Priebežná informácia o realizácii Akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok

I. Základné informácie o akčnom pláne (AP)
Dátum schválenia AP vládou
10. február 2016
Dátum schválenia dodatku č. 1 k AP

6. december 2016

Dátum schválenia dodatku č. 2 k AP

13. september 2018

Predpokladaný rozpočet

55,9 mil. €, z toho EŠIF 33,8 mil. €, RP 4,86 mil. €

Miera evidovanej nezamestnanosti k 31. 12. 2015 v okrese

23,44 %

Počet disponibilných UoZ v okrese k 31. 12. 2015

7 787

Cieľ AP do roku 2020 (počet vytvorených pracovných miest)

2 000

Cieľová miera evidovanej nezamestnanosti podľa AP*

17,42 %

Miera evidovanej nezamestnanosti k 30. 9. 2018 v okrese

14,81 %

Počet disponibilných UoZ v okrese k 30. 9. 2018

4 815

Pokles počtu evidovaných UoZ

2 972

z toho počet vytvorených pracovných miest k 30. 9. 2018 s podporou RP a EŠIF

2 027

Zmena miery evidovanej nezamestnanosti k 30. 9. 2018 v okrese

-8,63 %

Zmena miery evidovanej nezamestnanosti k 30.9.2018 na Slovensku

-5,25 %

* - zníženie počtu UoZ k 31. 12. 2015 o cieľovú hodnotu vytvorenia pracovných miest
K naplneniu cieľov Akčného plánu okresu Kežmarok v tvorbe nových pracovných miest môže výrazne
prispieť rozhodnutie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č.18/2018 z 16. júla 2018, ktorým bola
schválená investičná pomoc pre spoločnosť Mubea Automotive Slovakia s.r.o. v celkovej výške 14 948 000
eur po intenzívnych 9 mesačných rokovaniach medzi ministerstvom, agentúrou SARIO, mestom Kežmarok
a investorom.
Výstavba nového výrobného závodu na výrobu automobilových dielcov a náhradných dielcov a
inžinierskeho centra v Kežmarku predstavuje investíciu minimálne 51 miliónov eur a vytvorí priamo 504
nových pracovných miest, z toho 100 v technologickom centre. Okrem toho je predpokladaný vznik do 250
pracovných miest nepriamo.
Pri realizácii investície je dôležitým prvkom dobudovanie infraštruktúry pre lokalitu areálu budúcej výrobnej
základne. MH SR projekt podporilo aj viacerými opatreniami regionálneho rozvoja súvisiaceho s prípravou
potrebnej technickej infraštruktúry priemyselného parku do ktorého investícia smerovala. Ďalšie investície
do infraštruktúry vedúcej k areálu bude potrebná súčinnosť mesta Kežmarok, Železnice Slovenskej republiky
a Slovenskej správy ciest.

Regionálny príspevok 2016-2020

4 860 000 €

Žiadosti o RP s financovaním do roku 2020

2 345 041 €
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Celkový rozpočet RP 2016-2018

3 460 000 €

Žiadosti o RP s financovaním do roku 2018
zazmluvnené z predložených

13

2 128 473 €

62 %

9#

1 777 289 €

84 %

1 028 054 €

58 %

poskytnuté zo zazmluvnených
#

48 %

- po zohľadnení dvoch zmlúv, od ktorých prijímateľ odstúpil

II. Prehľad plnenia opatrení Akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok k 30. 9. 2018
Názov opatrenia
A. Systémové opatrenia na úrovni
okresu
B. Prioritná oblasť Podpora
regionálnej ekonomiky a inovácii
C. Prioritná oblasť Podpora rozvoja
ľudského kapitálu
D. Prioritná oblasť Zvyšovanie
atraktivity územia a zlepšenie
kvality a dostupnosti služieb
Spolu

Celková
suma

Plánované

EŠIF
Zazmluvnené

Plánované

RP
Zazmluvnené

5 970 000

5 000 000

441 965

970 000

581 489

23 602 000

11 987 000

30 010 021

475 000

120 800

17 903 000

10 600 000

18 877 789

1 687 000

550 000

8 438 000
55 913 000

6 240 000
33 827 000

25 418 119
74 747 894

1 728 000
4 860 000

525 000
1 777 289

III. Úlohy z uznesenia vlády SR č. 45 zo dňa 10. 2. 2016 v súvislosti s Akčným plánom rozvoja okresu
Kežmarok
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
B.2. „začať verejné obstarávanie na štúdiu realizovateľnosti stavby ciest I. triedy – I/67, I/66, I/67
Rožňava – Bardejov, vrátane úseku Veľká Lomnica – Kežmarok“
Termín: 31. 08. 2016 – splnené
B.3. „pokračovať v ďalšej príprave stavby I/66 Poprad – Kežmarok II. etapa na základe výsledkov
štúdie realizovateľnosti“
Termín: 30. 07. 2017 – schválený odklad termínu na 30. 06. 2019 – v plnení
B.4. „posúdiť možnosti otvorenia hraničného priechodu pre kamiónovú dopravu pre poľsko-slovenský
Tatranský región v rámci spracovania štúdií realizovateľnosti „I/68 Mníšek nad Popradom –
Prešov“ a „I/67, I/66, I/67 Rožňava – Bardejov““
Termín: 30. 06. 2017 – nesplnené
B.5. „poskytovať dotácie na obstaranie nájomných bytov pre mladých v rozsahu limitov výdavkov
rozpočtu verejnej správy na príslušný rozpočtový rok“
Termín: raz ročne k 31. 12. do roku 2020 – v plnení
B.6. „zapracovať do hodnotiacich kritérií, posudzovania žiadostí o poskytnutie dotácií na spracovanie
územnoplánovacej dokumentácie obciam, bodové zvýhodnenie projektov najmenej rozvinutého
okresu tak, aby bol na zabezpečenie vyrovnávania regionálnych rozdielov zohľadnený zámer
podpory rozvoja najmenej rozvinutého okresu“
Termín: 30. 12. 2016 – splnené
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B.9. „v súčinnosti s podpredsedom vlády a ministrom financií, ministrom práce, sociálnych vecí a
rodiny, ministrom životného prostredia, ministrom zdravotníctva, ministrom pôdohospodárstva,
ministrom hospodárstva, ministrom školstva a vedúcim Úradu vlády SR vytvoriť pracovnú
skupinu na vypracovanie návrhu legislatívneho riešenia upravujúceho problematiku
hospodárskeho, sociálneho a územného rozvoja regiónov a obcí s cieľom zahrnúť do pôsobnosti
okresných úradov ich participáciu na realizácii úloh z akčných plánov najmenej rozvinutých
okresov“
Termín: 01. 04. 2016 - splnené
Úrad vlády SR
B.7. „poskytnúť regionálny príspevok vo výške 4 860 000 eur, z toho 2 000 000 eur v roku 2016, 730
000 eur v roku 2017, 730 000 eur v roku 2018, 700 000 eur v roku 2019 a 700 000 eur v roku
2020“
Termín: priebežne do roku 2020 – v plnení
B.24. „zabezpečiť zriadenie Integrovanej siete informačno-poradenských centier v súlade s
ustanoveniami Partnerskej dohody; zabezpečiť efektívnu podporu pri príprave a realizácii
opatrení Akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok prostredníctvom informačno-konzultačných
aktivít pre potreby žiadateľov a prijímateľov projektov realizovaných na území tohto okresu“
Termín: ihneď – splnené
Ministerstvo vnútra SR
B.8. „vytvoriť podmienky na vypracovanie projektov svojpomocnej výstavby domov“
Termín: 31. 12. 2017 – splnené
B.9. „v súčinnosti s podpredsedom vlády a ministrom financií, ministrom práce, sociálnych vecí a
rodiny, ministrom životného prostredia, ministrom zdravotníctva, ministrom pôdohospodárstva,
ministrom hospodárstva, ministrom školstva a vedúcim Úradu vlády SR vytvoriť pracovnú
skupinu na vypracovanie návrhu legislatívneho riešenia upravujúceho problematiku
hospodárskeho, sociálneho a územného rozvoja regiónov a obcí s cieľom zahrnúť do pôsobnosti
okresných úradov ich participáciu na realizácii úloh z akčných plánov najmenej rozvinutých
okresov“
Termín: 01. 04. 2016 – splnené
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
B.10. „vytvoriť podmienky na vybudovanie centra poradenstva a služieb zamestnanosti (kompetenčné
centrum) zahŕňajúce kariérne a profesijné poradenstvo, služby pre trh práce, inkubačné programy
a subjekty sociálnej ekonomiky“
Termín: 30. 12. 2016 – splnené
B.11. „poskytnúť metodickú pomoc samosprávam a iným subjektom pri zakladaní a prevádzke
subjektov sociálnej ekonomiky“
Termín: 30. 12. 2016 – splnené
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Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
B.12. „pri tvorbe kritérií a vyhodnocovaní žiadostí o prenájom poľnohospodárskej pôdy v správe
Slovenského pozemkového fondu zo strany úspešných žiadateľov o nenávratný finančný
príspevok podľa podopatrenia 6.1 „Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých
poľnohospodárov“ prioritne zohľadňovať žiadateľov z najmenej rozvinutého okresu“
Termín: priebežne – v plnení
B.13. „zvýšiť protieróznu a protipovodňovú ochranu lesných pozemkov, ktoré sú v správe štátnych
organizácií lesného hospodárstva, formou realizácie lesníckych činností a revitalizácie
hydromelioračného majetku v správe štátneho podniku Hydromeliorácie v okrese Kežmarok, s
využitím uchádzačov o zamestnanie evidovaných na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny
v Kežmarku“
Termín: priebežne – v plnení
Ministerstvo hospodárstva SR
B.14. „podporiť klastrové iniciatívy v kľúčových hospodárskych sektoroch v okrese Kežmarok“
Termín: 31. 12. 2016 – splnené
B.15. „dobudovať verejnú infraštruktúru priemyselného parku a zabezpečiť potenciálnych investorov
v oblasti ľahkého priemyslu a výroby podľa Akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok“
Termín: 31. 12. 2018 – v plnení
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
B.16. „v spolupráci s podpredsedom vlády a ministrom vnútra a ministrom pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka podporiť rozšírenie kapacít materských škôl v ôsmych obciach okresu Kežmarok“
Termín: 31. 12. 2017 – splnené
B.17. „v spolupráci s podpredsedom vlády a ministrom vnútra, ministrom pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka a ministrom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja podporiť rozšírenie kapacít
základných škôl v štyroch obciach okresu Kežmarok“
Termín: 31. 12. 2016 – splnené
B.18. „v spolupráci s podpredsedom vlády a ministrom vnútra podporiť zriadenie dvoch základných
umeleckých škôl v marginalizovaných rómskych komunitách v regióne“
Termín: 31. 12. 2016 – splnené
B.19. „vytvoriť pilotný model procesu diagnostiky a rediagnostiky detí a žiakov so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami v regióne s cieľom zvýšiť ich úspešnosť pri dosahovaní
vzdelávacích výsledkov“
Termín: 31. 08. 2016 – splnené
B.20. „poskytnúť súčinnosť pri vybudovaní centier odborného vzdelávania a prípravy pri strednej
odbornej škole v regióne zapojenej do systému duálneho vzdelávania“
Termín: 31. 12. 2016 – splnené
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B.21. „v spolupráci s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny podporiť vznik tréningových centier
pre prípravu na jednoduché povolania pod gesciou stredných odborných škôl v regióne“
Termín: 31. 12. 2016 – splnené
Ministerstvo zdravotníctva SR
B.22. „vybudovať a rekonštruovať infraštruktúru za účelom etablovania centier integrovanej
zdravotnej starostlivosti v rámci okresnej siete integrovanej a sociálnej starostlivosti (Kežmarok
– Spišská Belá – Spišská Stará Ves) v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu
podľa pravidiel implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov v prípade, že
budú predložené a schválené príslušné projekty“
Termín: 31. 12. 2018 – v plnení
Ministerstvo financií SR
B.23. „uvoľniť finančné prostriedky pre rok 2016 na regionálny príspevok pre Ministerstvo dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR podľa Akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok“
Termín: 29. 02. 2016 – splnené
Úrad pre verejné obstarávanie
B.25. „vypracovať legislatívne návrhy a metodické usmernenia pre samosprávy na zabezpečenie
realizácie spoločensky zodpovedného obstarávania tovarov a služieb od regionálnych
producentov a poskytovateľov, vrátane implementácie prioritných programov a aktivít Akčných
plánov rozvoja najmenej rozvinutých okresov“
Termín: ihneď – splnené
B.26. „poskytnúť metodickú podporu na využívanie verejného obstarávania so sociálnym aspektom“
Termín: priebežne – v plnení
Štatistický úrad SR
B.27. „zabezpečiť dostupnosť štatistických údajov na realizáciu navrhovaných opatrení“
Termín: priebežne k 31. 12. do roku 2020
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Príloha č. 1 Stav podaných žiadostí a čerpania RP za okres Kežmarok (v EUR)
Č.O.
1.

