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Záznam 
z pracovného stretnutia s členmi Riadiaceho výboru najmenej rozvinutého okresu 

Kežmarok a zástupcami Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 

Slovenskej republiky konaného dňa 19. augusta 2022 

 
 

Miesto konania: Kultúrny dom Malý Slavkov, Gerlachovská 52   

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny (príloha č. 1)  

 

Program stretnutia: 

 

1. Otvorenie 

2. Plán rozvoja najmenej rozvinutého okresu Kežmarok -  prezentácia 

3. Predstavenie výzvy na predkladanie žiadosti o poskytovanie regionálneho príspevku    

4. Diskusia   

5. Rôzne 

 

Priebeh stretnutia:  

 

 Pracovné stretnutie otvoril privítaním prítomných hostí starosta Malého Slavkova Bc. 

Ladislav Oravec a to poslankyňu NR SR Mgr. Janu Majorovú Garstkovú, generálnu 

riaditeľku sekcie regionálneho rozvoja Ing. Dominiku Semanovú, odborného konzultanta 

Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej len „MIRRI“) Ing. 

Petra Paľu a členov riadiaceho výboru najmenej rozvinutého okresu Kežmarok – Ing. 

Vladimíra Škáru, Ing. Miroslava Perignátha, Ing. Matúša Poláka a Mgr. Jaroslava Maitnera. 

 Poslankyňa NR SR Jana Majorová Garstková poukázala na potrebu transparentnosti 

poskytnutia regionálneho príspevku a uvítala takúto formu prezentácie poskytnutia pomoci.       

 Následne predseda riadiaceho výboru najmenej rozvinutého okresu Kežmarok Ing. 

Vladimír Škára stručne informoval prítomných o poskytnutí osobitnej podpory najmenej 

rozvinutých okresov formou regionálneho príspevku (príloha č. 2). 

 V úvode svojho príspevku generálna riaditeľka informovala prítomných, že sú sprísnené 

podmienky poskytnutia a použitia regionálneho príspevku z dôvodu následných kontrol 

a auditov vykonaných oprávnenými osobami na výkon kontrol a auditov za účelom kontroly 

dodržania podmienok, za akých bola pomoc poskytnutá, ako aj kontrola ostatných 

skutočností, ktoré by mohli mať vplyv na správnosť a účelnosť poskytnutej pomoci. Zároveň 

dodala, že bude odpovedať na otázky prítomných k podmienkam a iných náležitostiach 

poskytovania regionálneho príspevku. 

 



 

2 

 

 Nadväzne vystúpil asistent poslankyne NR SR, člen riadiaceho výboru najmenej 

rozvinutého okresu Kežmarok Ing. Matúš Polák, ktorý v programe Power point prezentoval 

celý Plán rozvoja najmenej rozvinutého okresu Kežmarok a Výzvu č. 1/OÚ-KK/2022 na 

predkladanie žiadosti o poskytovanie regionálneho príspevku (príloha č. 3).  

Nasledovalo predstavenie potrebných dokumentov k predkladaniu žiadosti a to: 

- Žiadosť o regionálny príspevok 

- Hodnotiaci hárok člena riadiaceho výboru pre posudzovanie žiadostí o poskytnutie 

regionálneho príspevku  

- Kontrolný list  

- Zoznam merateľných ukazovateľov projektov (príloha č. 4) 

Najčastejšie kladené otázky a námety:  

1. Môže byť žiadateľom o regionálny príspevok aj žiadateľ z iného okresu? 

Odpoveď: Áno, nie je to vylúčené. Odpoveď bola doplnená členmi riadiaceho výboru, 

že výbor môže v prípade žiadosti o zamestnanie uchádzačov z okresu Kežmarok 

uprednostniť tieto žiadosti.  

2. Ako dlho musí byť uchádzač o zamestnanie (ďalej len „UoZ“) vedený na Úrade práce, 

sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ÚPSVaR“)?  

Odpoveď: Nie je stanovené ako dlho musí byť UoZ vedený na ÚPSVaR, ale podľa 

Schémy na podporu lokálnej zamestnanosti II (schéma pomoci de minimis) DM – 

18/2021 v znení dodatku č. 1 sa novým pracovným miestom rozumie zvýšenie počtu 

pracovných miest pri porovnaní pracovných miest v podniku s priemerom za 

posledných 6 mesiacov predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola 

žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt alebo žiadosť o poskytnutie regionálneho 

príspevku podaná. To sa uvádza v žiadosti o regionálny príspevok bod 5. Stručný 

popis projektu – tabuľka mesiace a počty pracovných miest. Prvým mesiacom sa 

rozumie mesiac pred podaním žiadosti o regionálny príspevok.  

3. V prípade úspešnosti žiadateľa o regionálny príspevok  bude regionálny príspevok 

vyplatený do konca roka 2022?  

