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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), , PhDr. Dagmar Hučková, M.B.A (Sv. Nikolaj, n. o.), 

Ing. Adrián Kaliňák (MAS  LABOREC, o. z.), Ing. Dušan Papiak (DP Capital, s. r. 

o.), , Ing. Vladislav Višňovský (Mesto ML), Ing. Valentína Burcáková (ÚPSV a R  

Stropkov), MUDr. Ľubomír Ondrášik (RRA Humenné), Ing. Monika Rohaľová 

(Obec Volica), 

 

Ospravedlnení: Alexander Černega (Pasienková spoločnosť Borov, s. r. o.) 

 

Sekretariát:  Mgr. Ľudmila Štecová 

Miesto konania:  Okresný úrad Medzilaborce, Mierová 4, Medzilaborce 

Termín konania: 07. 10. 2020 

Čas konania:  09:00 – 11:00 

 

Program: 

1. Otvorenie rokovania 

2. Schválenie programu rokovania 

3. Návrh ročných priorít akčného plánu rozvoja okresu Medzilaborce na rok 2021 

4. Diskusia 

5. Závery z rokovania 

 

K bodu 1) 

Pracovné stretnutie otvoril pán prednosta OÚ Ing. Michal Sopko a predseda Výboru pre 

rozvoj okresu Medzilaborce privítaním zúčastnených. Skonštatoval, že výbor je 

uznášaniaschopný, pretože je prítomných 8 členov z celkového počtu 9. Alexander Černega 

(Pasienková spoločnosť Borov, s. r. o.) ospravedlnil svoju neúčasť veľkým pracovným 

vyťažením. 

K bodu 2) 

Pán prednosta predniesol program rokovania výboru, ktorý bol jednohlasne schválený. 
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K bodu 3) 

Predseda výboru predstavil jednotlivé žiadosti k Výzvam 06 a 07/OÚ ML/2020, ktoré boli 

doručené na Okresný úrad v stanovenej lehote. Uviedol, že všetky, ktoré boli členom výboru 

zaslané elektronickou formou pred rokovaním výboru spolu s bodovými hodnoteniami, 

spĺňajú náležitosti uvedené v odseku 8 Čl. 3 Metodiky prípravy návrhu ročných priorít 

akčného plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu,  boli obodované Hodnotiacou komisiou 

a následne postúpené na rokovanie Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce. Návrhy 

projektov sú súčasťou prioritných oblastí a opatrení Akčného plánu na úrovni NRO 

Medzilaborce a zohľadňujú súlad účelu poskytnutia regionálneho príspevku s akčným 

plánom okresu Medzilaborce. Regionálny príspevok na nich poskytnutý by mal byť prínosom 

k realizácii cieľov akčného plánu. Ukazovatele v projektoch sú vhodné s dostatočne 

stanovenými merateľnými ukazovateľmi pre kvantifikáciu predpokladaného 

výsledku projektov. Bola tiež zohľadnená primeranosť použitia regionálneho príspevku 

s ohľadom na predpokladané výstupy jednotlivých projektov vyjadrené stanovenými 

merateľnými ukazovateľmi. 

 

K bodu 4) 

Pán prednosta vyzval prítomných, aby sa vyjadrili k jednotlivým žiadostiam o regionálny 

príspevok, ktoré sú navrhované na zaradenie do Návrhu ročných priorít Akčného plánu 

rozvoja okresu Medzilaborce. Návrh pozostáva z 13 žiadostí o regionálny príspevok 

predložených k Výzve 06/OÚ ML/2020 a jednej k Výzve 07/OÚ ML/2020. Všetky žiadosti sú 

na rok 2021. 

Ing. Kaliňák v diskusnom príspevku upozornil na to, že mesto Medzilaborce má plány, ktorým 

by v nasledujúcich rokoch pomohol investičný stimul z regionálneho príspevku, ide 

o novovznikajúcu firmu v budove starej nefunkčnej pekárne, kde chce investor preinvestovať 

milión eur a plánuje žiadať aj o RP. Tiež je plánovaná výstavba kúpaliska firmou pána 

Bubnára, ktorému bola prisľúbená pomoc z RP, preto navrhuje niektorým žiadateľom 

schváliť regionálny príspevok, no nie v plnej výške. 

Primátor mesta potvrdil informáciu z predošlého stretnutia, že mesto Medzilaborce plánuje 

v októbri 2020 založiť sociálny podnik a následne žiadať o RP. 