1.

1.6.

5.

8.

8.

12.

15.

Účel
Regionálneho
príspevku
011/2016/KK Mesto
Zabezpečenie
Kežmarok
aktivít a prevádzky
Centra podpory
regionálneho
rozvoja okresu
Kežmarok
043/2018/KK Centrum
Zabezpečenie
podpory
aktivít a prevádzky
regionálneho Centra podpory
rozvoja
regionálneho
okresu
rozvoja okresu
Kežmarok
Kežmarok
074/2017/KK Mesto
Oprava a
Kežmarok
interiérové
vybavenie
priestorov budovy
Reduty v meste
Kežmarok - sídlo
Centra podpory
regionálneho
rozvoja
006/2017/KK Obec Ihľany Zriadenie
a vybavenie dielne
obecného podniku
v obci Ihľany
004/2016/KK Obec
Stavebné práce na
Huncovce
prístavbu nového
objektu k
existujúcemu
skladovému
objektu ZŠ
Huncovce vrátane
vodovodnej a
kanalizačnej
prípojky
038/2017/KK Obec Jurské Vybudovanie
nadstavby a
strechy základnej
školy v obci Jurské
010/2016/KK Kežmarská
Svojpomocná
platforma pre domová výstavba a
sociálne
realizácia nových
začlenenie,
stavieb sociálneho
n.o.
bývania v obciach
Ihľany a Krížová
Ves
064/2018/KK Mesto
Vypracovanie
Kežmarok
dvoch
koncepčných
dokumentov
v oblasti
sociálnych služieb,
zdravotnej
starostlivosti
a podpory zdravia
Č. žiadosti

Žiadateľ
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Žiadaná
suma

Zazmluvnená Poskytnutá
suma
suma

Poznámka

214 275

214 275

185 111 Zmluvy
o poskytnutí
RP účinné od
22. 12. 2016
a 22. 9. 2017

291 251

291 251

0 Zmluva
o poskytnutí
RP účinná od
17. 10. 2018

75 963

75 963

75 963 Zmluva
o poskytnutí
RP účinná od
16. 12. 2017

120 800

120 800

300 000

300 000

0 Zmluva
o poskytnutí
RP účinná od
4. 7. 2018
300 000 Zmluva
o poskytnutí
RP účinná od
22. 12. 2016

250 000

250 000

245 000

245 000

50 000

50 000

0 Zmluva
o poskytnutí
RP účinná od
12. 5. 2017
236 980 Zmluvy
o poskytnutí
RP účinná od
22. 12. 2016
a 4. 7. 2016

0 Zmluva
o poskytnutí
RP účinná od
17. 10. 2018

Č.O.

Č. žiadosti

Žiadateľ

17.

112/2016/KK Mesto
Kežmarok

5.

030/2018/KK Mesto
Kežmarok

8.

123/2018/KK Obec
Huncovce

8.

124/2018/KK Obec Jurské

17.

074/2018/KK Mesto
Spišská Belá

Účel
Regionálneho
príspevku
Rekonštrukcia
Zariadenia pre
seniorov a
Zariadenia
opatrovateľskej
služby
Vytvorenie
sociálneho podniku
v meste Kežmarok
a obstaranie
hmotného
investičného
majetku
Zvýšenie kapacity
Základnej školy v
Huncovciach v
jednozmennej
prevádzke
Vybudovanie
technickoprevádzkových
objektov a zázemia
pri základnej škole
Vybudovanie
Centra sociálnych
služieb

Spolu

Žiadaná
suma

Zazmluvnená Poskytnutá
suma
suma

Poznámka

230 000

230 000

230 000 Zmluva
o poskytnutí
RP účinná od
19. 1. 2018

200 000

0

0 Žiadosť sa
spracováva

77 752

0

0 Žiadosť sa
spracováva

110 000

0

0 Žiadosť sa
spracováva

180 000

0

0 Žiadosť sa
spracováva

2 345 041

1 777 289

1 028 054

Zoznam nerealizovaných zmlúv
Č.O.

Č. žiadosti

Žiadateľ

9.1.

005/2016/KK Prešovský
samosprávny
kraj

17.

122/2016/KK Mesto Spišská
Belá

Účel
Regionálneho
príspevku
Vytvorenie
stredoškolského
kampusu
Vypracovanie
projektovej
dokumentácie na
zriadenie Centra
sociálnych
služieb v
Spišskej Belej
a realizácia
rekonštrukcie a
prístavby

Spolu
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Žiadaná
suma

Zazmluvnená
suma

500 000

500 000

180 000

180 000

680 000

680 000

Poskytnutá
suma

Poznámka

0 Zmluva
o poskytnutí
RP účinná od
22. 12. 2016
0 Zmluva
o poskytnutí
RP účinná od
10. 2. 2018

0

Príloha č. 2 Prehľad uzatvorených zmlúv financovaných z EŠIF k 30. 9. 2018 (v EUR)
Názov projektu

Názov subjektu

Krátky dodávateľský reťazec FARMFOODS
Prípravná podpora na animáciu miestnej akčnej
skupiny Pro Tatry, o.z.
Prípravná podpora pri tvorbe návrhu stratégie
CLLD Tatry - Pieniny LAG
Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš príprava stratégie CLLD
Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš stratégia CLLD: "SPIŠ - otvorená možnosť pre
dedičstvo v budúcnosti"
Investície do poľnohospodárskeho podniku HYDINA HOLDING, s.r.o.
Modernizácia a obstaranie technologického
vybavenia - THYMOS, spol.s.r.o.

