
OKRESNÝ ÚRAD VEĽKÝ KRTÍŠ 
Výbor pre rozvoj okresu Veľký Krtíš 

Nám A. H. Škultétyho  11, 990 01 Veľký Krtíš 

 
Č.  sp .: OU-VK-OO-2018/001117 

 

 

Z á p i s n i c a 

 

z pracovného stretnutia  

 dňa 13.12.2018 so začiatkom 09
00 

 hod. 

  

 

Miesto konania: Námestie A.H. Škultétyho 11, 990 01 Veľký Krtíš  

 

Zúčastnení:  podľa prezenčnej listiny (viď. príloha č. 1) 

 

Program: 

 

1. Zahájenie pracovného stretnutia 

2. Informácie z pracovného stretnutia zo dňa 12.12.2018 k návrhu ročných priorít najmenej 

rozvinutého okresu Banskobystrického samosprávneho kraja 

3. Prerokovanie a doplnenie dodatku č.4 k Akčnému plánu rozvoja okresu Veľký Krtíš 

4. Záver 

 

K bodu 1: 
Pracovné stretnutie otvoril, privítal prítomných a viedol pán Mgr. Jozef Cuper - predseda 

Výboru pre rozvoj okresu Veľký Krtíš.  

 

K bodu 2,3:  
Mgr. Jozef Cuper – Na úvod oboznámil členov Výboru o neúčasti na pracovnom stretnutí 

v Bratislave k návrhu ročných priorít najmenej rozvinutého okresu Banskobystrického 

samosprávneho kraja. Stretnutia sa zúčastnila riaditeľka centra podpory regionálneho rozvoja 

Mgr. Mária Lőrincz a zamestnankyňa Okresného úradu Ing. Riana Tóthová.     

 

Mgr. Mária Lőrincz – vyjadrila znepokojenie nad postupom príslušných orgánov pri 

koordinácii návrhu ročných priorít najmenej rozvinutého okresu a posudzovania žiadostí 

o regionálny príspevok. Na úvod bolo pripomienkované posúdenie aktivít navrhnutých v ročných 

prioritách AP okresu Veľký Krtíš na rok 2019, jeho spracovanie doplnenie a následné predloženie 

na schválenie. Ďalej sa pokračovalo vznesením pripomienok k jednotlivým žiadostiam, ktoré je 

potrebné preformulovať, podrobnejšie zdôvodniť resp. doplniť.  

 

1. Stredná odborná škola v Želovciach. 

„Zlepšenie podmienok odborného vzdelávania v SOŠ v Želovciach.“ 

 

- Bod 3 správne naformulovať účel poskytnutia regionálneho príspevku. Uviesť udržateľný 

úžitok realizácie aktivít projektu spolufinancovaných regionálnym príspevkom. 

- Bod 7A – je potrebné priame vysvetlenie 50 nepriamo podporených pracovných miest, 

ktoré vzniknú u iných subjektov naviazaných na činnosť podporeného subjektu.   

- Bod 7B – potrebné priame vysvetlenie 24 osôb v kapacite podporného skleníka naraz 

v jednom mieste. 



2 
 

2. Obec Hrušov. 

„Modernizácia a údržba sociálnych zariadení na II. vyučovacom stupni Základnej školy 

s materskou školou Hrušov“ 

  

- Bod 3 správne naformulovať účel poskytnutia regionálneho príspevku. Uviesť udržateľný 

úžitok realizácie aktivít projektu spolufinancovaných regionálnym príspevkom. Potreba 

zakomponovania s hygienickým zariadením. 

 

3. Obec Vrbovka. 

Rekonštrukcia hygienických zariadení Základnej školy Kalmána Mikszátha 

s vyučovacím jazykom maďarským s materskou školou Vrbovka.  

 

- Bod 3 správne naformulovať účel poskytnutia regionálneho príspevku. Uviesť udržateľný 

úžitok realizácie aktivít projektu spolufinancovaných regionálnym príspevkom. 

 

 

4. Obec Opatovská Nová Ves. 

Zlepšenie občianskej infraštruktúry v obci Opatovská Nová Ves. 

 

- Bod 7A – je potrebné priame vysvetlenie 2 priamo podporených pracovných miest počas 

projektu zachované minimálne 1 rok po ukončení realizácie. 

- Možnosť nepodporenia a zamietnutia projektu z dôvodu hospodárskej činnosti.  

 

 

5. Veľkokrtíšska vínna cesta o.z. 

Rozvoj vínnej turistiky v okrese Veľký Krtíš 

 

- Bod 5 – v stručnom popise projektu je potrebné doplniť predchádzajúcu činnosť 

financovania občianskeho združenia, bližšie definovať ročné príjmy a výdavky od 

založenia občianskeho združenia. Doplniť v popise  cieľovú skupinu bližšie špecifikovať 

ako sa bude prezentovať vinárska oblasť – vidiecka turistika. Upriamiť sa na oblastný 

cestovný ruch.  

- Bod 7B – potrebné priame vysvetlenie 5 osôb v počte nových služieb existujúcich 

v dôsledku realizácie projektu. 

 

6. Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Veľký Krtíš, n.o. 

