
OKRESNÝ ÚRAD MEDZILABORCE 

 Mierová 4, 068 01  Medzilaborce 

 

Zápisnica 

zo zasadnutia Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce (ďalej len „výbor“) formou per rollam 

Zoznam členov výboru, ktorým bol zaslaný návrh materiálu: Ing. Michal Sopko (prednosta 

OÚ ML), Mgr. Martina Alexíková (riaditeľka ÚPSV a R  Stropkov), JUDr. Jozef 

Badida, LLM (zástupca národnostných menšín), Mgr. Pavel Brecik (zástupca 

Odboru životného prostredia OÚ ML), Ing. Peter Bubnár (zástupca 

podnikateľských subjektov), Mgr. Michal Prejsa (zástupca obcí),  Ing. Vladislav 

Višňovský (zástupca mesta ML), Mgr. Peter Zubaľ (zástupca študentských 

organizácii),  

Zúčastnili sa hlasovania: Ing. Michal Sopko (prednosta OÚ ML), Mgr. Martina Alexíková 

(riaditeľka ÚPSV a R  Stropkov), JUDr. Jozef Badida, LLM (zástupca 

národnostných menšín), Mgr. Pavel Brecik (zástupca Odboru životného 

prostredia OÚ ML), Ing. Peter Bubnár (zástupca podnikateľských subjektov), 

Mgr. Michal Prejsa (zástupca obcí),  Ing. Vladislav Višňovský (zástupca mesta 

ML), Mgr. Peter Zubaľ (zástupca študentských organizácii),  

 

Sekretariát:  Mgr. Ľudmila Štecová 

Termín konania: od 06.04.2021 do 12. 04. 2021 

Program: 
1. Odoslanie návrhu materiálu e-mailom 
2. Vyjadrenie stanoviska jednotlivých členov výboru 
3. Spracovanie výsledkov hlasovania 
4. Závery rokovania 

 
K bodu 1) 

Sekretariát výboru odoslal všetkým členom na nimi zadané e-mailové adresy návrh materiálu 
schválený prednostom OÚ Medzilaborce Ing. Michalom Sopkom súvisiaci s priebehom 
hlasovania, týkajúci sa voľby maximálne troch členov Hodnotiacej komisie, ktorých menuje 
výbor, na prerokovanie a následné vyjadrenie sa k jednotlivým adeptom. Text e-mailu tvorí 
prílohu č.1 tejto zápisnice. Okrem toho boli prílohou e-mailu tri životopisy nových uchádzačov. 
Vyberalo sa zo štyroch návrhov predložených členmi výboru. Tri návrhy boli nové a jeden bol 
pôvodný člen výboru. 

 
 
 
 



K bodu 2) 
Všetci členovia výboru vyjadrili svoje stanoviská k jednotlivým kandidátom, ktoré sú 
zapracované do záverov rokovania tejto zápisnice. Primátor mesta Medzilaborce Ing. Vladislav 
Višňovský vyjadril v prípade troch kandidátov stanovisko „proti“ s nasledujúcim odôvodnením: 
 
Alexander Hričko – proti - absolútna neznalosť problematiky regionálneho rozvoja, financií a 
príslušnej legislatívy - neakceptovateľný kandidát 
Miroslava Mihaličová - proti - absolútna neznalosť problematiky regionálneho rozvoja , financií 
a príslušnej legislatívy - neakceptovateľný kandidát, 
Daniela Mučičková - proti - absolútna neznalosť problematiky regionálneho rozvoja, financií a 
príslušnej legislatívy - neakceptovateľný kandidát 

 
K bodu 3) 

Hlasovanie per rollam, jeho priebeh a výsledky hlasovania zaznamenal sekretariát výboru 
v súlade s čl. 7 bodom (5) Štatútu výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce v znení dodatku č.1. 
 

K bodu 4) 
Uznesenie 03/2021 

Na návrh prednostu okresného úradu Výbor pre rozvoj okresu Medzilaborce vymenúva za 
člena hodnotiacej komisie zastupujúceho okres Medzilaborce pána Alexandra Hrička. 
 