AT TATRY, spol. s r.o.

Dátum
účinnosti
zmluvy
28.10.2017

Pro Tatry, o. z.

04.08.2016

15 000

Tatry - Pieniny LAG

06.08.2016

12 000

Občianske združenie
pre rozvoj regiónu Spiš

06.08.2016

3 961

Občianske združenie
pre rozvoj regiónu Spiš

21.6.2018

147 324

HYDINA HOLDING,
s.r.o.

22.03.2016

980 864

THYMOS, spol. s.r.o.

22.03.2016

745 988

2.

Stavebné úpravy porážkarne, Kežmarok

MIROND, s.r.o.
Kežmarok

22.03.2016

432 438

2.

Prestavba šampionárne na výrobu mliečnych
výrobkov a ich skladovanie
Modernizácia mliekarenských technológii v
spoločnosti Tatranská mliekareň a.s

VALTIN, s. r. o.

23.03.2016

118 571

30.03.2016

997 080

31.03.2016

509 053

31.03.2016

338 227

02.04.2016

978 261

02.04.2016

406 567

TIS, v.o.s.

02.04.2016

235 136

Tatranská Likérka,
s.r.o.

29.06.2016

417 250

MPC PLUS spol. s r.o.

13.09.2016

858 380

Lesy Mesta Spišská
Belá s. r. o.

28.09.2016

49 432

TATRAPRIM s.r.o.

01.10.2016

50 000

LBS NEMEŠANY
s.r.o.

08.11.2016

765 539

AGROOSIVO ÚSVIT, s.r.o.

04.02.2017

58 564

AT TATRY, spol. s r.o.

04.02.2017

79 937

THYMOS, spol. s r.o.

15.6.2017

986 709

Anna Kalafutová

21.06.2017

15 901

AGROZAMI, spol. s
r.o.

21.06.2017

59 918

Č.O.
1.2.
1.3.
1.3.
1.3.
1.3.

2.
2.

2.
2.

2.
2.

Tatranská mliekareň
a.s.
Spoločnosť
lesomajiteľov, p.s.
Ihľany
Obec Ihľany
MIROND, s.r.o.
Kežmarok
Urbárska spoločnosť pozemkové
spoločenstvo Malá
Franková

Projekt obnovy lesov Spoločnosť
lesomajiteľov, p.s. Ihľany
Projekt obnovy lesných porastov - Obec Ihľany
Investície do rozvoja spoločnosti MIROND,
spol. s r.o. Kežmarok

2.
Lesná cesta - lokalita Potok, Malá Franková
2.
2.
2.
2.
2.
2.

2.
2.

2.
2.
2.

Projekt ozdravných opatrení v lesoch
spoločnosti TIS, v.o.s. na roky 2015-2019
Rozšírenie výrobných kapacít výroby likérov v
TATRANSKEJ LIKÉRKE s.r.o.
Investície do pekárenskej výroby MPC PLUS
spol. s r.o.
Preventívne opatrenia proti škodcom v lesoch
mesta Spišská Belá
Rozšírenie výrobnej kapacity TATRAPRIM
s.r.o.
Vybudovanie prevádzky mäsovýroby s
vlastným bitúnkom v spoločnosti LBS
NEMEŠANY s.r.o.
Investície do inovatívnej technológie v
AGROOSIVE ÚSVIT, s.r.o.
Samochodný postrekovač pre účely
zabezpečenia variabilnej aplikácie hnojív a
pesticídov pre potreby zabezpečenia krmív pre
ŽV
Inovácia výrobného procesu v spoločnosti
THYMOS, spol. s r.o.
Stavebná a technologická modernizácia
živočíšnej výroby
Nákup poľnohospodárskej techniky pre
AGROZAMI, spol. s r.o.
8

Výška NFP
263 680

Č.O.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.

2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.

2.
2.
2.
2.

Názov projektu

Názov subjektu

Inovácia výrobného procesu v spoločnosti
KARLOFF, s.r.o.
Modernizácia poľnohospodárskej výroby
spoločnosti SATPOL
Stavebné úpravy maštale oviec
Inovácia technologického procesu TAMI
Zlepšenie welfare v chove oviec vo firme
ZAMAGRO spol. s r.o.
Zefektívnenie chovu oviec - stavebné a
technologické investície
Farma Kamence
Farma hovädzieho dobytka Kriššák v
Matiašovciach
Vybudovanie farmy na chov oviec a pestovanie
rakytníka reštliakového
ZMIEŠANÉ POĽNOHOSPODÁRSTVO Ing.
Juraj Bojňanský
ZMIEŠANÉ POĽNOHOSPODÁRSTVO Ing.
Jana Kahanová
Ekofarma oviec Budzáková Lendak
Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre
mladých poľnohospodárov – Rozália
Halčinová
Jahody a zemiaky s pod Tatier
ZMIEŠANÉ POĽNOHOSPODÁRSTVO Ing.
Zuzana Cehulová
Založenie poľnohospodárskeho podniku - Ján
Ščurka
ZMIEŠANÉ POĽNOHOSPODÁRSTVO Ing.
Zdenko Profant
Tradičné poľnohospodárstvo z dvora
Moja cesta k podnikaniu v poľnohospodárstve
pre mladých začínajúcich farmárov.
Ekofarma - Balážová
Ekofarma oviec Krempaský v Jezerskom
Rekonštrukcia maštale pre dojčiace kravy
Modernizácia nástrojov rastlinnej výroby
farmy ZEMEDAR
Inovácia technologických zariadení v
spoločnosti Tatranská mliekareň a.s.
TATRAPRIM s.r.o. - Zvýšenie
konkurencieschopnosti podniku
Aplikačný softvér pre efektívne riadenie
chovov s trhovou produkciou mlieka

Posilnenie konkurencieschopnosti spoločnosti
THYMOS, spol. s r.o.
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti
THYMOS, spol. s r.o.
Inovácia výrobného procesu 2 v spoločnosti
KARLOFF, s.r.o.
Inovácia výrobného procesu 3 v spoločnosti
KARLOFF, s.r.o.
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Výška NFP

KARLOFF, s.r.o.

28.6.2017

1 668 000

SATPOL, s.r.o.

30.06.2017

30 584

TIS, s.r.o.
Tatranská mliekareň
a.s.
ZAMAGRO, spol. s
r.o.

12.07.2017

119 725

20.7.2017

2 909 367

25.07.2017

57 320

PIENSPOL, s.r.o.

01.08.2017

67 500

Ing. Martina Fechová

12.08.2017

50 000

Peter Kriššák ml.

12.08.2017

50 000

Kristína Vaverčáková

15.08.2017

50 000

Juraj Bojňanský

16.08.2017

50 000

Ing. Jana Kahanová EST Frontier Slovakia
Katarína Budzáková

17.08.2017

50 000

18.08.2017

50 000

Rozália Halčínová

18.08.2017

50 000

Ing. Mária Vidová

18.08.2017

50 000

Ing. Zuzana Cehulová

18.08.2017

50 000

Ján Ščurka

19.08.2017

50 000

Ing. Zdenko Profant

24.08.2017

50 000

Štefan Vdovjak

27.08.2017

50 000

Veronika Jaromerská

31.08.2017

50 000

Marcela Balážová
Kamil Krempaský
AT TATRY, spol. s r.o.

31.08.2017
08.09.2017
24.10.2017

50 000
50 000
118 126

ZEMEDAR, s.r.o.

30.11.2017

60 000

Tatranská mliekareň
a.s.

29.1.2018

6 258 827

TATRAPRIM s.r.o.

1.2.2018

86 298

13.3.2018

256 520

19.04.2018

743 998

THYMOS, spol. s r.o.

16.5.2018

208 648

THYMOS, spol. s r.o.

29.5.2018

1 045 167

KARLOFF, s.r.o.

14.6.2018

199 800

KARLOFF, s.r.o.

17.8.2018

850 507

SK FARM Partners s.
r. o.
Urbárske a
komposesorátne
pozemkové
spoločenstvo

Obnova lesov Urbárskeho a komposesorátneho
pozemkového spoločenstvo v Osturni,
poškodených prírodnou katastrofou

Dátum
účinnosti
zmluvy

Č.O.
2.
3.

3.
3.
3.
3.
3.
3.

3.
3.
3.

3.
3.
3.
3.
3.

3.

3.

3.

7.
8.
8.
8.
8.
8.

8.

