
OKRESNÝ ÚRAD MICHALOVCE 

Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce 

 

OU-MI-2021/000236-253 

Zápisnica o hlasovaní „per rollam“ č. 12/2021 

k zaujatiu stanoviska Výboru pre rozvoj okresu Michalovce k návrhu „Výzvy 5/OÚMI/2021“ 

 

Členovia Výboru zasielali súhlas či nesúhlas k predloženému materiálu na Okresný 

úrad Michalovce v elektronickej podobe (e-mailom). Z 11 členov Výboru pre rozvoj okresu 

Michalovce sa hlasovania zúčastnilo 11 členov. Výbor bol uznášania schopný podľa čl. 7 ods. 

6 Štatútu výboru pre rozvoj okresu Michalovce. 

 

Informácia o účasti na hlasovaní členov Výboru pre rozvoj okresu Michalovce: 

Meno a priezvisko člena výboru Súhlas/nesúhlas 

Mgr. Jana Margová – predseda výboru Súhlasí 

Viliam Záhorčák – Mesto Michalovce Nesúhlasí 

Ing. Emil Ďurovčík – Košický samosprávny kraj Súhlasí 

Jarmila Lopatová – MAS DUŠA, o. z. Súhlasí 

Ing. Daniel Tiža - ÚPSVaR Súhlasí 

Ing. Ivan Kačur - Zástupca podnikateľov v poľnohospodárskom sektore Súhlasí 

Iveta Pazičová - Zemplínska oblastná organizácia cestovného ruchu Súhlasí 

Elemér Jakab - ZMOS okresu Michalovce Súhlasí 

Ing. Ján Kerekeš - Zástupca podnikateľov v priemysle a službách Súhlasí 

Arpád Csuri - Starosta obce Oborín Súhlasí 

Ing. Július Fazekas - Regionálna poľnohospodárska a potravinová komora 

Michalovce 
Súhlasí 

 

Hlasovanie „per rollam“: 

Počet členov Výboru pre rozvoj okresu Michalovce 11 

Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania „per rollam“ 11 

Počet súhlasných stanovísk 10 

Počet nesúhlasných stanovísk 1 

Počet členov vylúčených z hlasovania 0 

Z 11 členov výboru, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní „per rollam“ vyjadrili súhlasné 

stanovisko 10 členovia výboru a nesúhlasné stanovisko jeden člen výboru k predloženému 

návrhu „Výzvy 5/OÚMI/2021“. 



Výbor pre rozvoj okresu Michalovce podľa čl. 7 ods. 7 prijíma nasledujúce stanovisko. 

Stanovisko 

Výbor pre rozvoj okresu Michalovce súhlasí so zverejnením „Výzvy 5/OÚMI/2021“ pre 

aktivity a prioritné oblasti:  

4. Aktivity 

a prioritné oblasti 

AP 

Prioritná oblasť B - Miestny ekonomický rozvoj a zamestnanosť 

B1 - Podpora vytvárania pracovných miest 

B4 - Podpora vzniku a aktivít sociálnych a obecných podnikov 

 

Prioritná oblasť C - Rozvoj cestovného ruchu 

C2 -  Podpora rozvoja stredísk, sprístupnenie atraktivít a tvorba 

nových produktov CR  

C3 - Budovanie cyklotrás, turistických chodníkov a pobytových 

miest v prírode 

C4 - Podpora budovania informačno-komunikačných sietí                                          

a internetizácie obcí a digitalizácie kultúrnych pamiatok 

a ďalších atraktivít   

C5 - Rozšírenie ponuky regionálnych potravinárskych                                                      

a nepotravinárskych výrobkov, remesiel, ponuky služieb 

a produktov pre agroturistiku a vidiecku turistiku 

 

Prioritná oblasť D - Obnova obcí a kvalita životného prostredia 

D1 - Zlepšenie ochrany životného prostredia  

 

Prioritná oblasť E - Rozvoj ľudských zdrojov 

E4 - Podpora komunitnej činnosti 
 

 

Dátum zverejnenia „Výzvy 5/OÚMI/2021“: 13.01.2021 

Termín na predkladanie žiadosti: 13.01.2021 – 26.02.2021 

 

V Michalovciach, dňa 13.01.2021 

Zápisnicu vyhotovila: Mgr. Gabriela Kobová  

 

 

                 .................................................... 

             Mgr. Jana Margová 

        predseda Výboru pre rozvoj  

                                                                                                      okresu Michalovce 

 

 