Pán prednosta ocenil snahy a iniciatívu plánovaných projektov, ale podotkol, že projekty, 

ktoré sa dajú financovať z iných zdrojov, ako napríklad protipovodňová ochrana, či nákup 

kompostérov, by mali byť presunuté pod envirofond alebo životné prostredie. 

MUDr. Ondrášik podotkol, že hlavným problémom okresu Medzilaborce nie je nedostatok 

pracovných ponúk, respektíve voľnými pracovnými miestami, ale nízka mzda, ktorá je tu za 

prácu ponúkaná. 

 

mailto:Ludmila.Stecova@minv.sk
http://www.minv.sk/


 
 

    

 

Telefón  E-mail Internet IČO 

+421/961 805 723 
 

 Ludmila.Stecova@minv.sk 
 

www.minv.sk 00151866 

 

K bodu 5) 

Výbor zostavil na základe hlasovania k jednotlivým žiadostiam Návrh ročných priorít 

k akčnému plánu rozvoja okresu Medzilaborce na rok 2021 pozostávajúci z troch žiadosti. 

Návrh ročných priorít tvorí prílohu tejto zápisnice. Keďže na odporúčanie hodnotiacej 

komisie boli schválené znížené požadované čiastky o regionálny príspevok, musia byť žiadosti 

následne konzultované so žiadateľmi. 

Ing. Michal Sopko prednosta okresného úradu predniesol návrh uznesení v nasledovnom 

znení: 

Uznesenie 19/2020 

Výbor pre rozvoj okresu Medzilaborce odporúča žiadosť žiadateľa Eurotrend, n. o. o 
poskytnutie regionálneho príspevku na výstavbu altánkov, parkoviska a oplotenia areálu 
zariadenia sociálnych služieb na zaradenie do Návrhu ročných priorít Akčného plánu 
rozvoja okresu Medzilaborce na rok 2021. Potvrdzuje, že žiadosť o regionálny príspevok je 
v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu Medzilaborce v znení dodatku č.2.  
 
Tabuľka č.1: Hlasovanie Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce k Uzneseniu  19/2020 

Meno a priezvisko stanovisko 
Ing. Michal Sopko zdržal sa hlasovania 

Ing. Valentína Burcáková zdržala sa hlasovania 

Alexander Černega nehlasoval 

PhDr. Dagmar Hučková, M.B.A zdržala sa hlasovania 

Ing. Adrián Kaliňák zdržal sa hlasovania 

MUDr. Ľubomír Ondrášik zdržal sa hlasovania 

Ing. Dušan Papiak nehlasoval 

Ing. Monika Rohaľová zdržala sa hlasovania 

Ing. Vladislav Višňovský zdržal sa hlasovania 

 
Tabuľka č.2: Výsledky hlasovania k Uzneseniu 19/2020 

Celkový počet členov Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce 9 

Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania 7 

Z toho: pre 0 

              proti 0 

              zdržali sa hlasovania 7 

Počet členov, ktorí sa nezúčastnili hlasovania 2 

 
Návrh uznesenia nebol odsúhlasený nadpolovičnou väčšinou prítomných členov výboru. 
Výbor pre rozvoj okresu Medzilaborce neprijal Uznesenie 19/2020 v navrhovanom znení. 
 

Uznesenie 20/2020 

Výbor pre rozvoj okresu Medzilaborce odporúča žiadosť žiadateľa KB KAPITAL, s. r. o. o 
poskytnutie regionálneho príspevku v plnej požadovanej výške na nákup technologického 
vybavenia – strojov a betonáž areálu výrobnými halami na zaradenie do Návrhu ročných 
priorít Akčného plánu rozvoja okresu Medzilaborce na rok 2021. Potvrdzuje, že žiadosť 
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o regionálny príspevok je v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu Medzilaborce v znení 
dodatku č.2.  
 