Názov projektu

Názov subjektu

Inovácia výrobného procesu v spoločnosti
TATRANSKÁ LIKÉRKA s.r.o.
Modernizácia organizácie výroby a
priemyselného parku v spoločnosti
ZASTROVA, a.s.
Inovačné aktivity v spoločnosti TORDEN s.r.o.
Inovácia výrobného procesu s cieľom rastu
konkurencieschopnosti spoločnosti
Elektronická platforma pre inovatívne formy
vzdelávania v oblasti systémov riadenia kvality
Inovatívne technológie do výroby spoločnosti
PROFI JM
99 digital – tvoríme nové ICT riešenia
Rast konkurencieschopnosti spoločnosti
ZAMAZ, spol. s r.o. nákupom inovatívnej
technológie na výrobu oceľových konštrukcií
Cargo Booking System
Investície do zlepšenia technologického
vybavenia - JAVORINA, výrobné družstvo
Výroba stavebnicového systému univerzálneho
dátového rozvádzača pre vjazdy do parkovísk,
garáží a dvorov
Webový a mobilný informačný softvér objednávkového a výrobného procesu
Rast technologickej úrovne spoločnosti
Podpora na začatie a rozvoj podnikania
spoločnosti ZEDA SLOVAKIA s.r.o.
RESTAURANT ORDER DELIVERY ERP
Nákup a vývoj aplikácie na vytvorenie
medzinárodnej platformy pre obchodovanie s
náhradnými dielmi originálnychvýrobcov a
obchodníkov s použitými náhradnými dielmi
Vývoj a implementácia inovatívnych
produktov pre podporu využitia virtuálnej
reality v priemysle
Zavedenie Integrovaných manažérskych
systémov v rámci štandardov noriem ISO v
spoločnosti BJ ENERGY s.r.o.
Vývoj novej technologickej platformy na
princípoch zdieľanej ekonomiky so zameraním
na zdieľanie nástrojov a poskytovanie služieb s
nimi spojenými
Aktívne opatrenia trhu práce
Rozšírenie kapacity predškolského zariadenia v
obci Veľká Lomnica
Výstavba materskej školy v obci Rakúsy - časť
osada
Rekonštrukcia Materskej školy - Malý Slavkov
Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania v
Základnej škole Ľubica
Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania v
Základnej škole Huncovce
Inklúziou k úspešnosti všetkých žiakov na ZŠ s
MŠ
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Dátum
účinnosti
zmluvy

Výška NFP

TATRANSKÁ
LIKÉRKA s.r.o.

29.8.2018

315 050

ZASTROVA, a.s.

14.6.2017

1 578 000

TORDEN s.r.o.

16.1.2018

299 500

KMW s.r.o

18.1.2018

166 317

ISO Authority, s.r.o

2.2.2018

157 562

PROFI JM, s.r.o.

15.2.2018

95 960

99 digital, s.r.o.

7.3.2018

200 112

ZAMAZ, spol. s r.o.

13.3.2018

211 957

Mekro s.r.o.
JAVORINA, výrobné
družstvo

22.3.2018

266 001

18.8.2018

103 273

Stroj Pro, s.r.o.

21.8.2018

266 667

AREDO s.r.o.

21.8.2018

180 323

KMW s.r.o
ZEDA SLOVAKIA
s.r.o.
SPORTIGO s.r.o.

24.8.2018

305 657

28.8.2018

164 238

5.9.2018

258 000

ALBIN OWL s.r.o.

11.9.2018

269 972

MaSi SLOVAKIA
s.r.o.

21.9.2018

266 369

BJ Energy, s.r.o.

25.9.2018

117 496

Digital Factory, s.r.o.

26.9.2018

273 365

ÚPSVaR SR

-

11 951 193

Obec Veľká Lomnica

10.1.2017

821 700

Obec Rakúsy

21.4.2017

501 731

Obec Malý Slavkov
Základná škola,
Školská 1, Ľubica
Základná škola,
Školská 212/19,
Huncovce
Základná škola s
materskou školou
Spišské Hanušovce

26.4.2017

302 579

30.11.2017

108 540

30.11.2017

97 620

30.11.2017

114 120

Č.O.
8.
8.
8.
8.
8.

8.

Názov projektu

Názov subjektu

Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania v ZŠ
Žakovce
Rekonštrukcia a rozšírenie existujúcich kapacít
Materskej školy Možiarska 1, Kežmarok
Prístavba a prestavba materskej školy v
Spišskej Belej
Modernizácia, nadstavba a prístavba materskej
školy Výborná

Zvýšenie inkluzívnosti v Základnej škole,
Nižná brána 8, Kežmarok

8.
Základná škola - Grundschule, Hradné
námestie 38, 060 01 Kežmarok
8.
Podpora inkluzívneho vzdelávania v ZŠ M. R.
Štefánika, Spišská Belá
8.
Moderné vzdelávanie
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.

Rozšírenie kapacity materskej školy v obci
Ihľany
Zriadenie knižnice a odborných učební v ZŠ
Školská 535/5, Lendak
Vybavenie odborných učební - ZŠ Dr. Daniela
Fischera 2, Kežmarok
Vybavenie polytechnickej učebne a učebne
IKT ZŠ vo Vrbove
Zriadenie špecializovaných učební v ZŠ s MŠ
Spišské Hanušovce
Zriadenie odborných učební pre žiakov ZŠ J.
M. Petzvala v Spišskej Belej
Zriadenie odborných učební pre žiakov ZŠ M.
R. Štefánika v Spišskej Belej
Podpora zamestnanosti pedagogických
asistentov
Vybavenie odborných učební v ZŠ Spišská
Stará Ves
Vybavenie odborných učební - ZŠ Ľubica
Vybavenie odborných učební - ZŠ
Grundschule Hradné námestie 38, Kežmarok
Vybavenie odborných učební - ZŠ Nižná brána
8, Kežmarok

30.11.2017

36 180

Mesto Kežmarok

8.12.2017

272 726

Mesto Spišská Belá

9.12.2017

824 167

obec Výborná

14.12.2017

463 636

16.12.2017

39 790

16.12.2017

259 380

20.12.2017

145 260

16.1.2018

93 420

7.6.2018

145 260

Obec Ihľany

14.7.2018

301 507

Obec Lendak

10.8.2018

158 268

Mesto Kežmarok

14.8.2018

173 714

Obec Vrbov

14.8.2018

52 399

Obec Spišské
Hanušovce

14.8.2018

145 790

Mesto Spišská Belá

15.8.2018

174 891

Mesto Spišská Belá

15.8.2018

183 430

Obec Podhorany

15.8.2018

108 540

Mesto Spišská Stará
Ves
Obec Ľubica

17.8.2018

186 436

17.8.2018

153 026

Mesto Kežmarok

21.8.2018

166 008

Mesto Kežmarok

22.9.2018

143 169

30.5.2018

186 848

14.4.2018

566 461

Stredná odborná škola
agropotravinárska a
technická, Kušnierska
brána 349/2, Kežmarok
Stredná odborná škola
agropotravinárska a
technická, Kušnierska
brána 349/2, Kežmarok

9.
Podpora celoživotného vzdelávania v menej
rozvinutom regióne
10.
Investícia do odborného vzdelávania
odzrkadľujúc potreby trhu práce
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Výška NFP

Obec Žakovce

Spojená škola, Štúrova
231/123, Spišská Stará
Ves
Základná škola s
materskou školou
Základná škola Grundschule, Hradné
námestie 38, 060 01
Kežmarok
Základná škola
M.R.Štefánika,
Štefánikova 19, Spišská
Belá
Základná škola s
materskou školou sv.
Kríža

Rovnaké podmienky na zvládnutie základnej
školy pre všetkých

Dátum
účinnosti
zmluvy

Č.O.
15.

17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.

17.

17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.

Názov projektu

Názov subjektu
Nemocnica Dr.
Vojtecha Alexandra v
Kežmarku n. o.
Marcel Polomčák,
Čierny Orol
RELAX Lomnica s.r.o.
IQ Vision, s.r.o.
PIENINY RESORT
s.r.o.
Obec Rakúsy

Modernizácia nemocnice Dr. Vojtecha
Alexandra v Kežmarku
Prestavba priestorov nevyužívaného objektu
na penzión Čierny Orol
Penzión RELAX
Apartmány Veľká Lomnica
Penzión Smerdžonka ? podpora vidieckeho
cestovného ruchu v Pieninách
Zateplenie obecnej budovy v športovom areáli
Zabezpečenie triedeného zberu komunálnych
odpadov v Lendaku
Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti
mestského úradu Spišská Stará Ves
Triedený zber v obci Výborná
Činnosť miestnej občianskej poriadkovej
služby v obci Rakúsy
Občianska poriadková služba v obci Huncovce
Občianske hliadky - poriadok a bezpečnosť v
obci Holumnica
Občianska poriadková služba v obci Výborná
Miestna občianska poriadková služba v obci
Veľká Lomnica
Miestna občianska poriadková služba
Miestna občianska poriadková služba v obci
Slovenská Ves
Miestna občianska poriadková služba v
Toporci
Občianska poriadková služba v obci Ihľany
Cyklochodník okolo historického centra mesta
Kežmarok
Regenerácia centra obce Tvarožná-II.etapa, SO
07 Rekonštrukcia oporných múrov
Tvarožnianskeho potoka - časť Centrum II
Projekt protipovodňovej ochrany v povodí toku
Ľubica
Úprava a tvorba verejného priestranstva v obci
Žakovce - centrálna zóna
Rekonštrukcia historického parku v obci
Vlková
Most v obci Lechnica
Výstavba splaškovej kanalizácie v obci malý
Slavkov
Vybudovanie miestnej komunikácie v obci
Malý Slavkov
Revitalizácia vnútrobloku Sever, Kežmarok
Rekonštrukcia miestnych komunikácií obec
Vlková
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci
Vojňany
Obnova miestnych komunikácií v obci Reľov
Rekreačné a relaxačné centrum pri cyklotrase
vo Veľkej Lomnici
Zlepšenie nakladania s komunálnym odpadom
v obci Huncovce
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Dátum
účinnosti
zmluvy