Tabuľka č.1: Hlasovanie Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce k Uzneseniu  03/2021 

Meno a priezvisko Stanovisko 
Ing. Michal Sopko za 

Mgr. Martina Alexíková za 

JUDr. Jozef Badida, LLM za 

Mgr. Pavel Brecik za 

Ing. Peter Bubnár zdržal sa hlasovania 

Mgr. Michal Prejsa zdržal sa hlasovania 

Ing. Vladislav Višňovský proti 

Mgr. Peter Zubaľ za 

 
Tabuľka č.2: Výsledky hlasovania k Uzneseniu 3/2021 

Celkový počet členov Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce 8 

Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania 8 

Z toho: za 5 

              proti 1 

              zdržali sa hlasovania 2 

Počet členov, ktorí sa nezúčastnili hlasovania 0 

 
Návrh uznesenia bol odsúhlasený nadpolovičnou väčšinou prítomných členov výboru. Výbor 
pre rozvoj okresu Medzilaborce prijal Uznesenie 03/2021 v navrhovanom znení.  
 
 
 
 
 
 



Uznesenie 04/2021 
Na návrh prednostu okresného úradu Výbor pre rozvoj okresu Medzilaborce vymenúva za 
členku hodnotiacej komisie zastupujúcu okres Medzilaborce Mgr. Miroslavu Mihaličovú. 
 
Tabuľka č.3: Hlasovanie Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce k Uzneseniu  04/2021 

Meno a priezvisko Stanovisko 
Ing. Michal Sopko za 

Mgr. Martina Alexíková za 

JUDr. Jozef Badida, LLM za 

Mgr. Pavel Brecik za 

Ing. Peter Bubnár za 

Mgr. Michal Prejsa za 

Ing. Vladislav Višňovský proti 

Mgr. Peter Zubaľ za 

 
Tabuľka č.4: Výsledky hlasovania k Uzneseniu 4/2021 

Celkový počet členov Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce 8 

Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania 8 

Z toho: za 7 

              proti 1 

              zdržali sa hlasovania 0 

Počet členov, ktorí sa nezúčastnili hlasovania 0 

 
Návrh uznesenia bol odsúhlasený nadpolovičnou väčšinou prítomných členov výboru. Výbor 
pre rozvoj okresu Medzilaborce prijal Uznesenie 04/2021 v navrhovanom znení. 
 

Uznesenie 05/2021 
Na návrh prednostu okresného úradu Výbor pre rozvoj okresu Medzilaborce vymenúva za 
členku hodnotiacej komisie zastupujúcu okres Medzilaborce Danielu Mučičkovú. 
 
Tabuľka č.5: Hlasovanie Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce k Uzneseniu  05/2021 

Meno a priezvisko Stanovisko 
Ing. Michal Sopko zdržal sa hlasovania 

Mgr. Martina Alexíková zdržala sa hlasovania 

JUDr. Jozef Badida, LLM zdržal sa hlasovania 

Mgr. Pavel Brecik zdržal sa hlasovania 

Ing. Peter Bubnár zdržal sa hlasovania 

Mgr. Michal Prejsa za 

Ing. Vladislav Višňovský proti 

Mgr. Peter Zubaľ zdržal sa hlasovania 

 
Tabuľka č.6: Výsledky hlasovania k Uzneseniu 5/2021 

Celkový počet členov Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce 8 

Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania 8 

Z toho: za 1 

              proti 1 

              zdržali sa hlasovania 6 

Počet členov, ktorí sa nezúčastnili hlasovania 0 

 



Návrh uznesenia nebol odsúhlasený nadpolovičnou väčšinou prítomných členov výboru. 
Výbor pre rozvoj okresu Medzilaborce neprijal Uznesenie 05/2021 v navrhovanom znení. 
 

Uznesenie 06/2021 
Na návrh prednostu okresného úradu Výbor pre rozvoj okresu Medzilaborce vymenúva za 
členku hodnotiacej komisie zastupujúcu okres Medzilaborce Janu Revákovú. 
 
