Mgr. Erika Kušická
Mgr. Mária Žišková
Mgr. Denisa Árvayová
Ing. Erika Sujová
Ing. Jozef Fajčík
Program:
1.
2.
3.
4.

Zahájenie pracovného stretnutia
Aktuálny stav predložených žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku na ÚV SR
Diskusia
Záver

K bodu 1:
Pracovné stretnutie otvoril, privítal prítomných pán RNDr. Marián Siekela - predseda Výboru
pre rozvoj okresu Veľký Krtíš. Na úvod stretnutia sa predstavil ako nový prednosta Okresného
úradu vo Veľkom Krtíši s nástupom od 1.1.2019. Zúčastnených členov výboru v krátkosti
oboznámil o svojom predchádzajúcom pôsobení na SVP š.p. OZ Banská Bystrica. Ďalej uviedol,
že o aktuálnom stave žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku bude bližšie informovať
riaditeľka Centra podpory regionálneho rozvoja Mgr. Mária Lörincz a zamestnankyňa Okresného
úradu Ing. Riana Tóthová.

K bodu 2:
Ing. Riana Tóthová – V nadväznosti na posledné pracovné stretnutie členov výboru, ktoré sa
konalo dňa 13.12.2018 a na ktorom boli poskytnuté informácie z pracovného stretnutia z
Bratislavy zo dňa 12.12.2018 k príprave návrhu ročných priorít Akčného plánu informovala o
aktuálnom stave žiadostí. Podľa generálneho riaditeľa (na pracovnom stretnutí 12.12.2018)
Ing. Ivana Ivančina neboli splnené podmienky definované zákonom a metodikou prípravy návrhu
ročných priorít vydanou Úradom vlády SR s následným predložením do medzirezortného
pripomienkového konania a na rokovanie vlády SR v januári 2019. Žiadatelia na základe výzvy
okresného úradu (ďalej len „OÚ“) mali do 20.12.2018 doplniť požadované informácie, ktoré
mali byť odoslané na Úrad vlády SR – sekcii regionálneho rozvoja (ďalej len „SRR“).
OÚ odoslal žiadateľom o poskytnutie regionálneho príspevku (ďalej len „RP“) dňa 14.12.2018
e-mailom výzvy s požiadavkou o doplnenie informácií k žiadostiam v zmysle zápisnice z
pracovného stretnutia zo dňa 12.12.2018 k príprave návrhu Ročných priorít Akčného plánu
najmenej rozvinutého okresu (ďalej len „NRO“) Veľký Krtíš. Sekcia regionálneho rozvoja nám