Výška NFP

31.1.2018

3 967 809

17.03.2016

184 376

18.03.2016
18.03.2016

1 323 237
1 611 756

24.08.2016

1 641 577

4.10.2016

115 134

Obec Lendak

26.1.2017

691 449

Mesto Spišská Stará
Ves
obec Výborná

31.1.2017

212 696

23.8.2017

124 491

Obec Rakúsy

10.11.2017

201 611

Obec Huncovce

17.11.2017

151 208

Obec Holumnica

21.11.2017

151 208

obec Výborná

23.11.2017

151 208

Obec Veľká Lomnica

23.11.2017

201 611

Obec Krížová Ves

23.11.2017

201 609

Obec Slovenská Ves

23.11.2017

100 805

Obec Toporec

24.11.2017

100 805

Obec Ihľany

29.11.2017

201 611

Mesto Kežmarok

9.1.2018

530 817

Obec Tvarožná

10.3.2018

187 284

Vojenské lesy a
majetky SR - štátny
podnik

14.3.2018

9 588 629

Obec Žakovce

17.03.2018

27 344

Obec Vlková

22.03.2018

83 878

Obec Lechnica

22.03.2018

75 220

Obec Malý Slavkov

22.03.2018

149 835

Obec Malý Slavkov

22.03.2018

99 972

Mesto Kežmarok

24.4.2018

533 269

Obec Vlková

08.05.2018

89 028

Obec Vojňany

12.05.2018

76 408

Obec Reľov
BIO-plus, s.r.o. Spišská
Nová Ves

15.05.2018

87 981

19.05.2018

695 873

Obec Huncovce

21.6.2018

179 447

Č.O.
17.
17.
17.

17.

17.
17.
17.

Názov projektu

Obec Veľká Lomnica

Dátum
účinnosti
zmluvy
26.6.2018

Obec Lendak

26.6.2018

154 000

Obec Malý Slavkov

27.6.2018

347 751

Obec Ľubica

30.6.2018

180 000

Mesto Kežmarok

3.7.2018

58 959

obec Výborná

4.8.2018

196 791

Obec Malý Slavkov

28.8.2018

64 402

Názov subjektu

Zelená infraštruktúra Železničnej ulice
Zníženie podielu BRKO v komunálnom
odpade v obci Lendak
Dobudovanie systému triedeného zberu a
odvozu komunálneho odpadu v obci Malý
Slavkov
Podpora predchádzania vzniku biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov v obci
Ľubica
Rekonštrukcia a modernizácia zastávok cestnej
verejnej osobnej dopravy v Kežmarku
Komunitné centrum v obci Výborná
Rozšírenie vodovodnej siete pre MRK v obci
Malý Slavkov