Tabuľka č.7: Hlasovanie Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce k Uzneseniu  06/2021 

Meno a priezvisko Stanovisko 
Ing. Michal Sopko za 

Mgr. Martina Alexíková za 

JUDr. Jozef Badida, LLM za 

Mgr. Pavel Brecik za 

Ing. Peter Bubnár za 

Mgr. Michal Prejsa za 

Ing. Vladislav Višňovský za 

Mgr. Peter Zubaľ za 

 
Tabuľka č.8: Výsledky hlasovania k Uzneseniu 6/2021 

Celkový počet členov Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce 8 

Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania 8 

Z toho: za 8 

              proti 0 

              zdržali sa hlasovania 0 

Počet členov, ktorí sa nezúčastnili hlasovania 0 

 
Návrh uznesenia bol odsúhlasený nadpolovičnou väčšinou prítomných členov výboru. Výbor 
pre rozvoj okresu Medzilaborce prijal Uznesenie 06/2021 v navrhovanom znení. 
 
Hodnotiaca komisia pre rozvoj okresu Medzilaborce bude v zložení: 
 

Ing. Narcisa Kolačkovská, MIRRI SR 

Mgr. Mário Stehlík, PSK 

Alexander Hričko, okres Medzilaborce 

Mgr. Miroslava Mihaličová, okres Medzilaborce 

Jana Reváková, okres Medzilaborce 

 
V Medzilaborciach, 15. 04. 2021 

 

Zapísal: Mgr. Ľudmila Štecová, sekretariát výboru  

 

    SCHVAĽUJEM – NESCHVAĽUJEM 

 

 

    Ing. Michal Sopko 
           predseda  

          Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce 



Príloha č.1 
 
Dobrý deň,  

oznamujeme Vám, že do konca minulého týždňa ste mali možnosť predkladať návrhy na členov 

Hodnotiacej komisie. 

Program:  

1. Hlasovanie o členoch Hodnotiacej komisie formou per rollam 

K dnešnému dňu evidujeme tri  nové návrhy na členov Hodnotiacej komisie: 

 Alexander Hričko 
 Mgr. Miroslava Mihaličová 
 Daniela Mučičková 

 
V hlasovaní bude zahrnutá aj pôvodná členka Jana Reváková, ktorá je riaditeľkou pobočky VÚB a. s. 

Medzilaborce. Životopisy nových uchádzačov tvoria prílohy tohto emailu. 

Hodnotiaca komisia sa skladá z 3 až 5 členov, kde jeden člen je zástupcom MIRRI SR, jeden PSK 

a jedného až troch členov menuje Výbor pre rozvoj okresu Medzilaborce. Do Hodnotiacej komisie budú 

menovaní členovia, ktorí získajú najviac, nie však menej ako nadpolovičnú väčšinu, vašich hlasov 

s označením „za“. V prípade rovností hlasov je rozhodujúci hlas predsedu výboru. 

Priebeh hlasovania 

Výbor bude v rámci svojej pôsobnosti o tejto záležitosti hlasovať elektronickou formou per rollam 

zaslaním emailu na adresu Ludmila.Stecova@minv.sk. Hlasovanie bude ukončené 12.04.2021 o 14.00 

hod. Prosíme Vás, aby ste o každom návrhu hlasovali samostatne slovíčkom „za“ alebo „proti“ 

uvedeným za menom uchádzača. Slovíčko „za“ znamená, že súhlasíte s tým, aby bol daný uchádzač 

členom Hodnotiacej komisie. Slovo „proti“ znamená, že s daným uchádzačom nesúhlasíte ako s členom 

Hodnotiacej komisie. K stanovisku „proti“ uveďte, prosím, aj dôvod. 

Termín „za“ uveďte najviac pri troch kandidátoch, inak bude Vaše hlasovanie vyhodnotené ako 

neplatné. 

Alexander Hričko za - proti - zdržal sa hlasovania 

Miroslava Mihaličová za - proti - zdržal sa hlasovania 

Daniela Mučičková za - proti - zdržal sa hlasovania 

Jana Reváková  za - proti - zdržal sa hlasovania 

 

S pozdravom 