na stretnutí dňa 12.12.2018 potvrdila, že ešte pred oficiálnym odoslaním doplnených žiadostí
prekontroluje doplnené informácie. Nakoľko ku kontrole nedošlo boli doplnené žiadosti o
regionálny príspevok odoslané dňa 20.12.2018 na nro@vlada.gov.sk. Dňa 7.1.2019 bola zo SRR
na OÚ v nadväznosti na podané žiadosti o regionálny príspevok v rámci ročných priorít 2019
doručená požiadavka o ďalšie zabezpečenie dodania aktuálnych vyhlásení o poskytnutej
minimálnej pomoci, ktorých účelom je podpora prvovýroby resp. hospodárska činnosť. Pri
žiadateľoch kategórie „samostatne hospodáriaci roľník – ďalej len SHR“ žiadali aj dodanie
potvrdenia o registrácii predmetného subjektu mestom/obcou. OÚ vyžiadal žiadateľov – LY agri
a ADOREX o dodanie predmetných informácií a 9.1.2019 boli požadované informácie na SRR
odoslané. 10.1.2019 OÚ posielal SRR poslednú verziu vyžiadaných informácií od subjektov
SHR. Medzi žiadateľmi o doplnenie informácií bola aj spojená škola v Modrom Kameni kde sa
na základe výzvy žiadalo o upravenie účelu poskytnutia RP v zmysle Metodiky. Riaditeľka
spojenej školy v Modrom Kameni – Mgr. Mária Žišková je aj členkou výboru NRO.
Mgr. Mária Žišková – potvrdila, že výzvu na doplnenie žiadosti o poskytnutie RP Spojená
škola v Modrom Kameni dostala a na základe dožiadania informácií poskytli potrebné
informácie. Myslí si však že pri úprave účelu poskytnutia RP išlo o slovné „hračky“.
Mgr. Mária Lőrincz – Je v kontakte aj s niektorými centrami podpory regionálneho rozvoja
NRO (Rimavská Sobota, Lučenec, Poltár). V niektorých prípadoch museli žiadatelia iných NRO
okresov prepracovať celý projekt. Opätovne vyjadrila znepokojenie nad postupom príslušných
orgánov pri koordinácii návrhu ročných priorít NRO a posudzovania žiadostí o regionálny
príspevok hlavne v rozdielnom ponímaní výrazov pre regionálny rozvoj. Taktiež uviedla, že tieto
žiadosti o poskytnutie RP nie sú takými žiadosťami ako sa stretáva pri iných veľkých projektoch.
Dúfa, že od 1.1.2019 kedy SRR bude priamo spadať pod úrad podpredsedu vlády SR pre
investície a informatizáciu sa táto situácia zlepší. Informovala aj o novom splnomocnencovi NRO
pre Banskobystrický kraj, ktorým je Mgr. Daniel Karas a s ktorým plánuje aj stretnutie. Uviedla,
že v súčasnosti centrum podpory regionálneho rozvoja (ďalej len „CPRR“) funguje v núdzovom
režime, keďže od 1.1.2019 CPRR nemá podpísanú zmluvu. Pripomenula aj fakt, že CPRR 10
mesiacov fungovalo v priestoroch regionálnej rozvojovej agentúry (ďalej len „RRA“). Od CPRR
sa vyžadujú výsledky avšak nie sú k tomu vytvorené podmienky. Poznamenala aj zmeny
v schéme štátnej pomoci, kde obce sa budú považovať za veľké podniky.

K bodu 3:
Mgr. Mária Lőrincz – V prípade podanej žiadosti o RP na Úrad vlády SR v roku 2017
žiadateľa OZ APIS CAVEA nedošlo zo strany ÚV SR k podpisu zmluvy aj napriek tomu, že
žiadateľ splnil všetky požadované informácie, ktoré SRR požadovala. Žiadosť bola postúpená na
vybavenie OÚ vo Veľkom Krtíši.
Mgr. Denisa Árvayová – poznamenala, že aj pri procese uzatvárania zmluvy na úhradu
výdavkov spojených s rekonštrukciou futbalového štadióna v obci Slovenské Ďarmoty bolo zo
strany SRR zmienená možnosť neuzatvorenia zmluvy v prípade nedostatkov pri verejnom
obstarávaní.
RNDr. Marián Siekela – Si myslí, že pokiaľ boli vyčlenené prostriedky na Akčný plán
rozvoja okresu Veľký Krtíš, tak tieto prostriedky by mali byť vyčerpané v danom regióne.
Ing. Riana Tóthová – Informovala o výške čerpania regionálneho príspevku jednotlivých
okresov NRO, o počte uzatvorených zmlúv k 12.12.2018 ako aj nových okresoch zaradených do
zoznamu najmenej rozvinutých okresov.
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Tab. č.1 Čerpanie regionálneho príspevku NRO (údaje sú len informatívne k 12.12.2018)
P.č.

Okres

Akčný plán
schválený vládou
dňa:

Počet uzavretých
zmlúv k 12.12.2018

% Čerpanie
regionálneho
príspevku ku
12.12.2018

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Sobrance
Kežmarok
Svidník
Lučenec
Revúca
Vranov nad Topľou
Rožňava
Sabinov
Rimavská Sobota
Trebišov
Poltár
Veľký Krtíš
Gelnica
Bardejov
Košice – okolie
Medzilaborce

23.8.2016
10.2.2016
31.8.2016
23.6.2016
13.9.2016
30.8.2016
14.9.2016
22.8.2016
24.6.2016
24.8.2016
7.9.2016
7.9.2016
5.4.2018
4.7.2018
3.10.2018
3.6.2018

9
20
13
21
17
22
19
30
18
10
8
9
5
4
1
1

75,70%
64,60%
62,48%
49,00%
48,80%
46,25%
45,10%
41,83%
38,00%
34,05%
31,60%
23,60%
20,20%
14,90%
2,70%
1,80%

Tab. č.2 - Alokácia pre jednotlivé opatrenia podľa AP v znení dodatku č.3
informatívne)
Prioritná
oblasť