Odpoveď: Áno, v prípade úspešnosti žiadateľa bude regionálny príspevok vyplatený 

do konca roka 2022. 

4. Môže žiadateľ vytvoriť také pracovné miesto, ktoré nebude súvisieť s činnosťou akú  

žiadateľ vo svojej žiadosti uviedol? (príklad: žiadateľ ako poskytovateľ sociálnych 

služieb, chce požiadať o rekonštrukciu kuchyne v Dome sociálnych služieb (ďalej len 

„DSS“), ale sa zaviaže, že vytvorí miesto sociálneho pracovníka)  
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Odpoveď: Prijímateľ sa zaväzuje použiť regionálny príspevok v súlade 

s podmienkami ustanovenými v zmluve medzi poskytovateľom a prijímateľom a so 

základnou charakteristikou projektu. Prijímateľ je povinný použiť poskytnutý 

regionálny príspevok výlučne na účel uvedený v Prílohe č. 1 zmluvy.  

5. Možnosť posunúť termín na podanie žiadosti 08. 08. – 09. 09.2022 vo výzve č. 1/OÚ-

KK/2022, z dôvodu volieb samospráv? V prípade žiadosti o regionálny príspevok od 

obcí a miest, je potrebné túto žiadosť/investíciu v rámci spolufinancovania projektu 

schváliť obecným/mestským zastupiteľstvom.   

Odpoveď: V zmysle Metodiky poskytovania, monitorovania a hodnotenia 

regionálneho príspevku plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu podľa zákona č. 

336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  Čl. 4 bod 3. zoznam projektov na 

rok 2022 môže okresný úrad zaslať MIRRI najneskôr do 30. septembra 2022. 

Nakoľko je potrebné prehodnotenie predloženého zoznamu projektov sekciou 

regionálneho rozvoja a predloženie zoznamu projektov do 31. októbra kalendárneho 

roka na schválenie ministrovi MIRRI.        

6. Vo fáze podávania žiadosti o regionálny príspevok treba mať verejne obstarávanie?  

Odpoveď: Nie je potrebné verejné obstarávanie pri podávaní žiadosti o RP, ale 

žiadateľ po vyplatení RP predkladá verejné obstarávanie pri vyúčtovaní a pri podávaní 

správy o realizácii projektu. 

7. Ak firma mala vyplatený regionálny príspevok je možné opätovne podať žiadosť 

o regionálny príspevok v roku 2022 na ďalšie vybavenie zariadenia do firmy? 

(príklad: regionálny príspevok bol poskytnutý na zriadenie a vybavenie pekárne, môže 

žiadateľ požiadať opätovne na uvedenú pekáreň napr. na chladničku, váhy...) 

Odpoveď: Áno, je možné podať žiadosť o regionálny príspevok už aj na zrealizovaný 

projekt, ale účel poskytnutia regionálneho príspevku nesmie byť rovnaký 

s predchádzajúcou žiadosťou o regionálny príspevok, t.j. ak bol v žiadosti účel 

poskytnutia regionálneho príspevku vybavenie pekárne musí žiadosť o regionálny 

príspevok na uvedenú pekáreň uviesť nový účel poskytnutia regionálneho príspevku 

napr. rozšírenie poskytovania služieb pekárne o nové produkty napr. pečenie 

zákuskov, kde by bolo potrebné chladiace zariadenie, alebo iné vybavenie. 

Ďalej Ing. Matúš Polák oboznámil prítomných, že v zmysle Čl. 6 bod 7. Štatútu 

a rokovacieho poriadku riadiaceho výboru najmenej rozvinutého okresu Kežmarok na 

rokovanie riadiaceho výboru môže predseda riadiaceho výboru prizvať aj žiadateľov 

o poskytnutie regionálneho príspevku za účelom prezentácie projektového zámeru alebo 

podania bližšieho vysvetlenia k ich žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku.  
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 Prednosta Okresného úradu Kežmarok Ing. Vladimír Škára na záver poďakoval 

prítomným za účasť. 

 

Kežmarok 19. 08. 2022 

 

Spracoval sekretariát riadiaceho výboru: Mgr. Veronika Gromanová 

                                                                 Mgr. Dominika Scholtz  

 

Schválil: Ing. Vladimír Škára 

 

 

 

 

Prílohy 

1. Prezenčná listina 

2. Príhovor predsedu riadiaceho výboru najmenej rozvinutého okresu Kežmarok  

3. Plán rozvoja najmenej rozvinutého okresu Kežmarok a Výzva č. 1/OÚ-KK/2022 – 

prezentácia 

4. Žiadosť o regionálny príspevok, Hodnotiaci hárok člena riadiaceho výboru pre 

posudzovanie žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku, Kontrolný list, Zoznam 

merateľných ukazovateľov projektov 


