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OU-SL-OO-2022/004660-001 

Z á p i s n i c a   

 

 z rokovania členov Riadiaceho výboru najmenej rozvinutého okresu Stará Ľubovňa 

dňa 30. 05. 2022 o 10.00 hod. na Okresnom úrade Stará Ľubovňa  

 

Prítomní: členovia riadiaceho výboru najmenej rozvinutého okresu Stará Ľubovňa, hostia 

podľa prezenčnej listiny (príloha 1)   

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu rokovania 

3. Riadiaci výbor najmenej rozvinutého okresu Stará Ľubovňa  

4. Plán rozvoja okresu Stará Ľubovňa na roky 2022-2026 

5. Uznesenie 

6. Záver 

 
K bodu 1.  

 Zúčastnených členov Riadiaceho výboru najmenej rozvinutého okresu Stará Ľubovňa 

privítal prednosta Okresného úradu Stará Ľubovňa, ktorý je zároveň predsedom riadiaceho 

výboru. Prítomných informoval o programe rokovania a konštatoval, že sú prítomní 6 členovia 

riadiaceho výboru, čo je nadpolovičná väčšina všetkých členov výboru a výbor je 

uznášaniaschopný.  

 Ďalej privítal hostí, Ing. Dominiku Semanovú, generálnu riaditeľku sekcie regionálneho 

rozvoja Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej len „ministerstvo 

investícií“) a Ing. Petra Paľu, ktorý sa spolupodieľal na príprave Plánu rozvoja a je odborným 

konzultantom ministerstva investícií.  
 

K bodu 2. 

Predseda riadiaceho výboru navrhol hlasovať o schválení programu rokovania.  

Hlasovanie členov riadiaceho výboru: 
prítomní: 6 

neprítomní: 1 

Hlasovanie členov riadiaceho výboru: 
za schválenie: 6 

proti schváleniu: 0  

 Riadiaci výbor schválil predložený program rokovania. 

 

K bodu 3. 

Predseda riadiaceho výboru oboznámil prítomných o niektorých bodoch Štatútu 

a rokovacieho poriadku riadiaceho výboru najmenej rozvinutého okresu Stará Ľubovňa (ďalej len 

„Štatút“) a to hlavne o zložení riadiaceho výboru, hlasovaní členov, úlohách, činnosti, právach 

a povinnostiach členov riadiaceho výboru. 

Členom riadiaceho výboru boli odovzdané menovacie dekréty.  

 

K bodu 4. 

Predseda riadiaceho výboru predstavil návrh Plánu rozvoja okresu Stará Ľubovňa na roky 

2022-2026 a jeho aktivity, opatrenia a jednotlivé úlohy.  

Predseda riadiaceho výboru oboznámil prítomných s cieľom plánu rozvoja. Pre naplnenie 

plánu rozvoja boli definované aktivity v 2 základných oblastiach: 

http://www.minv.sk/


Aktivita A:  Zamestnanosť – zvyšovanie zamestnanosti podporou vytvárania pracovných miest 

pre uchádzačov o zamestnanie a znevýhodnené skupiny na trhu práce; 

Aktivita B:  Cestovný ruch – komplexný produkt v cestovnom ruchu ako nástroj tvorby 

udržateľných pracovných miest v okrese. 

Ing. Paľa doplnil informácie a vysvetlil postup zbierania a vytvorenia jednotlivých aktivít.  

Bc. Brillová navrhla doplnenie príkladov turistických atrakcií z okolia Čergova a Šariša 

a doplnenie definície komunálneho podniku.  

Členovia sa zhodli na doplnení a úprave niektorých subjektov z Plánu rozvoja, bez ich 

výslovného menovania.  

Ing. Semanová upozornila, že výška regionálneho príspevku môže byť iná ako sa 

predpokladalo, prebieha komunikácia s Ministerstvom financií SR. Na rok 2022 sú disponibilné 

zdroje finančných prostriedkov vo výške 961 377 €. Informáciu o disponibilných finančných 

prostriedkov na ďalšie roky bude poskytovať ministerstvo investícií.  

 

 Po diskusii k Plánu rozvoja medzi členmi riadiaceho výboru a prizvanými hosťami sa 

pristúpilo k verejnému hlasovaniu o Pláne rozvoja s navrhnutými úpravami z rokovania, ktoré doň 

boli zapracované.  

Hlasovanie členov riadiaceho výboru: 
prítomní: 6 

neprítomní: 1 

Hlasovanie členov riadiaceho výboru: 

za schválenie: 6 

proti schváleniu: 0  

Riadiaci výbor schválil predložený Plán rozvoja okresu Stará Ľubovňa.  

Podľa § 3 ods. 4 písm. b) zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých 

okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov okresný úrad predkladá plán rozvoja po 

prerokovaní riadiacim výborom na schválenie ministerstvu investícií.  

 

K bodu 5. 

Úloha na nasledujúce obdobie:  

Zorganizovanie tzv. „infodňa“ pre obce a subjekty 3. sektora k schválenému Plánu rozvoja 

a možností žiadať o poskytnutie regionálneho príspevku.  

Zodpovední: Mgr. Malý, Ing. Karaš, PaedDr. Rešetár 

Termín: bezodkladne po schválení Plánu rozvoja Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja 

a informatizácie SR  

 

K bodu 6. 

 Predseda riadiaceho výboru ukončil rokovanie poďakovaním za aktívnu účasť na rokovaní 

výboru a rokovanie ukončil. 

 

V Starej Ľubovni dňa 30. 05. 2022 

                                           

Zapísala: 

Mgr. Anna Krajňáková 

 

Overil a schválil:  Mgr. Richard Malý   

                       prednosta Okresného úradu Stará Ľubovňa 

 predseda Riadiaceho výboru NRO  

 Stará Ľubovňa 

Prílohy: 

1. Prezenčná listina 

2. Plán rozvoja okresu Stará Ľubovňa na roky 2022-2026 


