
Odbor stratégie a metodiky 
regionálneho rozvoja

Prezentácia k 6. júlu 2021

Novela zákona č. 336/2015
o podpore najmenej rozvinutých okresov



Východisková situácia pre prijatie novely a legislatívny proces1

 Novela bola vypracovaná na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 547 z 9. septembra 2020 k Plánu
legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky z dôvodu potreby zefektívnenia a zjednodušenia podpory
najmenej rozvinutých regiónov

Proces prípravy novely:
 Medzirezortné pripomienkové konanie (04.03. – 24.03. 2021)
 Legislatívna ( 18.05.2021) a Hospodárska a sociálna rada vlády SR (24.05.2021)
 Schválené vládou SR dňa 26.05.2021
 Postúpené na rokovanie Národnej rady SR

Navrhovaná účinnosť novely:

1. novembra 2021



A Zefektívniť poskytovanie finančných príspevkov určených na pomoc najmenej

rozvinutým okresom

Ciele a dôvody novely zákony

B Podporiť lepšiu adresnosť a transparentnosť pomoci

C Zaviesť zjednodušenie procesu schvaľovania záväzných dokumentov týkajúcich sa

poskytovania regionálneho príspevku
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Nahradenie dvoch vládou schvaľovaných

dokumentov (Akčný plán a Ročné priority)

jedným dokumentom – Plán rozvoja NRO.

Plán rozvoja bude komplexným dokumentom

obsahujúcim súbor konkrétnych aktivít na

riešenie rozvojového problému v regióne. V

prípade potreby môže byť vypracovaný plán

rozvoja pre spoločné územie viacerých NRO.

Plán rozvoja bude komplementárny k IÚS

(PHSR) a iným zdrojom.

 Plán rozvoja NRO

Plán rozvoja NRO bude schvaľovať priamo

MIRRI SR ako gestorský ÚOŠS. Zrýchli a

zjednoduší sa tak proces schvaľovania

dokumentov, keďže sa nebude vyžadovať

schválenie vládou SR, ale procesy budú

koncentrované pod jedným orgánom. MIRRI

bude taktiež rozhodovať o poskytnutí

regionálneho príspevku, ktorý bude schválený

jednorázovo, nie na základe ročných priorít

ako doteraz.

 Schvaľovací proces

Návrhom sa zavádza nová koncepcia pre

definovanie najmenej rozvinutých území, ako

území tvorených susediacimi najmenej

rozvinutými okresmi s rovnakými či podobnými

problémami, v rámci ktorých existuje potreba

plánovania regionálneho rozvoja týchto území s

ohľadom na širšie súvislosti prirodzeného

regiónu. Pôjde o ucelené územia so špecifickými

charakteristikami, ktoré administratívne spadajú

pod viacero okresov.

 Definícia NRÚ

Najzásadnejšie zmeny3



Pre zvýšenie transparentnosti pri poskytovaní regionálnych

príspevkov sa zavádza fungovanie Riadiacich výborov

zložených zo:

 zástupcov MIRRI

 príslušných vyšších územných celkov

 OÚ NRO

 miest a obcí patriacich do NRO

 sociálno-ekonomických partnerov.

Úlohy pôvodne priradené Rade pre rozvoj NRO a jednotlivým

výborom NRO sa transformujú a presúvajú pod kompetencie

MIRRI a Riadiacich výborov zriadených v každom NRO. MIRRI

ako gestorský ÚOŠS koordinuje procesy regionálneho rozvoja

a podpory NRO a zabezpečuje súčinnosť relevantných aktérov.

Riadiaci výbor (RV)

= poradný orgán MIRRI
= zriadený v každom NRO

=podieľa sa na príprave výzvy 
na predkladanie žiadostí o 
poskytnutie regionálneho 
príspevku
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Kľúčovou úlohou OÚ v sídle NRO v zmysle zákona

naďalej zostáva podieľanie sa na tvorbe

regionálnej politiky s dôrazom na plnenie

nasledovných kompetencií:

Pôsobnosť OÚ v sídle NRO

Vypracovanie návrhu plánu rozvoja a jeho

predloženie MIRRI na schvaľovací proces.

Plnenie úloh súvisiacich s implementáciou plánu

rozvoja.