Tabuľka č.3: Hlasovanie Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce k Uzneseniu  20/2020 

Meno a priezvisko stanovisko 
Ing. Michal Sopko schvaľujem 

Ing. Valentína Burcáková zdržala sa hlasovania 

Alexander Černega nehlasoval 

PhDr. Dagmar Hučková, M.B.A zdržala sa hlasovania 

Ing. Adrián Kaliňák zdržal sa hlasovania 

MUDr. Ľubomír Ondrášik zdržal sa hlasovania 

Ing. Dušan Papiak zdržal sa hlasovania 

Ing. Monika Rohaľová zdržala sa hlasovania 

Ing. Vladislav Višňovský zdržal sa hlasovania 

 
Tabuľka č.4: Výsledky hlasovania k Uzneseniu 20/2020 

Celkový počet členov Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce 9 

Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania 8 

Z toho: pre 1 

              proti 0 

              zdržali sa hlasovania 7 

Počet členov, ktorí sa nezúčastnili hlasovania 1 

 
Návrh uznesenia nebol odsúhlasený nadpolovičnou väčšinou prítomných členov výboru. 
Výbor pre rozvoj okresu Medzilaborce neprijal Uznesenie 20/2020 v navrhovanom znení. 
 

Uznesenie 21/2020 

Výbor pre rozvoj okresu Medzilaborce odporúča žiadosť žiadateľa KB KAPITAL, s. r. o. o 
poskytnutie regionálneho príspevku na nákup technologického vybavenia – strojov a betonáž 
areálu výrobnými halami na zaradenie do Návrhu ročných priorít Akčného plánu rozvoja 
okresu Medzilaborce na rok 2021 s upravenou výškou regionálneho príspevku zníženou na 
46 705,00 eur. Potvrdzuje, že žiadosť o regionálny príspevok je v súlade s Akčným plánom 
rozvoja okresu Medzilaborce v znení dodatku č.2.  
 
Tabuľka č.5: Hlasovanie Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce k Uzneseniu  21/2020 

Meno a priezvisko stanovisko 
Ing. Michal Sopko zdržal sa hlasovania 

Ing. Valentína Burcáková schvaľujem 

Alexander Černega nehlasoval 

PhDr. Dagmar Hučková, M.B.A schvaľujem 

Ing. Adrián Kaliňák schvaľujem 

MUDr. Ľubomír Ondrášik schvaľujem 

Ing. Dušan Papiak schvaľujem 

Ing. Monika Rohaľová schvaľujem 

Ing. Vladislav Višňovský schvaľujem 
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Tabuľka č.6: Výsledky hlasovania k Uzneseniu 21/2020 

Celkový počet členov Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce 9 

Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania 8 

Z toho: pre 7 

              proti 0 

              zdržali sa hlasovania 1 

Počet členov, ktorí sa nezúčastnili hlasovania 1 

 
Návrh uznesenia bol odsúhlasený nadpolovičnou väčšinou prítomných členov výboru. Výbor 
pre rozvoj okresu Medzilaborce prijal Uznesenie 21/2020 v navrhovanom znení. 
 

Uznesenie 22/2020 

Výbor pre rozvoj okresu Medzilaborce odporúča žiadosť žiadateľa Dušan Papiak DPD, s. r. 
o. o poskytnutie regionálneho príspevku na zateplenie montovanej haly, rekonštrukciu 
kancelárskych priestorov, prístavby, skladových priestorov a sociálnych zariadení vo firme na 
zaradenie do Návrhu ročných priorít Akčného plánu rozvoja okresu Medzilaborce na rok 
2021. Potvrdzuje, že žiadosť o regionálny príspevok je v súlade s Akčným plánom rozvoja 
okresu Medzilaborce v znení dodatku č.2.  
 
Tabuľka č.7: Hlasovanie Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce k Uzneseniu  22/2020 

Meno a priezvisko stanovisko 
Ing. Michal Sopko zdržal sa hlasovania 

Ing. Valentína Burcáková zdržala sa hlasovania 

Alexander Černega nehlasoval 

PhDr. Dagmar Hučková, M.B.A zdržala sa hlasovania 

Ing. Adrián Kaliňák zdržal sa hlasovania 

MUDr. Ľubomír Ondrášik zdržal sa hlasovania 

Ing. Dušan Papiak nehlasoval 

Ing. Monika Rohaľová zdržala sa hlasovania 

Ing. Vladislav Višňovský zdržal sa hlasovania 

 
Tabuľka č.8: Výsledky hlasovania k Uzneseniu 22/2020 

Celkový počet členov Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce 9 

Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania 7 

Z toho: pre 0 

              proti 0 

              zdržali sa hlasovania 7 

Počet členov, ktorí sa nezúčastnili hlasovania 2 

 
Návrh uznesenia nebol odsúhlasený nadpolovičnou väčšinou prítomných členov výboru. 
Výbor pre rozvoj okresu Medzilaborce neprijal Uznesenie 22/2020 v navrhovanom znení. 
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Uznesenie 23/2020 

Výbor pre rozvoj okresu Medzilaborce odporúča žiadosť žiadateľa Obec Čabalovce o 
poskytnutie regionálneho príspevku na nákup kompostérov na zaradenie do Návrhu ročných 
priorít Akčného plánu rozvoja okresu Medzilaborce na rok 2021. Potvrdzuje, že žiadosť 
o regionálny príspevok je v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu Medzilaborce v znení 
dodatku č.2.  
 