Spolu

Výška NFP
677 030

74 747 894

*V prehľade nie sú zahrnuté projekty, pri ktorých sa nedá stanoviť finančná alokácia pre daný okres.
Zdroj: ITMS2014+
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Príloha č. 3 Odpočty úloh z uznesenia vlády SR č. 45 zo dňa 10. 2. 2016
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
B.2. „začať verejné obstarávanie na štúdiu realizovateľnosti stavby ciest I. triedy – I/67, I/66, I/67
Rožňava – Bardejov, vrátane úseku Veľká Lomnica – Kežmarok“ – Verejné obstarávanie na
zhotoviteľa štúdie realizovateľnosti bolo vyhlásené dňa 28. 08. 2017.
Úloha je evidovaná ako splnená s oneskorením.
B.3. „pokračovať v ďalšej príprave stavby I/66 Poprad – Kežmarok II. etapa na základe výsledkov
štúdie realizovateľnosti“ – Dňa 28. 08. 2017 bolo zverejnené vyhlásenie o začatí verejného
obstarávania štúdie realizovateľnosti I/67, I/66, I/77 Rožňava - Bardejovské Kúpele s termínom
otvárania ponúk 04. 10. 2017. K dnešnému dňu nie je súťaž ukončená a podpísaná zmluva o dielo.
V príprave stavby sa bude, resp. nebude pokračovať na základe výsledkov štúdie
realizovateľnosti. Listom č. 18764/2017/SCDPK/41456-M zo dňa 05. 06. 2017 sme požiadali
Úrad vlády SR o zmenu termínu plnenia úlohy B.3 z uznesenia vlády SR č. 45/2016. Odklad
termínu odsúhlasený nebol. Listom č. 15404/2018/SCDPK/31579-M zo dňa 07. 05. 2018 sme
opätovne požiadali Úrad vlády SR o zmenu termínu plnenia úlohy B.3 z uznesenia vlády SR č.
45/2016. Dňa 31. 05. 2018 listom č. 6668/2018/KPV bol doručený súhlas predsedu vlády SR s
odkladom plnenia úlohy do 30. 06. 2019. V súčasnosti sa spracováva štúdia realizovateľnosti
I/67, I/66, I/77 Rožňava - Bardejovské Kúpele.
Odklad termínu plnenia úlohy na 30. 6. 2019.
B.4. „posúdiť možnosti otvorenia hraničného priechodu pre kamiónovú dopravu pre poľsko-slovenský
Tatranský región v rámci spracovania štúdií realizovateľnosti „I/68 Mníšek nad Popradom –
Prešov“ a „I/67, I/66, I/67 Rožňava – Bardejov““ – Na štúdiu realizovateľnosti „I/68 Mníšek nad
Popradom – Prešov“ bola podpísaná zmluva o dielo v auguste 2016. Dňa 19.07.2017 nadobudol
účinnosť dodatok č. 2 k zmluve o dielo, ktorým sa upravil termín dodania diela po zapracovaní
pripomienok zo záverečného prerokovania do 15. 09. 2017. Na základe záverov z pracovného
rokovania, ktoré sa uskutočnilo dňa 12. 12. 2016 za účasti zástupcov objednávateľa, zástupcov
ministerstva, zhotoviteľa a požiadavky ministerstva ako aj objednávateľa, aby bol dopravný
model, ktorý je súčasťou dokumentácie podľa zmluvy o dielo, zosúladený s dopravným modelom,
ktorý zabezpečuje Národná diaľničná spoločnosť', a. s. v rámci štúdie realizovateľnosti pre stavbu
D1, R2, R4 Prešov - Košice – Budimír s predpokladaným termínom dodania do 31. 01. 2017,
nebolo možné ukončiť dielo v termíne podľa zmluvy o dielo. Od výsledného dopravného modelu
záviselo aj spracovanie ostatných častí štúdie realizovateľnosti, najmä časti CSA, MCA, preto sa
zmluvné strany dohodli na zmene termínu dodania štúdie. Na základe výsledkov oboch štúdií bude
posúdená možnosť otvoriť hraničný priechod pre kamiónovú dopravu. Listom č.
18764/2017/SCDPK/56740-M zo dňa 22. 08. 2017 sme požiadali o odklad plnenia tejto úlohy do
31. decembra 2018.
Úloha je evidovaná ako nesplnená.
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B.5. „poskytovať dotácie na obstaranie nájomných bytov pre mladých v rozsahu limitov výdavkov
rozpočtu verejnej správy na príslušný rozpočtový rok“ - V roku 2017 nebola na MDV SR
predložená žiadosť o poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov na účely sociálneho
bývania z okresu Kežmarok.
Úloha je evidovaná ako splnená.
B.6. „zapracovať do hodnotiacich kritérií, posudzovania žiadostí o poskytnutie dotácií na spracovanie
územnoplánovacej dokumentácie obciam, bodové zvýhodnenie projektov najmenej rozvinutého
okresu tak, aby bol na zabezpečenie vyrovnávania regionálnych rozdielov zohľadnený zámer
podpory rozvoja najmenej rozvinutého okresu“ - Vo vyhláške MDVRR SR č. 270/2016 z
27. 09. 2016, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MDVRR SR č. 59/2014 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o hodnotiacich kritériách a spôsobe hodnotenia žiadostí o poskytnutie
dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí sa doplnilo kritérium C.3. pre
vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácií. Cieľom tohto kritéria je podporovať spracovanie
územnoplánovacej dokumentácie v tých obciach, ktoré sú podľa podkladov z Ústredia práce,
sociálnych vecí a rodiny zapísané v zozname najmenej rozvinutých okresov. V obci bude možné
na základe schváleného územného plánu obce umiestňovať investičné zámery, ktoré zabezpečia
podporu jej rozvoja.
Úloha je evidovaná ako splnená
B.9. „v súčinnosti s podpredsedom vlády a ministrom financií, ministrom práce, sociálnych vecí a
rodiny, ministrom životného prostredia, ministrom zdravotníctva, ministrom pôdohospodárstva,
ministrom hospodárstva, ministrom školstva a vedúcim Úradu vlády SR vytvoriť pracovnú
skupinu na vypracovanie návrhu legislatívneho riešenia upravujúceho problematiku
hospodárskeho, sociálneho a územného rozvoja regiónov a obcí s cieľom zahrnúť do pôsobnosti
okresných úradov ich participáciu na realizácii úloh z akčných plánov najmenej rozvinutých
okresov“ - Na základe požiadavky MV SR, MDVRR SR listom č. 07445/2016/D520 SRR/17547 zo
dňa 17. 03. 2016 nominovalo do pracovnej skupiny na vypracovanie návrhu legislatívneho
riešenia upravujúceho problematiku hospodárskeho, sociálneho a územného rozvoja regiónov
Ing. Emu Vasiovú a Mgr. Andreu Csenkeyovú.
Úloha je evidovaná ako splnená.
Úrad vlády SR
B.7. „poskytnúť regionálny príspevok vo výške 4 860 000 eur, z toho 2 000 000 eur v roku 2016, 730
000 eur v roku 2017, 730 000 eur v roku 2018, 700 000 eur v roku 2019 a 700 000 eur v roku
2020“ – K 30. 09. 2018 bol pre okres Kežmarok poskytnutý regionálny príspevok vo výške
1 552 216 eur z toho prijímatelia vrátili 524 162 eur.
Úloha sa priebežne plní.
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B.24.„zabezpečiť zriadenie Integrovanej siete informačno-poradenských centier v súlade s
ustanoveniami Partnerskej dohody; zabezpečiť efektívnu podporu pri príprave a realizácii
opatrení Akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok prostredníctvom informačno-konzultačných
aktivít pre potreby žiadateľov a prijímateľov projektov realizovaných na území tohto okresu“ Úrad vlády Slovenskej republiky zabezpečil zriadenie Integrovanej siete informačnoporadenských centier. Za účelom zriadenia IS IPC boli uskutočnené nasledovné kroky: CKO
vydal 20. 01. 2016 metodický pokyn CKO č. 25 k Integrovanej sieti informačno-poradenských
centier; CKO pripravil návrh Zmluvy o partnerstve medzi ÚV SR a samosprávnym krajom;Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc 2014 – 2020 vyhlásil 01. 04. 2016
vyzvanie č. OPTP-P01-SC3-2016-4 na Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete
informačno-poradenských centier 1; relevantné samosprávne kraje podpísali v priebehu
mesiacov marec a apríl zmluvy o partnerstve (Košický, Prešovský, Žilinský, Trnavský, Nitriansky
a Trenčiansky samosprávny kraj). S ohľadom na lokalizáciu riadiacich orgánov a gestora IS IPC
priamo v Bratislave, CKO nepočíta s lokalizáciou IPC v Bratislavskom samosprávnom kraji.
Banskobystrický samosprávny kraj nespĺňa zákonné podmienky na pridelenie príspevku a z tohto
dôvodu nemôže byť zapojený do projektu. Podpisom zmlúv o partnerstve bola úloha splnená,
nakoľko zmluvy definujú všetky náležitosti zriadenia a činnosti integrovanej siete informačnoporadenských centier.
Úloha je evidovaná ako splnená.
Ministerstvo vnútra SR
B.8. „vytvoriť podmienky na vypracovanie projektov svojpomocnej výstavby domov“ - SO MV SR
vytvoril podmienky na vypracovanie projektov svojpomocnej výstavby domov prostredníctvom
SIH (Zmluva o financovaní uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
(Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 15 zákona č. 323/2015 o
finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a SZRB
Asset Management, a.s. a Slovak Investment Holding, a. s. ).
Úloha je evidovaná ako splnená.
B.9. „v súčinnosti s podpredsedom vlády a ministrom financií, ministrom práce, sociálnych vecí a
rodiny, ministrom životného prostredia, ministrom zdravotníctva, ministrom pôdohospodárstva,
ministrom hospodárstva, ministrom školstva a vedúcim Úradu vlády SR vytvoriť pracovnú
skupinu na vypracovanie návrhu legislatívneho riešenia upravujúceho problematiku
hospodárskeho, sociálneho a územného rozvoja regiónov a obcí s cieľom zahrnúť do pôsobnosti
okresných úradov ich participáciu na realizácii úloh z akčných plánov najmenej rozvinutých
okresov“ - pracovná skupina na riešenie uvedenej problematiky bola vytvorená. Zákonom
č. 378/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a
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organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré zákony boli s účinnosťou od 01. 01. 2017 okresné úrady v najmenej rozvinutých okresoch
posilnené o pôsobnosť na úseku regionálneho rozvoja. Zároveň sa ústredným orgánom štátnej
správy, ktorý odvetvovo riadi a koordinuje túto agendu na okresných úradoch stal Úrad
vlády SR.
Úloha je evidovaná ako splnená.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
B.10. „vytvoriť podmienky na vybudovanie centra poradenstva a služieb zamestnanosti (kompetenčné
centrum) zahŕňajúce kariérne a profesijné poradenstvo, služby pre trh práce, inkubačné programy
a subjekty sociálnej ekonomiky“ - Založenie samotného centra poradenstva a služieb
