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OU-SL-OO-2022/004660-006     

Z á p i s n i c a   

 

 z rokovania členov Riadiaceho výboru najmenej rozvinutého okresu Stará Ľubovňa 

dňa 11. 08. 2022 o 09.30 hod. na Okresnom úrade Stará Ľubovňa  

 

Prítomní: členovia riadiaceho výboru najmenej rozvinutého okresu Stará Ľubovňa 

(príloha 1)   

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu rokovania 

3. Určenie priorít a pripomienkovanie návrhu Výzvy 01/OÚ SL/2022 

4. Schvaľovanie návrhu Výzvy 01/OÚ SL/2022 

5. Rôzne 

6. Uznesenie 

7. 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 5 členovia 

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

uznášaniaschopný. Súčasne privítal aj online účastníkov rokovania – hostí Ing. Dominiku 

Semanovú (generálna riaditeľka sekcie regionálneho rozvoja MIRRI SR) a Ing. Petra Paľu 

(odborný konzultant MIRRI – koordinátor). 
 

K bodu 2. 

Predseda riadiaceho výboru navrhol hlasovať o schválení programu rokovania.  

Hlasovanie členov riadiaceho výboru: 
prítomní: 5 

neprítomní: 2 

Hlasovanie členov riadiaceho výboru: 
za schválenie: 5 

proti schváleniu: 0  

 Riadiaci výbor schválil predložený program rokovania. 

 

K bodu 3. 

Predseda riadiaceho výboru oboznámil prítomných o schválenom Pláne rozvoja NRO SĽ 

a jednotlivých aktivitách, opatreniach a úlohách, z ktorých sa vybrali priority pre Výzvu 01/OÚ 

SL/2022 (ďalej len „Výzva“). 

Na rok 2022 sú disponibilné zdroje finančných prostriedkov vo výške 961 377 €. 

 

K bodu 4. 

 Predseda riadiaceho výboru vyzval prítomných členov riadiaceho výboru, aby sa vyjadrili 

k návrhu Výzvy. Do diskusie sa zapojili všetci prítomní členovia riadiaceho výboru i hostia. 

 

 Po diskusii k návrhu Výzvy medzi členmi riadiaceho výboru sa pristúpilo k verejnému 

hlasovaniu o návrhu Výzvy s navrhnutými úpravami z rokovania, ktoré doň boli zapracované.  

 

 

http://www.minv.sk/


Hlasovanie členov riadiaceho výboru: 
prítomní: 5 

neprítomní: 2 

Hlasovanie členov riadiaceho výboru: 

za schválenie: 5 

proti schváleniu: 0  

 

Riadiaci výbor schválil predložený návrh Výzvy 01/OÚ SL/2022.  

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

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

okresný úrad v sídle NRO vyhlási Výzvu na podanie žiadosti o poskytnutie regionálneho 

príspevku so schválenými návrhmi a pripomienkami.  
 

K bodu 5. 

 Na základe termínu zverejnenia schválenej Výzvy (od 15. 8. 2022 do 12. 9. 2022 – 4 

týždne) a potvrdenia účasti zástupcu MIRRI SR na tzv. „Infodni“ pre verejnosť je predpoklad 

konania „Infodňa“ v týždni od 22. – 26. 8. 2022.  

Jeho propagácia bude zabezpečená okresným úradom a členmi Riadiaceho výboru po 

potvrdení účasti zástupcu MIRRI SR. 
 

K bodu 6. 

Uznesenie z rokovania: 

Podľa § 3 ods. 4 písm. f) zákona okresný úrad v sídle NRO vyhlási výzvu na podanie žiadosti 

o poskytnutie regionálneho príspevku so schválenými návrhmi a pripomienkami dňa 15. 8. 

2022.  
Termín a zodpovedný: v texte     

 

K bodu 7. 

 Predseda riadiaceho výboru ukončil rokovanie poďakovaním za aktívnu účasť na rokovaní 

výboru a rokovanie ukončil. 

 

V Starej Ľubovni dňa 11. 08. 2022 

                                           

Zapísala: 

Ing. Anna Schneiderová 

ved. organizačného odboru OÚ 

 

 

 

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 

3. Výzva 01/OÚ SL/2022 


