Rada pre rozvoj najmenej rozvinutého okresu Veľký Krtíš
Nám A. H. Škultétyho 11, 990 01 Veľký Krtíš
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Č. sp .: OU-VK-OO-2018/001117

Zápisnica
z pracovného stretnutia Rozvojovej rady konanej dňa 23.01.2018
so začiatkom 0900 hod.
Miesto konania: Námestie A.H. Škultétyho 11, 990 01 Veľký Krtíš
Zúčastnení: podľa prezenčnej listiny (viď. príloha č. 1)
Program:
Zahájenie pracovného stretnutia
Žiadosti o regionálny príspevok
Správa o realizácii akčného plánu
Aktualizácia zákona 336 /2015 - O podpore najmenej rozvinutých okresov a zmene doplnení
niektorých zákonov
5. Záver
1.
2.
3.
4.

1. Zahájenie pracovného stretnutia
Pracovné stretnutie Rady pre rozvoj otvoril, privítal prítomných a viedol pán Mgr. Jozef
Cuper, tajomník Rady pre rozvoj najmenej rozvinutého okresu Veľký Krtíš.

2. Žiadosti o regionálny príspevok
Mgr. Jozef Cuper
-

V súvislosti s akčným plánom a podávaniu žiadostí o regionálny príspevok sa pripraví
dotazník pre všetkých zástupcov samosprávy v okrese Veľký Krtíš so žiadosťou o stanovisko
v akom rozsahu sú informovaní o Akčnom pláne najmenej rozvinutého okresu. Na základe
vyhodnotenia dotazníka by sa v marci mohlo uskutočniť spoločné stretnutie.

-

Mgr. Jozef Cuper uviedol o záujme podnikateľov o obecné podniky, keďže zo strany
samosprávy nie je veľký záujem. Ďalej uviedol vyhlásenie výzvy OPKZP-PO1-SC111-201732 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné
použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov a zaradenie projektov obcí do
Akčného plánu.

-

Mgr. Mária Lörincz – riaditeľka CPRR oboznámila účastníkov Rozvojovej rady o príručke –
schéme na podporu lokálnej zamestnanosti DM 14/2017. Poznamenala, že žiadosť sa
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zaregistruje až keď bude obsahovať všetky prílohy vrátane kontrolného listu podpísaného
tajomníkom rady.
-

Mgr. Jozef Cuper a Mgr. Mária Lörincz sa dňa 25.1.2018 zúčastnili na pracovnom stretnutí
s Mgr. Katarínou Mihaľovou – generálnou riaditeľkou Sekcie Programov cezhraničnej
spolupráce v súvislosti s budovaním nových cezhraničných prechodov medzi SR
a Maďarskom v rámci Programu spolupráce Slovensko - Maďarsko Interreg V-A.

-

Mgr. Mária Lörincz – uviedla, že rozpočet projektu pre most Ipeľské Predmostie Drégelypalánk je 4 000 000€. Výstavba nového mosta cez rieku Ipeľ sa bude financovať
primárne z európskych zdrojov (85%) v rámci programu cezhraničnej spolupráce medzi
Slovenskom a Maďarskom z Európskeho fondu regionálneho rozvoja Zdrojmi financovania je
aj štátny rozpočet (10%) a rozpočty samosprávy (5%). Maďarská republika zabezpečí
predfinancovanie projektu. Na SR nastala situácia, že VÚC nemôže byť žiadateľom.
Žiadateľom môže byť len obec. Nakoľko by obec nebola schopná zabezpečiť financovanie,
návrhom by bolo zahrnúť túto žiadosť do Akčného plánu s možnosťou získania regionálneho
príspevku vo výške 5%.

-

Mgr. Jozef Cuper. Žiadosť o regionálny príspevok by v rámci Akčného plánu spadala pod
Prioritu B.3 Posilnenie regionálnej a lokálnej ekonomiky a tvorba pracovných miest –
Podpora subjektov sociálnej ekonomiky.

-

Jozef Šaranko – Položil otázku aká vzdialenosť je medzi plánovaným mostom Ipeľské
Predmostie – Drégelypalánk a Šahami a koľko týmto projektom vznikne pracovných miest.
Prečo nie je prioritou kruhový objazd v meste Veľký Krtíš pri čerpacej stanici Slovnaft.

-

Mgr. Mária Lörincz – Vzdialenosť medzi spomínanými obcami je asi 5km a týmto projektom
by sa vytvorili 4 pracovné miesta.