Spolupráca s MIRRI (pri príprave plánov rozvoja,

ako aj ich vyhodnocovaní) a s príslušným VÚC,

obcami, ako aj zainteresovanými socio-

ekonomickými partnermi (pri vypracovaní plánu

rozvoja a jeho implementácii).

Vedenie agendy súvisiacej s plnením plánu

rozvoja. Zber a sumarizácia údajov k odpočtu a

hodnoteniu aktivít.
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Plán rozvoja NRO/NRÚ

 dokument zameraný na odstraňovanie zaostávania NRO v trvaní spravidla 5 rokov (+ / -)

 obsahuje konkrétne aktivity reagujúce na reálne a odôvodnené potreby v regióne s ohľadom na

komplementaritu k IÚS (PHSR) a iným zdrojom

 realizuje sa prostredníctvom praktických, adresných, špecifických a udržateľných operácií a

intervencií v NRO

 musí obsahovať logicky zvolené a dátami podložené merateľné ukazovatele

 NRO je poskytovaná podpora v súlade s plánom rozvoja (finančná, metodická, expertná a pod.)

 MIRRI schváli plán rozvoja do 9 mesiacov od zápisu do zoznamu NRO

 plány rozvoja budú odpočtované a vyhodnocované na ročnej báze

 odporúča sa spolupráca s relevantnými subjektami a aktérmi pri vypracovaní plánu rozvoja
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LUČENEC, POLTÁR, REVÚCA, 

RIMAVSKÁ SOBOTA, KEŽMAROK, 

SABINOV, SVIDNÍK, VRANOV NAD 

TOPĽOU, ROŽŇAVA, SOBRANCE, 

TREBIŠOV, STARÁ ĽUBOVŇA

12 NRO

2022

KOŠICE-OKOLIE, BARDEJOV, 

MEDZILABORCE, GELNICA, 

MICHALOVCE

+ 5 NRO

2023

STROPKOV, LEVOČA

+ 2 NRO

2024

Spolu 19 priebežne 
implementovaných plánov 

rozvoja NRO

 Plány rozvoja a regionálne príspevky by

mali byť schválené a implementované

podľa predpokladaného nasledovného

harmonogramu:

NRO – zoznam a harmonogram

2025 / 2026
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Proces tvorby a implementácie 
Plánu rozvoja NRO

OÚ poskytne MIRRI odpočty plnenia aktivít a

hodnoty merateľných ukazovateľov na ročnej

báze, ktoré MIRRI vyhodnotí. Na konci obdobia

OÚ poskytne celkové zhodnotenie plnenia Plánu

rozvoja a MIRRI vypracuje hodnotiacu správu.

Odpočtovanie plnenie plánu 
rozvoja

Regionálny príspevok bude poskytnutý na základe zmlúv

uzatvorených s prijímateľmi. OÚ v spolupráci s RV a

ďalšími aktérmi implementujú opatrenia vyplývajúce z

plánu rozvoja kontinuálne počas zvoleného obdobia.

Poskytnutie regionálneho 
príspevku a implementácia aktivít

Na príprave výzvy sa podieľa

riadiaci výbor NRO.

Vyhlásenie výziev na predkladanie 
žiadostí o poskytnutie 

regionálneho príspevku

Pripraví OÚ v sídle NRO za účasti

relevantných partnerov v zmysle

zákona + ďalších prizvaných aktérov.

Finálny návrh predloží OÚ na

schválenie MIRRI, ktoré tak urobí do 9

mesiacov od zápisu do zoznamu NRO.

Príprava a schválenie návrhu 
plánu rozvoja NRO 

MIRRI alokuje finančné zdroje

na obdobie plnenia plánu

rozvoja

Oznámenie finančnej alokácie 
regionálneho príspevku
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Regionálny príspevok

 Poskytovaný v súlade s plánom rozvoja z rozpočtovej kapitoly MIRRI

 Poskytovanie upraví záväzná metodika vydaná MIRRI

Zmena: Ak sa má regionálny príspevok poskytnúť na výstavbu, zmenu stavby alebo stavebné úpravy podmienkou jeho

poskytnutia je vlastnícke právo alebo iné právo prijímateľa k pozemku alebo stavbe a jeho záväzok, že tieto práva k

pozemku alebo stavbe sa nezmenia najmenej po dobu piatich rokov od dokončenia výstavby, zmeny stavby alebo

dokončenia stavebných úprav.
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ĎAKUJEM za pozornosť!


