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OKRESNÝ ÚRAD VEĽKÝ KRTÍŠ 
Výbor pre rozvoj okresu Veľký Krtíš 

Nám A. H. Škultétyho  11, 990 01 Veľký Krtíš 

Č.  sp .: OU-VK-OO-2018/001117 

 

 

 

Z á p i s n i c a 

 

z pracovného stretnutia členov Výboru pre rozvoj okresu Veľký Krtíš 

 dňa 21.5.2018 so začiatkom 09
30 

 hod. 

  

 

Miesto konania: Námestie A.H. Škultétyho 11, 990 01 Veľký Krtíš  

 

Zúčastnení:  podľa prezenčnej listiny (viď. príloha č. 1) 

 

 

Program: 

 

1. Zahájenie pracovného stretnutia 

2. Prerokovanie žiadostí o regionálny príspevok 

042/2017/VK - obec Vinica - Nákup počítačovej techniky a interaktívnej tabule 

043/2017/VK - Obec Veľká Čalomija – ZŠ Veľká Čalomija - rozšírenie kapacít internátnej 

školy – podpora profesijnej orientácie žiakov z málo podnetných a ekonomicky slabých rodín 

044/2017/VK - Obec Čebovce - ZŠ - odstránenie havarijného stavu sociálnych zariadení, 

vytvorenie dielne 

3. Zaradenie žiadostí obcí do indikatívneho zoznamu zámerov Akčného plánu   

4. Ročné priority projektových zámerov na roky 2018-2019. 

5. Rôzne  

6. Záver 

 

1. Zahájenie pracovného stretnutia  
 

Pracovné stretnutie Výboru pre rozvoj otvoril, privítal prítomných a viedol pán Mgr. 

Jozef Cuper - predseda Výboru pre rozvoj okresu Veľký Krtíš.  

 

2. Prerokovanie žiadostí o regionálny príspevok 
 

Mgr. Jozef Cuper - V rámci podpory inkluzívneho predprimárneho a primárneho 

vzdelávania na čerpanie regionálneho príspevku boli podané 3 žiadosti:  

 

o Žiadosť o regionálny príspevok 042/2017/VK - obec Vinica. Účelom regionálneho príspevku je 

úhrada výdavkov spojených s nákupom materiálno-technického vybavenia a renováciou 

polytechnickej dielne a fyzikálneho  laboratória v rámci ZŠ Bálinta Balassiho s vyučovacím 

jazykom maďarským Vinica v celkovej sume 12 873 €. 
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o Žiadosť o regionálny príspevok 043/2017/VK - Obec Veľká Čalomija. Účelom 

regionálneho príspevku je úhrada výdavkov spojených  s obstaraním a prevádzkou 

osobného motorového vozidla na zabezpečenie prepravy žiakov a pedagogického 

dozoru v súvislosti s aktivitami Základnej školy Internátnej v celkovej sume 13 080 €. 

 

 

o Žiadosť o regionálny príspevok 044/2017/VK - Obec Čebovce. Účelom regionálneho 

príspevku je úhrada výdavkov spojených s rekonštrukciou sociálnych zariadení  

Základnej školy s materskou školou Čebovce – Alapiskola és Óvoda Csáb v celkovej 

sume 25 000 €. 

 

- Mgr. Mária Lörincz – Pôvodným zámerom ZŠ vo Veľkej Čalomiji bolo získať regionálny 

príspevok na odkúpenie majetku (budovy) s následnou rekonštrukciou, ktorá v súčasnosti 

slúži ako školský internát  ako aj odkúpenie pozemku.  