zamestnanosti (kompetenčné centrum), prípadne centrum podpory regionálneho rozvoja, nie je v
kompetencii Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. V akčnom pláne Kežmarku, ale i v
iných akčných plánoch sa predpokladá predovšetkým súčinnosť a spolupráca s príslušným
Úradom práce. Pri ukotvení tejto aktivity v rámci Akčných plánoch sa jasne definovala
spolupráca a pomoc pri tvorení podmienok fungovania. Vzhľadom k tomu, že v súčasnosti
uvedené centrá podpory len vznikajú, spolupráca s príslušným Úradom práce je samozrejmou
súčasťou budúcej činnosti centier podpory pri ich kreovaní.
Úloha je evidovaná ako splnená.
B.11. „poskytnúť metodickú pomoc samosprávam a iným subjektom pri zakladaní a prevádzke
subjektov sociálnej ekonomiky“ - Komisia pri Monitorovacom výbore schválila projektový zámer
Národný projekt Inštitút sociálnej ekonomiky. Jednou z aktivít projektu je metodická podpora
samosprávam a iným subjektom pri zakladaní a prevádzke subjektov sociálnej ekonomiky. V
súčasnosti je zriadená pracovná skupina, ktorá participuje na spracovaní projektu. Národný
projekt spracováva odbor prípravy projektov a výziev Ministerstva práce, sociálnych vecí a
rodiny SR.
Úloha je evidovaná ako splnená.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
B.12. „pri tvorbe kritérií a vyhodnocovaní žiadostí o prenájom poľnohospodárskej pôdy v správe
Slovenského pozemkového fondu zo strany úspešných žiadateľov o nenávratný finančný
príspevok podľa podopatrenia 6.1 „Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých
poľnohospodárov“ prioritne zohľadňovať žiadateľov z najmenej rozvinutého okresu“ - Úloha sa
plní podľa uznesenia, mladí farmári ktorým bola schválená podpora z výzvy 6.1 PRV na roky
2014 - 2020 už pripravujú so SPF nájomné zmluvy.
Úloha sa priebežne plní.
B.13. „zvýšiť protieróznu a protipovodňovú ochranu lesných pozemkov, ktoré sú v správe štátnych
organizácií lesného hospodárstva, formou realizácie lesníckych činností a revitalizácie
hydromelioračného majetku v správe štátneho podniku Hydromeliorácie v okrese Kežmarok, s
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využitím uchádzačov o zamestnanie evidovaných na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny
v Kežmarku“ - Plnenie úlohy je zabezpečené príspevkovou organizáciou Štátne lesy Tatranského
národného parku Tatranská Lomnica. Vzhľadom k tomu, že vykonávané činnosti sú technicky a
technologicky náročné, obstarávanie zhotoviteľa prebieha procesom verejného obstarávania a z
uvedeného dôvodu nie je možné zamestnávať uchádzačov o zamestnanie evidovaných na Úrade
práce, sociálnych vecí a rodiny v Kežmarku.
Úloha sa priebežne plní.
Ministerstvo hospodárstva SR
B.14. „podporiť klastrové iniciatívy v kľúčových hospodárskych sektoroch v okrese Kežmarok“ - Dňa
11. 08. 2016 vyhlásilo MH SR Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu
priemyselných klastrových organizácií, ktorá bola ukončená 12. 09. 2016. Rozpočet na výzvu
predstavoval pre priemyselné klastre 245 000,- Eur. MH SR obdŕžalo 10 žiadostí od klastrových
organizácií, dotácia bola schválená 7 žiadateľom. Do výzvy sa neprihlásil žiadny klaster z okresu
Kežmarok.
Úloha je evidovaná ako splnená.
B.15. „dobudovať verejnú infraštruktúru priemyselného parku a zabezpečiť potenciálnych investorov
v oblasti ľahkého priemyslu a výroby podľa Akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok“
Úloha sa priebežne plní.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
B.16. „v spolupráci s podpredsedom vlády a ministrom vnútra a ministrom pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka podporiť rozšírenie kapacít materských škôl v ôsmych obciach okresu Kežmarok“
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na rok 2017 nevyčlenilo zo svojej rozpočtovej
kapitoly finančné prostriedky na rozšírenie a udržanie kapacít materských škôl.
Kapacity materských škôl v okrese Kežmarok sa z prostriedkov MŠVVaŠ SR, z dotácií
poskytnutých v roku 2015, rozšírili v nasledujúcich obciach: Lendak, Malý Slavkov, Spišské
Hanušovce a Spišská Belá.
Ministerstvo vnútra SR, sa v rámci prioritnej osi OPĽZ č. 6 „Technická vybavenosť v obciach s
prítomnosťou MRK“ zameriava aj na rozšírenie kapacitnej siete materských škôl prostredníctvom
ich rekonštrukcie, modernizácie školských objektov a ich vybavenia vrátane výstavby materských
škôl v obciach s prítomnosťou MRK. Konkrétne ide o špecifický cieľ 6.1.2 „Zlepšiť prístup ku
kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve“. SO MV SR pre OP
ĽZ plní úlohy dané podpredsedovi vlády a ministrovi vnútra v rámci všetkých uznesení vlády SR
k najmenej rozvinutým okresom. V rámci schvaľovania v 4. kole výzvy žiadny zriaďovateľ v rámci
okresu Kežmarok nepožiadal o finančné prostriedky na rozšírenie kapacít materských škôl.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zabezpečuje v rámci špecifického cieľa 2.2.1
Integrovaného regionálneho operačného programu podporu rozširovanie kapacít materských
škôl. Výzva na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských
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škôl bola zverejnená 03. 11. 2016, a následne bola dňa 06. 12. 2016 zverejnená výzva IROP-PO2SC221-2016-10 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný prostriedok na zvýšenie kapacít
infraštruktúry materských škôl. Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu
predstavuje 79 757 690 EUR (zdroj EU), ktorá je stanovená podľa územnej príslušnosti na
základe analýzy samosprávnych krajov vychádzajúcich z Regionálnych integrovaných územných
stratégií (RIÚS). Hodnotiaci proces podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci
výzvy ešte prebieha (hodnotiace kolo č. 4) a jeho dokončenie sa očakáva v 1. štvrťroku 2018.
Úloha je evidovaná ako splnená.
B.17. „v spolupráci s podpredsedom vlády a ministrom vnútra, ministrom pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka a ministrom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja podporiť rozšírenie kapacít
základných škôl v štyroch obciach okresu Kežmarok“ - Rozšírenie kapacít štyroch základných
škôl v okrese Kežmarok bolo podporené formou regionálneho príspevku v sume 850 tis. eur (2016
– 2018, z toho 250 tis. eur na rok 2016 ) na základe prijatého Akčného plánu rozvoja okresu
Kežmarok zo dňa 10. februára 2016. Poskytnúť regionálny príspevok priebežne do roku 2020 je
uložené týmto uznesením (B.7.) ministrovi dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky je od prijatia akčného plánu
plne k dispozícii, aby poskytlo súčinnosť v oblasti rozšírenia kapacít.
Úloha je evidovaná ako splnená.
B.18. „v spolupráci s podpredsedom vlády a ministrom vnútra podporiť zriadenie dvoch základných
umeleckých škôl v marginalizovaných rómskych komunitách v regióne“ - K 1. 9. 2016 boli v
marginalizovaných rómskych komunitách do siete škôl a školských zariadení v SR zaradené
základné umelecké školy, ako to umožňuje §18 ods. 6 v súlade s §15 ods. 4 písm. e) zákona č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.:
- Rozhodnutím číslo: 2016-9238/26370:2-10HO zo dňa 17. 06. 2016 Elokované pracovisko,
Nižná Brána 8, Kežmarok, ako súčasť Základnej umeleckej školy, Petržalská 21, Kežmarok a
- Rozhodnutím číslo: 2016-13311/19592:2-10HO zo dňa 12. 07. 2016 Elokované pracovisko,
Spišské Hanušovce 68, ako organizačná zložka súčasť Spojenej školy, Štúrova 231/123, Spišská
Stará Ves.
Úloha je evidovaná ako splnená.
B.19. „vytvoriť pilotný model procesu diagnostiky a rediagnostiky detí a žiakov so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami v regióne s cieľom zvýšiť ich úspešnosť pri dosahovaní
vzdelávacích výsledkov“ - MŠVVŠ SR poverilo úlohou vytvoriť pilotný model v zmysle uznesenia
vlády svoje priamo riadené organizácie, a to Výskumný ústav detskej psychológie a
patopsychológie a Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania.
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Tieto inštitúcie vytvorili samostatné, ale na seba úzko nadväzujúce projekty, ktoré budú
koordinovane implementované tak, aby sa vo výstupoch aktivít premietol synergický efekt oboch
inštitúcií.
Pracovné rokovania v súvislosti s plnením uznesenia vlády k návrhu Akčného plánu rozvoja
okresu Kežmarok sa uskutočnili 26. 05. 2016 a 06. 07. 2016 pod vedením p. štátneho tajomníka
1 v Kežmarku.
Cieľom prvého pracovného stretnutia bolo informovať pozvaných zástupcov zainteresovaných
subjektov v regióne o aktuálnom stave procesu diagnostiky a rediagnostiky na Slovensku a
predstaviť vám pilotný model procesu diagnostiky a rediagnostiky detí a žiakov so ŠVVP s
následnou diskusiou. Vaša účasť na stretnutí a spätná väzba spojená s diskusiou je pre nás veľmi
dôležitá. Cieľom druhého pracovného stretnutia bolo predstaviť riaditeľom škôl okresu Kežmarok
návrhy dvoch súvisiacich projektov, zameraných na plnenie úlohy z Akčného plánu s následnou
diskusiou.
Zároveň bolo uznesenie vlády plnené aj hľadaním možností finančného krytia realizácie
projektov, vzhľadom na to, že v rozpočtovej kapitole ministerstva nie sú plánované finančné
prostriedky na uvedený projekt. Rokovania prebehli s Ministerstvom financií SR (financovanie zo
štátneho rozpočtu) a s Úradom vlády SR (financovanie z Finančného mechanizmu EHP a
Nórskeho finančného mechanizmu). V nasledujúcom období bude nasledovať fáza implementácie,
ktorá je závislá od získania dostatočných finančných zdrojov.
Úloha je evidovaná ako splnená.
B.20. „poskytnúť súčinnosť pri vybudovaní centier odborného vzdelávania a prípravy pri strednej
odbornej škole v regióne zapojenej do systému duálneho vzdelávania“ - Zástupcovia SOŠ
