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OKRESNÝ ÚRAD MEDZILABORCE 

 Mierová 4, 068 01  Medzilaborce 

 

Zápisnica 

zo zasadnutia Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce 

Prítomní: Ing. Michal Sopko (OÚ ML), Ing. Monika Rohaľová (Obec Volica), Ing. Dušan 

Papiak (DP Capital, s. r. o.), Alexander Černega (Pasienková spoločnosť Borov, 

s. r. o.), PhDr. Dagmar Hučková, M.B.A (Sv. Nikolaj, n. o.), Ing. Adrian Kaliňak 

(MAS LABOREC, o. z.), Ing. Valentína Burcáková (ÚPSV a R  Stropkov) 

 

Neprítomní:   Ing. Vladislav Višňovský (Mesto ML), , MUDr. Ľubomír Ondrášik (RRA 

Humenné), 

 

Sekretariát:  Mgr. Ľudmila Štecová 

Miesto konania:  Okresný úrad Medzilaborce, Mierová 4, Medzilaborce 

Termín konania: 07. 09. 2020 

Čas konania:  09:00 – 10:00 

Program: 
1. Otvorenie rokovania 
2. Schválenie programu rokovania 
3. Návrh členov hodnotiacej komisie 
4. Rôzne 
5. Diskusia 
6. Závery rokovania 

 
 

K bodu 1) 
Pracovné stretnutie výboru otvoril predseda Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce 

Ing. Michal Sopko - prednosta okresného úradu privítaním prítomných. Skonštatoval, že výbor 

je uznášaniaschopný, pretože je prítomných 7 členov z celkového počtu 9. MUDr. Ľubomír 

Ondrášik (RRA Humenné) a Ing. Vladislav Višňovský (primátor mesta Medzilaborce) 

ospravedlnili svoju neúčasť vysokou pracovnou vyťaženosťou. 

K bodu 2) 
Pán prednosta predložil na schválenie program rokovania, ktorý bol elektronicky 

vopred zaslaný všetkým členom výboru. Prednesený návrh bol schválený všetkými 
prítomnými jednohlasne bez doplňujúcich návrhov. 
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K bodu 3) 
Návrh členov hodnotiacej komisie pre okres Medzilaborce predniesol pán prednosta 

s predslovom, že sa osobne stretol zo všetkými ľuďmi navrhovanými do tohto zoskupenia. Na 
základe týchto stretnutí zostavil trojčlennú komisiu, kde bude svoje miesto zastávať: 

 
 Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 

v zastúpení Ing. Narcisy Kolačkovskej,  
 Prešovský samosprávny kraj zastúpený Mgr. Máriom Stehlíkom, 
 Okres Medzilaborce v zastúpení Mgr. Peter Zubaľ. 

 
Životopis a motivačný list Mgr. Petra Zubaľa bol zaslaný všetkým členom komisie vopred, aby 
sa mohli oboznámiť s jeho doterajšou pôsobnosťou. 
 

K bodu 4) 
Členovia výboru vzniesli námietky voči navrhovanému členovi Mgr. Petrovi Zubaľovi. 

Ako dôvod uviedli, že je jediným kandidátom, preto predniesli ďalšie návrhy: 
Ing. Kaliňák navrhol Martina Pavlíka riaditeľa Rozvojovej regionálnej agentúry 

v Humennom, pani Hučková navrhla Janu Revákovú riaditeľku pobočky VÚB, a. s. 
v Medzilaborciach, pán Černega navrhol Mikuláša Čerevku miestneho dôchodcu a pán Papiak 
navrhol Martina Rjabeho manažéra firmy PANEP. 

Pán prednosta sa so všetkými navrhnutými osobne stretne a na nasledujúcom rokovaní 
výboru predloží nový návrh členov hodnotiacej komisie na schválenie výboru.  

 
K bodu 5) 
Pán Adrián Kaliňák navrhol, aby sa pred zverejnením ďalšej výzvy pripravilo školenie so 

záujemcami, ktorým budú poskytnuté podrobné informácie o podmienkach predkladania 
žiadosti o regionálny príspevok, pokiaľ sa bude propagácia výzvy robiť opäť v tak širokom 
meradle. 

 
K bodu 6) 
Pán prednosta informoval prítomných o projekte Kúpeľná cesta za 250 miliónov eur, 

ktorý pripravujú susedné okresy Stropkov a Svidník. Bol by rád, ak by sa do projektu zapojil aj 
okres Medzilaborce, aby vznikla synergia a lepšie vzájomné prepojenie regiónov. 

Keďže pri zostavovaní hodnotiacej komisie nedošlo k zhode, najbližšie stretnutie 
výboru bude ešte  raz v septembri 2020. 
 

Zapísal: Mgr. Ľudmila Štecová, sekretariát výboru 

 

 

  

    SCHVAĽUJEM – NESCHVAĽUJEM 

 

 

    Ing. Michal Sopko 
           predseda  

          Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce 