Tabuľka č.9: Hlasovanie Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce k Uzneseniu  23/2020 

Meno a priezvisko stanovisko 
Ing. Michal Sopko zdržal sa hlasovania 

Ing. Valentína Burcáková zdržala sa hlasovania 

Alexander Černega nehlasoval 

PhDr. Dagmar Hučková, M.B.A zdržala sa hlasovania 

Ing. Adrián Kaliňák zdržal sa hlasovania 

MUDr. Ľubomír Ondrášik zdržal sa hlasovania 

Ing. Dušan Papiak zdržal sa hlasovania 

Ing. Monika Rohaľová zdržala sa hlasovania 

Ing. Vladislav Višňovský zdržal sa hlasovania 

 
Tabuľka č.10: Výsledky hlasovania k Uzneseniu 23/2020 

Celkový počet členov Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce 9 

Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania 8 

Z toho: pre 0 

              proti 0 

              zdržali sa hlasovania 8 

Počet členov, ktorí sa nezúčastnili hlasovania 1 

 
Návrh uznesenia nebol odsúhlasený nadpolovičnou väčšinou prítomných členov výboru. 
Výbor pre rozvoj okresu Medzilaborce neprijal Uznesenie 23/2020 v navrhovanom znení. 
 

Uznesenie 24/2020 

Výbor pre rozvoj okresu Medzilaborce odporúča žiadosť žiadateľa Sondis, spol. s r. o. o 
poskytnutie regionálneho príspevku na nákup nových strojov vo firme na zaradenie do 
Návrhu ročných priorít Akčného plánu rozvoja okresu Medzilaborce na rok 2021. 
Potvrdzuje, že žiadosť o regionálny príspevok je v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu 
Medzilaborce v znení dodatku č.2.  
 
Tabuľka č.11: Hlasovanie Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce k Uzneseniu  24/2020 

Meno a priezvisko stanovisko 
Ing. Michal Sopko zdržal sa hlasovania 

Ing. Valentína Burcáková zdržala sa hlasovania 

Alexander Černega nehlasoval 

PhDr. Dagmar Hučková, M.B.A zdržala sa hlasovania 

Ing. Adrián Kaliňák zdržal sa hlasovania 

MUDr. Ľubomír Ondrášik zdržal sa hlasovania 
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Ing. Dušan Papiak zdržal sa hlasovania 

Ing. Monika Rohaľová zdržala sa hlasovania 

Ing. Vladislav Višňovský zdržal sa hlasovania 

 
Tabuľka č.12: Výsledky hlasovania k Uzneseniu 24/2020 

Celkový počet členov Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce 9 

Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania 8 

Z toho: pre 0 

              proti 0 

              zdržali sa hlasovania 8 

Počet členov, ktorí sa nezúčastnili hlasovania 1 

 
Návrh uznesenia nebol odsúhlasený nadpolovičnou väčšinou prítomných členov výboru. 
Výbor pre rozvoj okresu Medzilaborce neprijal Uznesenie 24/2020 v navrhovanom znení. 
 

Uznesenie 25/2020 

Výbor pre rozvoj okresu Medzilaborce odporúča žiadosť žiadateľa Mibur, s. r. o. o 
poskytnutie regionálneho príspevku na nákup poľnohospodárskej techniky na zaradenie do 
Návrhu ročných priorít Akčného plánu rozvoja okresu Medzilaborce na rok 2021. 
Potvrdzuje, že žiadosť o regionálny príspevok je v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu 
Medzilaborce v znení dodatku č.2.  
 