3. Správa o realizácii Akčného plánu
Mgr. Jozef Cuper
-

informoval o neúspešnom hlasovaní aktualizovaného Akčného plánu „per rollam“, ktoré sa
uskutočnilo koncom októbra 2017. Aktualizovaný akčný plán bol predložený na schválenie,
avšak ku dnešnému dňu 23.1.2018 nebola doručená spätná väzba. Na základe tejto skutočnosti
nie je možné, aby subjekty, ktoré predložili žiadosť o regionálny príspevok mohli tento
príspevok čerpať.

-

V súvislosti s pripravovanou správou o realizácii akčného plánu v rámci EŠIF (Európske
štrukturálne investičné fondy) uviedol stav schválených a neschválených projektov v okrese
Veľký Krtíš. (Príloha č.2.)
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4. Aktualizácia zákona č. 336 /2015 - O podpore najmenej rozvinutých okresov
a zmene doplnení niektorých zákonov a Štatútu Rady pre najmenej rozvinutý
okres.

-

Mgr. Jozef Cuper
informoval o aktualizácii zákona č. 336/2015 o podpore najmenej rozvinutého okresu
a doplnení niektorých zákonov:
§ 2 ods. 2 - Najmenej rozvinutý okres. Najmenej rozvinutému okresu sa poskytuje podpora
v súlade s týmto zákonom. Prijímateľom podpory najmenej rozvinutom okrese sú obce
nachádzajúce sa v najmenej rozvinutom okrese, iné právnické osoby a ďalšie subjekty územnej
spolupráce 1) v súlade s Akčným plánom rozvoja najmenej rozvinutého okresu (ďalej len „akčný
plán“).
§ 3 ods. 1 – Pôsobnosť podľa zákona č. 336/2015 spadala pod Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo dopravy“). V súčasnosti je
podľa aktualizovaného zákona č. 336/2015 v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky
(ďalej len „úrad vlády“)
§ 3 ods. 2 – Ústredie vymaže zo zoznamu najmenej rozvinutých okresov okres, ktorý nespĺňa
podmienku podľa prvého bodu a v ktorom bolo plnenie akčného plánu podľa oznámenia úradu
vlády ukončené.
§ 4 ods. 2 – Okresný úrad v sídle najmenej rozvinutého okresu.
a) podieľa sa na tvorbe regionálnej politiky,
b) koordinuje prípravu podkladov k návrhu akčného plánu,
c) plní úlohy súvisiace s realizáciou akčného plánu,
d) spolupracuje s:
o úradom vlády pri vykonávaní úloh, zabezpečuje vypracovanie akčného plánu
a vyhodnocuje jeho plnenie.
o s Radou pre rozvoj najmenej rozvinutého okresu pri vykonávaní úloh,
pripomienkuje a posudzuje návrh akčného plánu počas jeho vypracovávania
o s vyšším územným celkom, v ktorého územnom obvode má sídlo, a s obcami, ktoré sa
nachádzajú v jeho územnom obvode, ako aj s ďalšími subjektmi územnej spolupráce pri
príprave podkladov k návrhu akčného plánu a jeho realizácii.
e) vedie agendu súvisiacu s realizáciou akčného plánu.
§ 5 ods. 1 – Rada je odborným poradným orgánom vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky
pre najmenej rozvinutý okres, ktorú tvoria zástupcovia úradu vlády, ministerstiev a ostatných
ústredných orgánov štátnej správy a subjektov územnej spolupráce z najmenej rozvinutého
okresu.
§ 5 ods. 2 – Členov rady a predsedu rady pre jednotlivý najmenej rozvinutý okres vymenúva
a odvoláva vedúci úradu vlády na návrh príslušného ministra, vedúceho ostatného ústredného
orgánu štátnej správy a subjektu územnej spolupráce.
§ 5 ods. 3 – Radu tvoria predseda, tajomník a ďalší členovia rady podľa potreby a situácie
najmenej rozvinutého okresu. Predsedom rady je zástupca úradu vlády. Tajomníkom rady je
prednosta okresného úradu. Počet ďalších členov rady nominovaných orgánmi štátnej správy a
nominovaných subjektmi územnej spolupráce musí byť rovnaký.
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§ 8 ods. 1 – Regionálny príspevok je finančný príspevok poskytovaný z rozpočtovej kapitoly
úradu vlády v súlade s akčným plánom.
Mgr. Jozef Cuper
-

pod gesciou NRO vznikol aj Štatút Rady pre rozvoj najmenej rozvinutého okresu.
V pôsobnosti Rady je pripomienkovanie a posudzovanie návrhu akčného plánu najmenej
rozvinutého okresu počas jeho vypracovávania, vypracovávanie odporúčaní, opatrení
a stanovísk k návrhu akčného plánu, monitorovanie a koordinácia realizácie akčného plánu
a vypracovávanie stanovísk k spôsobu plnenia akčného plánu a vypracovávanie návrhov
hodnotení plnenia akčného plánu, schvaľovanie plánu aktivít a prioritných projektov pre
realizáciu akčného plánu, posudzovanie žiadostí o regionálny príspevok a prijímanie
odporúčaní k žiadostiam o regionálny príspevok.