 

Mgr. Jozef Cuper – doplnil, že s odkúpením pozemkov a majetku pre ZŠ vo Veľkej Čalomiji  

sa nesúhlasilo, nakoľko vlastníkom pozemkov a nehnuteľností je štát. Na základe tejto 

skutočnosti sa pokračovalo v zmene účelu získania RP a to zakúpením nového vozidla 

s počtom miest na sedenie 7. (pozn. školský minibus) 

 

- Mgr. Mária Lörincz – Na základe týchto skutočností, ktoré uviedol Mgr. Jozef Cuper sa 

žiadosť o regionálny príspevok 043/2017/VK - Obec Veľká Čalomija pre ZŠ Čalomija 

prepracovala a so zmenou účelu regionálneho príspevku odoslala na úrad vlády – sekcii 

regionálneho rozvoja. 

 

- Mgr. Jozef Cuper – požiadal zúčastnených členov Výboru o vznesenie pripomienok 

k jednotlivým žiadostiam a následným hlasovaním.   

 

- Členovia Výboru – nevzniesli žiadne pripomienky k žiadostiam. 

 

Informácia o tom, ako jednotliví členovia Výboru hlasovali:  

 

Meno a priezvisko člena 

Výboru 

Stanovisko k žiadosti o 

RP 042/2017/VK  

 Obec Vinica 

Stanovisko k žiadosti  

o RP 043/2017/VK  

 Obec Veľká Čalomija 

Stanovisko k žiadosti 

o RP 044/2017/VK 

Obec Čebovce 

Mgr. Jozef Cuper ZA ZA ZA 

Mgr. Mária Lörincz ZA ZA ZA 

Mgr. Erika Kušická                                                          ZA ZA ZA 

Mgr. Mária Žišková                                                    - - - 

Mgr. Denisa 

Árvayová                                      
ZA ZA ZA 

Jozef Šaranko - - - 

Ing. Dalibor Surkoš                                                        - - - 

Ing. Erika Sujová                                                    ZA ZA ZA 

Ing. Štefan Tóth ZA ZA ZA 

 



3 
 

Hlasovanie: 

 

Žiadosť o RP  

042/2017/VK  

 Obec Vinica 

Žiadosť o RP 

043/2017/VK - Obec 

Veľká Čalomija 

Žiadosť o RP 

044/2017/VK - 

Obec Čebovce 

Počet členov Výboru pre rozvoj okresu 

Veľký Krtíš 
9 9 9 

Počet členov vylúčených z hlasovania 0 0 0 

Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania  6 6 6 

Z toho: pre 6 6 6 

            proti 0 0 0 

            zdržali sa hlasovania 0 0 0 

Počet členov, ktorí sa nezúčastnili 

hlasovania 
3 3 3 

 

 

3. Zaradenie žiadostí obcí do indikatívneho zoznamu zámerov (ďalej len „IZZ“)  

Akčného plánu (ďalej len „AP“)   
 

-  Mgr. Jozef Cuper - Informoval o vyhlásení výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie 

nenávratného finančného príspevku zameraného na triedený zber komunálneho odpadu 

a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v najmenej rozvinutých 

okresoch. (pozn. OPKZ-PO1-SC111-2017-32). Jednou z podmienok výzvy bolo schválenie 

akčného plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu a zároveň, aby projektový zámer bol 

súčasťou indikatívneho zoznamu priorít AP.    

 

Na základe žiadosti Okresneho úradu vo Veľkom Krtíši o doplnenie AP o zahrnutie 

projektových zámerov do indikatívneho zoznamu AP aktivity D.2.2. Budovanie dopravnej, 

občianskej a environmentálnej infraštruktúry, podpora voľnočasových, kultúrnych, športových a 

spoločenských aktivít boli zaradené obce, ktoré predložili projektový zámer centru podpory 

regionálneho rozvoja vo Veľkom Krtíši. Obce, ktorých záujem o zaradenie IZZ AP sú 

nasledovné: Ipeľské Predmostie, Vinica, Dolinka, Veľká Ves nad Ipľom, Príbelce, Veľké 

Zlievce, Malý Krtíš, Hrušov, Sečianky, Veľká Čalomija, Bušince, Dolná Strehová, Závada, 

Lesenice a mesto Modrý Kameň.  