Tabuľka č.13: Hlasovanie Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce k Uzneseniu  25/2020 

Meno a priezvisko stanovisko 
Ing. Michal Sopko zdržal sa hlasovania 

Ing. Valentína Burcáková zdržala sa hlasovania 

Alexander Černega nehlasoval 

PhDr. Dagmar Hučková, M.B.A zdržala sa hlasovania 

Ing. Adrián Kaliňák zdržal sa hlasovania 

MUDr. Ľubomír Ondrášik zdržal sa hlasovania 

Ing. Dušan Papiak zdržal sa hlasovania 

Ing. Monika Rohaľová zdržala sa hlasovania 

Ing. Vladislav Višňovský zdržal sa hlasovania 

 
Tabuľka č.14: Výsledky hlasovania k Uzneseniu 25/2020 

Celkový počet členov Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce 9 

Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania 8 

Z toho: pre 0 

              proti 0 

              zdržali sa hlasovania 8 

Počet členov, ktorí sa nezúčastnili hlasovania 1 

 
Návrh uznesenia nebol odsúhlasený nadpolovičnou väčšinou prítomných členov výboru. 
Výbor pre rozvoj okresu Medzilaborce neprijal Uznesenie 25/2020 v navrhovanom znení. 
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Uznesenie 26/2020 

Výbor pre rozvoj okresu Medzilaborce odporúča žiadosť žiadateľa Martin Bicko o 
poskytnutie regionálneho príspevku v plnej požadovanej výške na modernizáciu 
technologického vybavenia spoločnosti na zaradenie do Návrhu ročných priorít Akčného 
plánu rozvoja okresu Medzilaborce na rok 2021. Potvrdzuje, že žiadosť o regionálny 
príspevok je v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu Medzilaborce v znení dodatku č.2.  
 
Tabuľka č.15: Hlasovanie Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce k Uzneseniu  26/2020 

Meno a priezvisko stanovisko 
Ing. Michal Sopko zdržal sa hlasovania 

Ing. Valentína Burcáková zdržala sa hlasovania 

Alexander Černega nehlasoval 

PhDr. Dagmar Hučková, M.B.A zdržala sa hlasovania 

Ing. Adrián Kaliňák zdržal sa hlasovania 

MUDr. Ľubomír Ondrášik zdržal sa hlasovania 

Ing. Dušan Papiak zdržal sa hlasovania 

Ing. Monika Rohaľová zdržala sa hlasovania 

Ing. Vladislav Višňovský zdržal sa hlasovania 

 
Tabuľka č.16: Výsledky hlasovania k Uzneseniu 26/2020 

Celkový počet členov Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce 9 

Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania 8 

Z toho: pre 0 

              proti 0 

              zdržali sa hlasovania 8 

Počet členov, ktorí sa nezúčastnili hlasovania 1 

 
Návrh uznesenia nebol odsúhlasený nadpolovičnou väčšinou prítomných členov výboru. 
Výbor pre rozvoj okresu Medzilaborce neprijal Uznesenie 26/2020 v navrhovanom znení. 
 

Uznesenie 27/2020 

Výbor pre rozvoj okresu Medzilaborce odporúča žiadosť žiadateľa Martin Bicko o 
poskytnutie regionálneho príspevku na modernizáciu technologického vybavenia spoločnosti 
na zaradenie do Návrhu ročných priorít Akčného plánu rozvoja okresu Medzilaborce na rok 
2021 s upravenou výškou regionálneho príspevku zníženou na 37 519,00 eur. Potvrdzuje, 
že žiadosť o regionálny príspevok je v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu Medzilaborce 
v znení dodatku č.2.  
 
Tabuľka č.17: Hlasovanie Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce k Uzneseniu  27/2020 

Meno a priezvisko stanovisko 
Ing. Michal Sopko schvaľujem 

Ing. Valentína Burcáková schvaľujem 

Alexander Černega nehlasoval 

PhDr. Dagmar Hučková, M.B.A schvaľujem 
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Ing. Adrián Kaliňák schvaľujem 

MUDr. Ľubomír Ondrášik schvaľujem 

Ing. Dušan Papiak schvaľujem 

Ing. Monika Rohaľová schvaľujem 

Ing. Vladislav Višňovský schvaľujem 

 
Tabuľka č.18: Výsledky hlasovania k Uzneseniu 27/2020 

Celkový počet členov Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce 9 

Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania 8 

Z toho: pre 8 

              proti 0 

              zdržali sa hlasovania 0 

Počet členov, ktorí sa nezúčastnili hlasovania 1 

 
Návrh uznesenia bol odsúhlasený nadpolovičnou väčšinou prítomných členov výboru. Výbor 
pre rozvoj okresu Medzilaborce prijal Uznesenie 27/2020 v navrhovanom znení. 
 