Názov prioritnej
oblasti

Rozdelenie
RP

A

Systémové opatrenia
na úrovni okresu

B

Posilnenie regionálnej
a lokálnej ekonomiky a
1 176 600,00€
tvorba pracovných
miest
Rozvoj ľudských
zdrojov, zvyšovanie
855 000,00€
kvalifikácie a
prepojenie vzdelávania
s praxou
Moderné a dostupné
834 838,00€
verejné služby
3 330 000,00€
VK

C

D
spolu

463 562,00€

Uzavreté
zmluvy

Zostatok
3

(údaje sú len

Suma za
zmluvy na
rok 2019

Suma za
zmluvy na
rok 2020

/Ročné priority/
2019/

/Ročné
priority 2019/

Zostatok po
RočP

188 960,00€

274 602,00 €

133 034,00€

137 168,00€

4 400,00€

-

1 176 600,00 €

287 444,36€

212 621,36€

676 534,28€

62 786,00€

792 214,00€

504 225,00 €

-€

287 989,00€

533 975,00 €

300 863,00 €

174 480,74 €

62 887,34 €

63 494,92€

785 721,00 €

2 544 279,00 €

1 099 184,10 €

412 676,70 €

1 032 418,20 €

V prípade, že by boli uzavreté zmluvy z ročných priorít 2019 čerpanie by bolo vo výške 68,98 %.
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Ing. Riana Tóthová – Podľa usmernenia k navrhovaniu zmien vládou schválených ročných
priorít na realizáciu akčných plánov najmenej rozvinutých okresov na rok 2019 z web stránky
dňa 29.11.2018 http://www.nro.vlada.gov.sk/aktuality/usmernenie-k-navrhovaniu-zmien-vladouschvalenych-rocnych-priorit-na-realizaciu-akcnych-planov-najmenej-rozvinutych-okresov-na/
OÚ môže, ale aj nemusí vyhlásiť výzvu, s tým že sa doplní návrh ročných priorít na rok 2019
o iné aktivity a projekty. Výzvu môže OÚ vyhlásiť najskôr v prvý deň po nadobudnutí účinnosti
vládou schválených ročných priorít na rok 2019. Odporúča sa, aby lehota na predkladanie
návrhov aktivít a projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku
uvedená vo výzve zohľadňovala zákonný termín na navrhovanie zmien schválených ročných
priorít prerokovaných radou a Článok 5 Metodiky prípravy návrhu ročných priorít akčného plánu
rozvoja najmenej rozvinutého okresu. Na základe týchto skutočností sa pripravila predbežná
tabuľka s alokáciou finančných prostriedkov s predpokladom, že budú vládou schválené všetky
predložené žiadosti. Podotkla, že uvedené hodnoty vychádzajú z tabuľky č.2 a neboli
konzultované so SRR. Tieto hodnoty sa môžu meniť a to z dôvodu vládou neschválených žiadostí
resp. na základe predloženej žiadosti o aktualizáciu Akčného plánu (ďalej len „AP“) v znení
dodatku č.4, kde sa žiadalo o presun finančných zdrojov z opatrenia B a C do opatrenia D vo
výške 30 000,- Eur.
Tab. č.3 – Možnosť čerpania finančných zdrojov podľa AP v znení dodatku č.3
(údaje sú len informatívne)
Prioritná oblasť
Názov prioritnej oblasti

Možné čerpanie v roku
2019

Možné čerpanie v roku
2020

4 400 €

-

A

Systémové opatrenia na úrovni okresu

B

Posilnenie regionálnej a lokálnej ekonomiky a
tvorba pracovných miest

539 210,98 €

137 323,30€

C

Rozvoj ľudských zdrojov, zvyšovanie kvalifikácie a
prepojenie vzdelávania s praxou
Moderné a dostupné verejné služby

187 989,00 €
63 494,90 €

100 000 €
€

VK

795 094,90 €

237 323,30 €

D
spolu

€

K bodu 4:
Na záver stretnutia poďakoval prítomným za účasť na pracovnom stretnutí.

Prílohy:
1. Prezenčná listina zo dňa 14.1.2019

Veľký Krtíš 18.1.2019
Overil: RNDr. Marián Siekela

Zapísala: Ing. Riana Tóthová
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