Rada pre rozvoj najmenej rozvinutého okresu Veľký Krtíš
Nám A. H. Škultétyho 11, 990 01 Veľký Krtíš
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Č. sp .: OU-VK-OO-2017/008030

Zápisnica
z pracovného stretnutia Rozvojovej rady konanej dňa 26.10. 2017
so začiatkom 0930 hod.
Miesto konania: Námestie A.H. Škultétyho 11, 990 01 Veľký Krtíš
Zúčastnení: podľa prezenčnej listiny (viď. príloha č. 1)
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájenie pracovného stretnutia
Činnosť centra regionálneho rozvoja ( ďalej len „CPRR“)
Žiadosti o regionálny príspevok (ďalej len „RP“)
Realizácia Akčného plánu (ďalej len „AP“)
Záver

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.
Na úvod stretnutia Mgr. Jozef Cuper informoval o vykonaných zmenách v Akčnom
pláne okresu Veľký Krtíš a to úpravou pojmov v texte AP so zmenami, ktoré boli
vykonané RNDr. Janou Kolesárovou, PhD. z odboru podpory regionálneho rozvoja Úradu
vlády SR s následným neúspešným hlasovaním „per rollam“. Na základe tejto skutočnosti
sa zaháji nové pripomienkové konanie 6.11.2017 s následným hlasovaním.
2. Činnosť centra regionálneho rozvoja
Mgr. Jozef Cuper informoval o novovzniknutom mieste pre Regionálny rozvoj.
Kontaktné miesto vzniklo dňa 1.10.2017 na Okresnom úrade Veľký Krtíš, Námestie
A. H. Škultétyho 11, 990 01 Veľký Krtíš, kancelária č. 17, -1PP . Kontaktná osoba pre
Regionálny rozvoj týkajúci sa aj Akčného plánu je Ing. Riana Tóthová.
Mgr. Mária Lörincz – riaditeľka CPRR oboznámila účastníkov Rozvojovej rady
o oficiálnom zahájení činnosti centra regionálneho rozvoja odo dňa 1.10.2017. Uviedla, že
proces prípravy, schvaľovania a uzavretia zmluvy bol veľmi náročný.
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Úlohou CPRR je:
-

-

Metodická a koordinačná podpora aktivít v kľúčových hospodárskych sektoroch v
okrese Veľký Krtíš pri plnení AP zameraná hlavne na vytvorenie pracovných miest v
súlade s AP.
Vypracovanie komunikačnej stratégie pre implementáciu AP okresu Veľký Krtíš
Podpora vytvorenia koordinačnej poľnohospodárskej platformy hlavne v oblasti
včelárstva
Podpora prípravy koncepčného materiálu na zo sieťovanie možností cestovného ruchu v
regionálnom a cezhraničnom meradle.
Podpora vypracovania koncepčných a plánovacích materiálov pre okres Veľký Krtíš.
Podpora cezhraničnej spolupráce v regióne, najmä s Maďarskom.
Podpora prepojenia vzdelávania s praxou.
Zorganizovanie aktivít zvyšujúcich vedomostí a využívania sociálne zodpovedného VO
Iné aktivity na podporu plnenia cieľov AP (pripomienky, návrhy, námety).
Hodnotenie a monitoring vecného a finančného plnenia realizácie AP za rok 2017
Podpora implementácie systémových opatrení na realizáciu AP okresu Veľký Krtíš na
úrovni Banskobystrického kraja (ďalej len „BBSK“)
Podpora implementácie systémových opatrení na realizáciu AP okresu Veľký Krtíš na
úrovni ústrednej štátnej správy