Zabezpečenie implementácie Akčného plánu rozvoja okresu Veľký Krtíš 

 

- Bod 3 správne naformulovať účel poskytnutia regionálneho príspevku. Uviesť udržateľný 

úžitok realizácie aktivít projektu spolufinancovaných regionálnym príspevkom. 

- Bod 7A – počet 1 priamo podporeného a vytvoreného pracovného miesta sa zdá byť 

nelogické v roku 2020.    
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7. Stredná odborná škola Veľký Krtíš 

Zlepšenie podmienok odborného vzdelávania v prepojení s praxou na SOŠ vo Veľkom Krtíši  

 

- Bod 3 správne naformulovať účel poskytnutia regionálneho príspevku. Uviesť udržateľný 

úžitok realizácie aktivít projektu spolufinancovaných regionálnym príspevkom. 

- Bod 7B – pri počte podporených učební (4) je potrebné zosúladenie počtu učební v časti 

odporúčaných merateľných ukazovateľov s textom.  

 

8. Komunitné centrum Menšín, Veľký Krtíš 

Úhrada výdavkov spojených so zabezpečením aktivít a prevádzky komunitného centra menšín  

 

- Bod 3 správne naformulovať účel poskytnutia regionálneho príspevku. Uviesť udržateľný 

úžitok realizácie aktivít projektu spolufinancovaných regionálnym príspevkom. 

- Bod 5 – v stručnom popise projektu je potrebné preukázať lokálny charakter. 

- Bod 7A, 7B – zosúladiť počet priamo podporených pracovných miest s počtom 

podporených pracovných miest sociálnych pracovníkov spolu s textom.  

 

9. Obec Ipeľské Predmostie 

Spolufinancovanie výstavby mosta cez hraničnú rieku Ipeľ v lokalite obcí Ipeľské 

Predmostie (SK) – Drégelypalánk (/HU) a ciest, ktoré vedú k mostu na slovenskej 

strane 

- Bod 3 správne naformulovať účel poskytnutia regionálneho príspevku. Uviesť udržateľný 

úžitok realizácie aktivít projektu spolufinancovaných regionálnym príspevkom. 

- Bod 7A – počet nepriamo podporených pracovných miest s počtom 20 bližšie 

špecifikovať.     

 

10. IMPÉRIUM, o.z., 

Centrum podpory sociálnych služieb v okrese Veľký Krtíš 

 

- Bod 5 – v stručnom popise projektu v časti cieľ projektu je špecifikované obstaranie 

motorového vozidla pre opatrovateľky avšak je potrebné objasniť či subjekty uvedené 

v popise sú 2 rôzne subjekty a ich vzájomné prepojenie. Konkrétnejšie špecifikovať 

prevádzku denných stacionárov vo Veľkom Krtíši a Vinici spolu s terénnou 

opatrovateľskou službou.  Potrebné je bližšie špecifikovať klientelu denných stacionárov 

a fungovanie terénnej opatrovateľskej služby. 

- Bod 7A – počet priamo podporených pracovných miest zosúladiť s textom.      

 

11. Spojená škola Modrý Kameň  

Vytvorenie Regionálneho vzdelávacieho centra pri spojenej škole v Modrom Kameni 

 

- Bod 3 správne naformulovať účel poskytnutia regionálneho príspevku. Uviesť udržateľný 

úžitok realizácie aktivít projektu spolufinancovaných regionálnym príspevkom. 

- Bod 7A – počet priamo podporených pracovných miest s počtom 3 bližšie špecifikovať.   
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12. Obec Stredné Plachtince 

Rekonštrukcia fasády budovy Materskej školy v Stredných Plachtinciach  

 

- Bod 3 správne naformulovať účel poskytnutia regionálneho príspevku. Uviesť udržateľný 

úžitok realizácie aktivít projektu spolufinancovaných regionálnym príspevkom. 

- Bod 7A – počet priamo podporených pracovných miest s počtom 3 bližšie špecifikovať.   

 

13. Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia 

Zosieťovanie možností cestovného ruchu v cezhraničnom meradle 

 

- Bod 5 – v stručnom popise projektu je potrebné doplniť akým spôsobom bude 

zabezpečená koordinácia projektu cez oblastný cestovný ruch s podporou cestovných 

agentúr. Bližšie špecifikovať reálny prínos.  

 

14. Viktor Lestyánsky – LY-agri  

Obstaranie nového stroja – traktorový náves 

 

- Bod 3 správne naformulovať účel poskytnutia regionálneho príspevku. Uviesť udržateľný 

úžitok realizácie aktivít projektu spolufinancovaných regionálnym príspevkom. 

 

 

15. Adrian Nagy – ADOREX   

Obstaranie nového stroja – cisterna 

 

- Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku bez výhrad. 

 

 

K bodu 3:. 
 

Na záver stretnutia poďakoval prítomným za účasť na pracovnom  stretnutí. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

1. Prezenčná listina zo dňa 13.12.2018 

 

 

 

 

Veľký Krtíš 13.12.2018 

Overil: Mgr. Jozef Cuper                                                    Zapísala: Ing. Riana Tóthová       