 

V Akčnom pláne v znení dodatku neboli v indikatívnom zozname zámerov  zaradené obce, 

ktoré majú záujem o predloženie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 

zameraného na triedený zber komunálneho odpadu (pozn. OPKZ-PO1-SC111-2017-32) a podali 

na Okresný úrad vo Vekom Krtíši žiadosť obce o ich zaradenie. Sú to obce: Kováčovce, Čelovce, 

Kamenné Kosihy a Záhorce. 

 

- Mgr. Mária Lörincz –  doplnila aj záujem starostu obce Muľa, ktorého v tejto záležitosti 

usmernili a v dohľadnej dobe sa očakáva prijatie žiadosti o zaradenie do IZZ ako aj dodanie 

dokumentov. Upozornila aj na fakt, že termín na podanie žiadosti o zaradenie do IZZ AP sa 

predlžoval. V podmienkach vyhlásenej výzvy (pozn. OPKZ-PO1-SC111-2017-32) bola aj 

podmienka zaradenia projektu do IZZ AP a predpokladá, že žiadatelia na túto skutočnosť neboli 

upozornení.  V súčasnosti je tento systém zložitý a bolo by potrebné keby obce zaslali svoje 

zámery na ďalšie roky. Zároveň navrhuje, aby termínom na podanie žiadostí obcí o zaradenie do 

indikatívneho zoznamu zámerov sa stanovil na 31.5.2018.  
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- Mgr. Jozef Cuper - Bolo by vhodné, keby obce sa spájali a mali komplexné postupy, čo by 

bolo logické a efektívne. Následne požiadal zúčastnených členov Výboru o vznesenie výhrad 

k zaradeniu obcí do žiadosti o doplnenie indikatívneho zoznamu zámerov Akčného plánu o obce 

Kováčovce, Čelovce, Kamenné Kosihy, Záhorce, Muľa, prípadne ďalších obcí,  ktoré o to 

požiadajú. 

 

- Členovia Výboru – nevzniesli žiadne pripomienky a všetci zúčastnení členovia súhlasili 

s požiadavkou o doplnenie obcí do indikatívneho zoznamu zámerov Akčného plánu. 

 

 

4. Ročné priority projektových zámerov na roky 2018-2019. 

 

-   Mgr. Jozef Cuper – uviedol informácie o ročných prioritách projektových zámerov, ktoré sa 

na rok 2018 nemenili.  

 
1. Nevie si vysvetliť zdĺhavosť procesu žiadosti o regionálny príspevok (ďalej len „RP“) 

Všeobecnej nemocnice s poliklinikou, n. o. na úhradu výdavkov spojených s nákupom 

sanitných vozidiel, ktorá bola podaná ešte v roku 2016. Výhrady, ktoré boli vznesené zo 

strany úradu vlády - sekcie regionálneho rozvoja, boli odstránené, no i napriek tejto 

skutočnosti je v procese hodnotenia. Výhradou bola exekúcia, ktorá sa uhradila. Následne 

bola výhrada, že Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o., Veľký Krtíš má neuhradené 

záväzky voči Národnej transfúznej službe SR a je vedená v centrálnom registri pohľadávok 

štátu. V tomto prípade však nie je nikde uvedené, že by sa na základe tejto skutočnosti 

nemohol čerpať regionálny príspevok.  
2. Žiadosť o regionálny príspevok Futbalový klub Slovenské Ďarmoty bola prepracovaná 

a následne sa posiela na úrad vlády – sekcii regionálneho rozvoja. 

3. Žiadosť o regionálny príspevok OZ Začínajúci Včelár bola prepracovaná a následne zaslaná 

na úrad vlády – sekcii regionálneho rozvoja. 

4. Cez Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP“) boli úspešné projekty 

stredných odborných škôl v Želovciach a vo Veľkom Krtíši. Žiadosť spojenej školy 

v Modrom Kameni cez operačný program IROP nebola úspešná. Na základe úspešnosti 

projektov sa bude pokračovať v príprave žiadosti o regionálny príspevok.  