Uznesenie 28/2020 

Výbor pre rozvoj okresu Medzilaborce odporúča žiadosť žiadateľa Mesto Medzilaborce o 
poskytnutie regionálneho príspevku na vybudovanie prvkov protipovodňovej ochrany na 
Zámočníckej ulici na zaradenie do Návrhu ročných priorít Akčného plánu rozvoja okresu 
Medzilaborce na rok 2021. Potvrdzuje, že žiadosť o regionálny príspevok je v súlade 
s Akčným plánom rozvoja okresu Medzilaborce v znení dodatku č.2.  
 
Tabuľka č.19: Hlasovanie Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce k Uzneseniu  28/2020 

Meno a priezvisko stanovisko 
Ing. Michal Sopko zdržal sa hlasovania 

Ing. Valentína Burcáková zdržala sa hlasovania 

Alexander Černega nehlasoval 

PhDr. Dagmar Hučková, M.B.A zdržala sa hlasovania 

Ing. Adrián Kaliňák zdržal sa hlasovania 

MUDr. Ľubomír Ondrášik zdržal sa hlasovania 

Ing. Dušan Papiak zdržal sa hlasovania 

Ing. Monika Rohaľová zdržala sa hlasovania 

Ing. Vladislav Višňovský nehlasoval 

 
Tabuľka č.20: Výsledky hlasovania k Uzneseniu 28/2020 

Celkový počet členov Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce 9 

Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania 7 

Z toho: pre 0 

              proti 0 

              zdržali sa hlasovania 7 

Počet členov, ktorí sa nezúčastnili hlasovania 2 

 

mailto:Ludmila.Stecova@minv.sk
http://www.minv.sk/


 
 

    

 

Telefón  E-mail Internet IČO 

+421/961 805 723 
 

 Ludmila.Stecova@minv.sk 
 

www.minv.sk 00151866 

 

Návrh uznesenia nebol odsúhlasený nadpolovičnou väčšinou prítomných členov výboru. 
Výbor pre rozvoj okresu Medzilaborce neprijal Uznesenie 28/2020 v navrhovanom znení. 
 

Uznesenie 29/2020 

Výbor pre rozvoj okresu Medzilaborce odporúča žiadosť žiadateľa Mesto Medzilaborce o 
poskytnutie regionálneho príspevku na zriadenie galérie rusínskych osobností na zaradenie 
do Návrhu ročných priorít Akčného plánu rozvoja okresu Medzilaborce na rok 2021. 
Potvrdzuje, že žiadosť o regionálny príspevok je v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu 
Medzilaborce v znení dodatku č.2.  
 
Tabuľka č.21: Hlasovanie Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce k Uzneseniu  29/2020 

Meno a priezvisko stanovisko 
Ing. Michal Sopko zdržal sa hlasovania 

Ing. Valentína Burcáková zdržala sa hlasovania 

Alexander Černega nehlasoval 

PhDr. Dagmar Hučková, M.B.A zdržala sa hlasovania 

Ing. Adrián Kaliňák zdržal sa hlasovania 

MUDr. Ľubomír Ondrášik zdržal sa hlasovania 

Ing. Dušan Papiak zdržal sa hlasovania 

Ing. Monika Rohaľová zdržala sa hlasovania 

Ing. Vladislav Višňovský nehlasoval 

 
Tabuľka č.22: Výsledky hlasovania k Uzneseniu 29/2020 

Celkový počet členov Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce 9 

Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania 7 

Z toho: pre 0 

              proti 0 

              zdržali sa hlasovania 7 

Počet členov, ktorí sa nezúčastnili hlasovania 2 

 
Návrh uznesenia nebol odsúhlasený nadpolovičnou väčšinou prítomných členov výboru. 
Výbor pre rozvoj okresu Medzilaborce neprijal Uznesenie 29/2020 v navrhovanom znení. 
 

Uznesenie 30/2020 

Výbor pre rozvoj okresu Medzilaborce odporúča žiadosť žiadateľa Božena Glodová o 
poskytnutie regionálneho príspevku na prístavbu kotolne, ústredného kúrenia 
a elektroinštalácia v penzióne AJKA na zaradenie do Návrhu ročných priorít Akčného plánu 
rozvoja okresu Medzilaborce na rok 2021. Potvrdzuje, že žiadosť o regionálny príspevok je 
v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu Medzilaborce v znení dodatku č.2.  
 