Ing. Dalibor Surkoš položil otázky týkajúce sa sídla organizácie CPRR (nie je jasné
prečo je zriadené vo Vrbovke a nie v okresnom meste Veľký Krtíš) a či nie je stret záujmov
medzi Regionálnou rozvojovou agentúrou a centrom regionálneho rozvoja.
Mgr. Erika Kušická v nadväznosti položila doplňujúcu otázku kde presne je zriadená
kancelária CPRR na poskytovanie informácií pre verejnosť.
Mgr. Mária Žišková, okrem už položených otázok, sa opýtala koľko CPRR vytvorilo
pracovných miest.
Mgr. Mária Lörincz odpovedala, že sídlo organizácie je aktuálne vo Vrbovke a bude
zvažovať zmenu do okresného mesta. Čo sa týka kancelárie CPRR tak v súčasnosti ešte nie je
zriadená, nakoľko je potrebné urobiť prieskum trhu a tiež zahájiť verejné obstarávanie.
Informácie pre verejnosť budú zatiaľ poskytované v Regionálnej rozvojovej agentúre a to
dovtedy kým bude zriadená kancelária CPRR. Hneď ako to bude známe, bude o tom včas
informovať. CPRR týmto vytvorilo 6 pracovných miest a to od 1.10.2017.
Ing. Dalibor Surkoš informoval, že z pohľadu dostupnosti pre verejnosť by bolo
vhodným riešením vytvoriť kontaktné miesto pre CPRR v centre mesta a na ponuku prenájmu
kancelárskych priestorov osloviť aj „Mesto Veľký Krtíš “.
Jozef Šaranko poznamenal, že zodpovednosť za CPRR nesie predovšetkým Mgr. Mária
Lörincz avšak na začiatku by mala osloviť všetkých.
3. Žiadosti o regionálny príspevok
Tajomník rady pre rozvoj najmenej rozvinutého okresu Veľký Krtíš Mgr. Jozef Cuper
informoval o konaní stretnutia dňa 3.10.2017 s účasťou splnomocnenca vlády Ing. Antona
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Marcinčina s predstaviteľmi najmenej rozvinutého okresu Veľký Krtíš v súvislosti s Akčným
plánom, jeho plnením a ďalšími postupmi. Článok zo stretnutia bol uverejnený v týždenníku
Pokrok dňa 16.10.2017 spolu s informáciami o zriadení centra regionálneho rozvoja ako aj
novovzniknutom kontaktnom mieste na Okresnom úrade vo Veľkom Krtíši.
Mgr. Jozef Cuper:
-

V rámci Akčného plánu bola schválená len jedna žiadosť o regionálny príspevok a to pre
centrum regionálneho rozvoja s čerpaním na roky 2017 a 2018.

-

Žiadosť o schválenie regionálneho príspevku pre Všeobecnú nemocnicu s poliklinikou,
n.o. na zakúpenie 2ks sanitných vozidiel je v súčasnosti pozastavená z dôvodu
nevysporiadanej pohľadávky, ktorá zabraňuje čerpaniu regionálneho príspevku.

-

Žiadosť o schválenie regionálneho príspevku pre Mesto Veľký Krtíš na projekt
„Oddychové centrum mesta v prírode – rekonštrukcia parku „Hôrka“ je v procese
úpravy aktualizácie pojmov a do konca roka 2017 bude predložená na schválenie.

-

Žiadosti k projektom základných škôl: „Rozšírenie kapacít internátnej školy vo Veľkej
Čalomiji“, „Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bušince“, „Vytvorenie školskej
dielne“ v obci Vinica, „Odstránenie havarijného stavu a modernizácia sociálnych
zariadení s vytvorenie školskej dielne pre pracovné vyučovanie“ v obci Čebovce sú
v štádiu úpravy a odosielajú sa do centra regionálneho rozvoja do 27.10.2017.

-

Žiadosti spracovaných projektov: „Sociálne podniky„ by sa nemali zo zoznamu
prioritných zámerov vynechať, nakoľko táto problematika je ešte nejasná a nie je dôvod
na stiahnutie žiadostí. V projekte „Sociálny podnik obce Slovenské Ďarmoty“ kde
zámerom je výroba a spracovanie drevnej suroviny, bol MVDr. Gabrielovi Csicsaiovi,
PhD. zaslaný e-mail (aj poštovým doručením) s požiadavkou, či je potrebná analýza. Do
dnešného dňa (pozn. do 26.10.2017) spätná väzba nebola doručená.
4. Realizácia Akčného plánu

Mgr. Jozef Cuper
-

V rámci Akčného plánu sa spracováva zoznam prioritných aktivít v roku 2018, ktorý
bude odoslaný na Úrad vlády SR. Prioritné aktivity nezrealizované v roku 2017 sa
prenesú do roku 2018.

-

Jednou z priorít v roku 2018 bude „Zvýšenie konkurencieschopnosti vinárskych
podnikov a pestovateľov hrozna v okrese Veľký Krtíš“ a to propagáciou regionálnej
značky vín a Oblastného salónu vín ako aj vytvorenie informačného strediska.

-

Dňa 9.11.2017 sa uskutoční stretnutie so starostami obcí Veľká Ves nad Ipľom, Ipeľské
Predmostie, Vinica, Sečianky, Veľká Čalomija, Balog nad Ipľom, kde programom
stretnutia bude téma „Obecné podniky“. Pracovné stretnutia s ďalšími starostami obcí
bude naďalej pokračovať.
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5. Záver
Na záver stretnutia tajomník Rady pre rozvoj Mgr. Jozef Cuper poďakoval prítomným
za účasť na pracovnom stretnutí.
Prílohy:
1. Prezenčná listina zo dňa 26.10.2017

Veľký Krtíš 06.11.2017
Overil: Mgr. Jozef Cuper

Zapísala: Ing. Riana Tóthová
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