predmetných škôl, pri ktorých majú vzniknúť v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu Kežmarok
(ďalej len ako „Akčný plán“) COVP (SOŠ, Garbiarska 1, Kežmarok a COVP pre
poľnohospodárstvo a potravinárstvo pri SOŠ, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok) sa stretli so
zástupcami rezortu školstva na pracovných stretnutiach 04. 08. 2016 v Kežmarku a 18. 08. 2016
v Lučenci. Cieľom pracovných stretnutí bolo vo vzťahu k predmetným SOŠ dopracovať návrh
koncepcie vytvorenia a prevádzky Regionálneho centra vzdelávania. MŠVVŠ SR (v spolupráci so
Štátnym inštitútom odborného vzdelávania a Národným ústavom celoživotného vzdelávania)
vypracovalo metodický materiál pre vytváranie regionálnych centier vzdelávania a tréningových
centier v zmysle Akčného plánu. Zástupcovia predmetných škôl sa zúčastnili aj na Workshope k
ŠC 2.2.3 – Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na
praktickom vyučovaní IROP v programovom období 2014 - 2020 (ďalej len ako „Výzva“), ktorý
zorganizovalo MPRV SR v súčinnosti s MŠVVŠ SR, 08. 11. 2016 (dátum skutočného splnenia
úlohy) v Košiciach. Zástupcovia SOŠ sa v rámci Workshopu oboznámili s podmienkami
pripravovanej Výzvy, ktorá by mala v súlade s Akčným plánom finančne podporiť budovanie
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COVP, oboznámili sa s podmienkami predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok,
ako aj mali možnosť vysloviť k Výzve pripomienky.
Úloha je evidovaná ako splnená.
B.21. „v spolupráci s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny podporiť vznik tréningových centier
pre prípravu na jednoduché povolania pod gesciou stredných odborných škôl v regióne“ - Vo
vzťahu k plneniu úloh Opatrenia 10. Akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok (Vytvorenie
pracovísk centier odborného vzdelávania a prípravy pri SOŠ ako tréningových centier) sa
uskutočnili 04. 08. 2016 v Kežmarku, 18. 08. 2018 v Lučenci a 20. 09. 2018 v Trebišove pracovné
stretnutia zástupcov MŠVVŠ SR so zástupcami ÚPSVaR, SOŠ, obcí a OÚ z najmenej rozvinutých
okresov, ako aj stretnutie zástupcov MŠVVŠ SR s riaditeľmi odborov školstva VÚC Banská
Bystrica, Košice a Prešov 21. 09. 2016 v Bratislave (dátum skutočného splnenia úlohy). Cieľom
pracovných stretnutí bolo dopracovať návrh koncepcie vytvorenia a prevádzky Regionálneho
centra vzdelávania a Tréningového centra vo väzbe na subjekt sociálnej ekonomiky a priebežné
monitorovanie dosiahnutého pokroku. V tejto súvislosti možno konštatovať, že v regiónoch došlo
k vytvoreniu funkčnej koordinačnej štruktúry vytvárania regionálnych centier vzdelávania a
tréningových centier v zmysle Akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok. MŠVVŠ SR (v spolupráci
so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania a Národným ústavom celoživotného vzdelávania)
vypracovalo metodický materiál pre vytváranie regionálnych centier vzdelávania a tréningových
centier v zmysle predmetného Akčného plánu.
Úloha je evidovaná ako splnená.
B.22. „vybudovať a rekonštruovať infraštruktúru za účelom etablovania centier integrovanej
zdravotnej starostlivosti v rámci okresnej siete integrovanej a sociálnej starostlivosti (Kežmarok
– Spišská Belá – Spišská Stará Ves) v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu
podľa pravidiel implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov v prípade, že
budú predložené a schválené príslušné projekty“
Úloha sa priebežne plní.
Ministerstvo financií SR
B.23. „uvoľniť finančné prostriedky pre rok 2016 na regionálny príspevok pre Ministerstvo dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR podľa Akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok“ - Úloha
bola splnená rozpočtovým opatrením č. 8/2016, list č. MF/010326/2016-441 zo dňa 15. 02. 2016,
ktorým bol kapitole MDVRR SR navýšený limit výdavkov celkom o 2 mil. €.
Úloha je evidovaná ako splnená.
Úrad pre verejné obstarávanie
B.25. „vypracovať legislatívne návrhy a metodické usmernenia pre samosprávy na zabezpečenie
realizácie spoločensky zodpovedného obstarávania tovarov a služieb od regionálnych
producentov a poskytovateľov, vrátane implementácie prioritných programov a aktivít Akčných
plánov rozvoja najmenej rozvinutých okresov“ - Tézy a zámery akčného plánu rozvoja okresu
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Kežmarok v kontexte problematiky verejného obstarávania možno účinne napĺňať v rámci zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bol
Národnou radou Slovenskej republiky schválený 18. 11. 2015 a zverejnený v Zbierke zákonov
Slovenskej republiky 03. 12. 2015, ktorý nadobudne účinnosť 18. 04. 2016. Jedným z významných
opatrení, ktoré nový zákon o verejnom obstarávaní prináša a ktoré zapadajú do konceptu akčného
plánu, je zvýšenie finančných limitov pre podlimitné zákazky, ktoré sú na rozdiel od finančných
limitov pre nadlimitné zákazky reglementované výlučne na národnej úrovni. Zvýšením spodnej
hranice finančných limitov pre podlimitné zákazky sa zvýši finančné rozpätie pre režim zadávania
zákaziek s nízkymi hodnotami. Práve v režime zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami možno
intenzívnejšie podporovať prostredníctvom procesu verejného obstarávania regionálnych
dodávateľov samozrejme za súčasného dodržania pravidla, aby vynaložené náklady boli
primerané jeho kvalite a cene. V tejto súvislosti je potrebné skonštatovať, že nový zákon o
verejnom obstarávaní, ktorý nadobudne účinnosť 18. 04. 2016 v porovnaní so súčasnou právnou
úpravou prinesie zvýšenie niektorých finančných limitov, konkrétne pri stavebných prácach sa
zvyšuje spodná hranica pre podlimitnú zákazku so súčasných 30 000 eur na 70 000 eur a pri tzv.
sociálnych službách a iných osobitných službách (uvedených v Prílohe č. 1 nového zákona o
verejnom obstarávaní) sa upravuje spodná hranica pre finančný limit podlimitnej zákazky na
200 000 eur (súčasný zákon o verejnom obstarávaní upravuje pre všetky služby iné ako bežne
dostupné na trhu spodnú hranicu finančného limitu pre podlimitné zákazky od 20 000 eur). Je
potrebné uviesť, že otázka úpravy finančných limitov v novom zákone o verejnom obstarávaní je
výsledkom konsenzu subjektov na úrovni ústredných orgánov štátu, samosprávy a sociálnych
partnerov v rámci legislatívneho procesu k novému zákonu o verejnom obstarávaní, ktorý bol
začatý predložením návrhu zákona do medzirezortného pripomienkového konania 22. 01. 2015 a
sfinalizovaný jeho prijatím v Národnej rade Slovenskej republiky 18. 11. 2015. Práve téma
nastavenia finančných limitov v novom zákone o verejnom obstarávaní bola v rámci
legislatívneho procesu k novému zákonu o verejnom obstarávaní jednou z najpertraktovanejších
tém. Nový zákon o verejnom obstarávaní prináša v súvislosti so základnými cieľmi nových
smerníc v oblasti verejného obstarávania, ktorými boli do nového zákona transponované ďalšie
významné inštitúty, ktorých aplikácia v procese verejného obstarávania môže významným
spôsobom prispieť k prirodzenej hospodárskej a sociálnej inklúzií okresu Kežmarok. Ide
napríklad o úpravu inštitútu tzv. delenia zákaziek, ktorého cieľom je delenie väčších zákaziek na
menšie časti, čím sa má v konečnom dôsledku zabezpečiť väčšia účasť malých a stredných
podnikateľov a regionálnych dodávateľov v procese verejného obstarávania. V rámci novej
právnej úpravy sa taktiež významne posilňuje používanie sociálnych a environmentálnych
aspektov vo verejnom obstarávaní, ktoré možno uplatňovať viacerými prístupmi, a to
- ich zohľadnením pri opise predmetu zákazky,
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- zohľadním sociálnych otázok alebo environmentálnych aspektov v hodnotiacich kritériách
zadávania zákazky (možnosť hodnotiť napr. zamestnávanie znevýhodnených osôb akými sú
napríklad dlhodobo nezamestnaní),
- dodržiavaním konkrétnych sociálnych a environmentálnych požiadaviek pri plnení zákazky,
ktoré sú obsahom zmluvných podmienok.
Významným prvkom, ktorý môže prispieť k napĺňaniu cieľov akčného plánu, je nová úprava
uzatvárania dodatkov, ktorou sa zjednodušuje režim v prípade objektívnej potreby uzavretia
dodatku na doplňujúce stavebné práce, tovary a služby. V súvislosti s novými pravidlami v oblasti
verejného obstarávania, ktoré prináša nový zákon o verejnom obstarávaní a ktoré sa začnú v
praxi uplatňovať od 18. 04. 2016 úrad už počas plynutia legisvakačnej doby aktívne metodicky
usmerňuje a šíri osvetu prostredníctvom školiacich aktivít.
Úloha je evidovaná ako splnená.
B.26. „poskytnúť metodickú podporu na využívanie verejného obstarávania so sociálnym aspektom“
- Úrad pre verejné obstarávanie pripravil všeobecné metodické usmernenie "Sociálne aspekty vo
verejnom obstarávaní". Predmetný materiál okrem iného obsahuje najmä inštitúty verejného
obstarávania, ktoré zohľadňujú a umožňujú využívanie sociálnych aspektov vo verejnom
obstarávaní. Ide napríklad o podmienky účasti, súťažné podklady, kritériá na vyhodnotenie
ponúk. Predmetné metodické usmernenie je zverejnené na webovom sídle úradu. Na úrade bola
zriadená interná pracovná skupina zaoberajúca sa možnosťami ďalšieho rozšírenia
implementácie sociálnych aspektov vo verejnom obstarávaní.
Úloha sa priebežne plní.
Štatistický úrad SR
B.27. „zabezpečiť dostupnosť štatistických údajov na realizáciu navrhovaných opatrení“ - Uvedené
uznesenie plní ŠÚ SR priebežne prostredníctvom zverejňovania potrebných informácií za okresy
SR na internetovej stránke úradu. Súčasne je ŠÚ SR pripravený poskytnúť aj ďalšie neštandardné
informácie na základe individuálneho spracovania údajov, ak bude o takýto druh informácii
požiadaný.
Úloha sa priebežne plní.
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