5. Žiadosť o regionálny príspevok Veľkokrtíšska vínna cesta, o.z. – je v štádiu spracovávania. 

 

5. Rôzne 

 

Mgr. Jozef Cuper   

 

- vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní schválila Štatút Rady pre rozvoj najmenej 

rozvinutých okresov (ďalej len „štatút“) v súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 

58/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 336/2015 Z. z. Podľa Štatútu Rady pre 

rozvoj najmenej rozvinutých okresov predsedom rady je podpredseda vlády Slovenskej 

republiky pre investície a informatizáciu - MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, jedným z členov 

Rady je aj generálny riaditeľ sekcie regionálneho rozvoja Úradu vlády Slovenskej republiky - 

Ing. Ivan Ivančin. 

 

- úrad vlády Slovenskej republiky uverejnil Návrh Štatútu výboru pre rozvoj okresu. Štatút 

Výboru je v procese prípravy a bude ho schvaľovať Rada pre rozvoj najmenej rozvinutých 

okresov. Podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene 
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a doplnení niektorých zákonov § 11 od.2 sa Rada pre rozvoj najmenej rozvinutého okresu, pre 

ktorý bol schválený akčný plán považuje do vymenovania výboru podľa § 5ods.7 v znení 

účinnom od 1.apríla 2018 za výbor pre príslušný najmenej rozvinutý okres, najneskôr však 

do31.mája 2018. Predsedom tohto výboru je prednosta okresného úradu.  

 

- Navrhuje, aby členmi Výboru pre príslušný najmenej rozvinutý okres boli súčasní členovia. 

Člen Ing. Štefan Tóth už naďalej nebude pokračovať a jeho členstvo zaniká 31.5.2018. 

V prípade, že niektorí členovia nemajú záujem byť členom Výboru, je potrebné podať žiadosť 

o zrušenie členstva.      

    

- Mgr. Mária Lörincz –  Bolo by vhodné ak by sa od júla 2018 postupne podávali žiadosti 

o regionálny príspevok na rok 2019 s čerpaním na roky 2019-2020. Keďže vyhodnotenie 

žiadostí trvá dlho. 

 

- Mgr. Jozef Cuper –  Spomenul nezáujem o vytváranie  sociálnych podnikov. Dôvodom je 

pravdepodobne 10% výška spolufinancovania, nakoľko maximálna intenzita pomoci 

poskytnutá jednému príjemcovi podľa tejto schémy je 90 % z celkových oprávnených 

výdavkov za predpokladu dodržania podmienok.   

 

- Mgr. Denisa Árvayová –  Nielen 10% spolufinancovanie, ale aj ďalšie výdavky spojené zo 

založením sociálneho podniku.  

 

- Mgr. Mária Lörincz – Sú zle nastavené podmienky pre poskytnutie pomoci. Jedným z kritérií 

oprávnenosti je aj napríklad vytvorenie a udržanie najmenej 5 nových pracovných miest 

a z toho najmenej tri pre znevýhodnených uchádzačov. 

 

6. Záver 
 

Na záver stretnutia predseda Výboru pre rozvoj Mgr. Jozef Cuper poďakoval prítomným 

za účasť na pracovnom  stretnutí. 

 
1. Úloha: Príprava žiadosti o doplnenie žiadostí obcí Kováčovce, Čelovce, Kamenné 

Kosihy, Záhorce a Muľa do indikatívneho zoznamu zámerov Akčného plánu.  

Zodpovedný:  Sekretariát OÚ Veľký Krtíš   

Termín: 28.05.2018 

 

2. Úloha: Príprava štatútu Výboru pre rozvoj okresu Veľký Krtíš. 

Zodpovedný:  Sekretariát OÚ Veľký Krtíš   

Termín: do 31.5.2018 

 

Prílohy: 

1. Prezenčná listina zo dňa 21.05.2018 

 

 

 

 

 

Veľký Krtíš 25.05.2018 

Overil: Mgr. Jozef Cuper                                                    Zapísala: Ing. Riana Tóthová 