-

Rada je kolektívnym orgánom, ktorý pozostáva z 18 členov. Radu tvorí predseda, tajomník,
zástupcovia ministerstiev a 8 zástupcov najmenej rozvinutého okresu. (8 zástupcov +
tajomník Rady).

-

Práva a povinnosti tajomníka Rady – zabezpečuje proces prípravy a realizácie akčného
plánu na úrovni okresu, koordinuje subjekty podieľajúce sa na príprave a realizácii akčného
plánu v okrese v súlade s akčným plánom, zabezpečuje prípravu plánu aktivít a prioritných
projektov pre realizáciu akčného plánu, koordinuje prípravu žiadostí o regionálny príspevok,
úzko spolupracuje s predsedom a členmi rady a subjektmi územnej spolupráce pri príprave
a realizácii akčného plánu, zúčastňuje sa rokovania rady s hlasovacím právom, schvaľuje
zápisnicu z rokovania Rady.

-

Práva a povinnosti člena rady – aktívne sa zúčastňuje na rokovaní rady s hlasovacím
právom, vyjadruje sa k prerokúvaným materiálom, má právo predkladať iniciatívne návrhy
a odporúčania rade, pri výkone postupuje v súlade so zákonmi a štatútom rady, bezodkladne
informuje predsedu rady o skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na vykonávanie členstva
v rade, najmä ukončenie štátnozamestnaneckého pomeru, alebo iného pracovného pomeru.

-

Člen rady pri vyhodnocovaní žiadosti o regionálny príspevok nemôže byť žiadateľom
a nemôže byť zaujatý vo vzťahu k žiadateľovi, nemôže byť štatutárnym orgánom, alebo
členom štatutárneho orgánu žiadateľa, ani spoločníkom, akcionárom, alebo členom právnickej
osoby, ktorá je žiadateľom; ustanovenie sa vzťahuje aj na blízku osobu člena rady, nemôže
byť zamestnancom žiadateľa, alebo zamestnancom právnickej osoby, ktorej je žiadateľ
spoločníkom, akcionárom alebo členom.

5. Záver
Členovia rady berú zahrnutie projektu most Ipeľské Predmostie – Drégelypalánk v rámci
Programu Interreg V-A na vedomie a súhlasia s 5% financovaním realizácie cez regionálny
príspevok ako aj zahrnutie projektov zberných dvorov v obciach okresu Veľký Krtíš.
1. Úloha: Príprava návrhu zmeny v Akčnom pláne so zahrnutím projektu most Ipeľské
Predmostie – Drégelypalánk a zberných dvorov okresu Veľký Krtíš.
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Zodpovedný: Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Veľký Krtíš, n.o.
Termín: priebežne
2. Úloha: Príprava zoznamu žiadostí o regionálny príspevok na rok 2018.
Zodpovedný: Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Veľký Krtíš, n.o.
Termín: 09.02.2018
3. Úloha: Poskytovanie informácií o aktuálne vyhlásených výzvach z EŠIF (európskych
štrukturálnych investičných fondov) a metodické usmernenie v rámci čerpania
finančných prostriedkov pre podnikateľské subjekty a samosprávu.
Zodpovedný: Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Veľký Krtíš, n.o.
Okresný úrad Veľký Krtíš
Termín: priebežne

Na záver stretnutia tajomník Rady pre rozvoj Mgr. Jozef Cuper poďakoval prítomným za
účasť na pracovnom stretnutí.

Prílohy:
1. Prezenčná listina zo dňa 23.01.2018
2. Zoznam schválených a neschválených projektov v okrese Veľký Krtíš
3. Prehľad stavu žiadosti o regionálny príspevok za okres Veľký Krtíš
4. Zákon č. 336/2015 o podpore najmenej rozvinutých okresov a zmene a doplnení
niektorých zákonov.
5. Schéma na podporu lokálnej zamestnanosti DM 14/2017

Veľký Krtíš 05.02.2018
Overil: Mgr. Jozef Cuper

Zapísala: Ing. Riana Tóthová
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