Tabuľka č.23: Hlasovanie Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce k Uzneseniu  30/2020 

Meno a priezvisko stanovisko 
Ing. Michal Sopko zdržal sa hlasovania 

Ing. Valentína Burcáková zdržala sa hlasovania 
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Alexander Černega nehlasoval 

PhDr. Dagmar Hučková, M.B.A zdržala sa hlasovania 

Ing. Adrián Kaliňák zdržal sa hlasovania 

MUDr. Ľubomír Ondrášik zdržal sa hlasovania 

Ing. Dušan Papiak zdržal sa hlasovania 

Ing. Monika Rohaľová zdržala sa hlasovania 

Ing. Vladislav Višňovský zdržal sa hlasovania 

 
Tabuľka č.24: Výsledky hlasovania k Uzneseniu 30/2020 

Celkový počet členov Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce 9 

Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania 8 

Z toho: pre 0 

              proti 0 

              zdržali sa hlasovania 8 

Počet členov, ktorí sa nezúčastnili hlasovania 1 

 
Návrh uznesenia nebol odsúhlasený nadpolovičnou väčšinou prítomných členov výboru. 
Výbor pre rozvoj okresu Medzilaborce neprijal Uznesenie 30/2020 v navrhovanom znení. 
 

Uznesenie 31/2020 

Výbor pre rozvoj okresu Medzilaborce odporúča žiadosť žiadateľa Slavomír Pirník o 
poskytnutie regionálneho príspevku na výstavbu výrobnej haly vo firme na zaradenie do 
Návrhu ročných priorít Akčného plánu rozvoja okresu Medzilaborce na rok 2021. 
Potvrdzuje, že žiadosť o regionálny príspevok je v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu 
Medzilaborce v znení dodatku č.2.  
 
Tabuľka č.25: Hlasovanie Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce k Uzneseniu  31/2020 

Meno a priezvisko stanovisko 
Ing. Michal Sopko zdržal sa hlasovania 

Ing. Valentína Burcáková zdržala sa hlasovania 

Alexander Černega nehlasoval 

PhDr. Dagmar Hučková, M.B.A zdržala sa hlasovania 

Ing. Adrián Kaliňák zdržal sa hlasovania 

MUDr. Ľubomír Ondrášik zdržal sa hlasovania 

Ing. Dušan Papiak zdržal sa hlasovania 

Ing. Monika Rohaľová zdržala sa hlasovania 

Ing. Vladislav Višňovský zdržal sa hlasovania 

 
Tabuľka č.26: Výsledky hlasovania k Uzneseniu 31/2020 

Celkový počet členov Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce 9 

Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania 8 

Z toho: pre 0 

              proti 0 

              zdržali sa hlasovania 8 

Počet členov, ktorí sa nezúčastnili hlasovania 1 
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Návrh uznesenia nebol odsúhlasený nadpolovičnou väčšinou prítomných členov výboru. 
Výbor pre rozvoj okresu Medzilaborce neprijal Uznesenie 31/2020 v navrhovanom znení. 
 

Uznesenie 32/2020 

Výbor pre rozvoj okresu Medzilaborce odporúča žiadosť žiadateľa Jozef Zavacký JES o 
poskytnutie regionálneho príspevku na nákup chladiaceho motorového vozidla na prepravu 
ovocia a zeleniny na zaradenie do Návrhu ročných priorít Akčného plánu rozvoja okresu 
Medzilaborce na rok 2021. Potvrdzuje, že žiadosť o regionálny príspevok je v súlade 
s Akčným plánom rozvoja okresu Medzilaborce v znení dodatku č.2.  
 
Tabuľka č.27: Hlasovanie Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce k Uzneseniu  32/2020 

Meno a priezvisko stanovisko 
Ing. Michal Sopko zdržal sa hlasovania 

Ing. Valentína Burcáková zdržala sa hlasovania 

Alexander Černega nehlasoval 

PhDr. Dagmar Hučková, M.B.A zdržala sa hlasovania 

Ing. Adrián Kaliňák zdržal sa hlasovania 

MUDr. Ľubomír Ondrášik zdržal sa hlasovania 

Ing. Dušan Papiak zdržal sa hlasovania 

Ing. Monika Rohaľová zdržala sa hlasovania 

Ing. Vladislav Višňovský zdržal sa hlasovania 

 
Tabuľka č.28: Výsledky hlasovania k Uzneseniu 32/2020 

Celkový počet členov Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce 9 

Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania 8 

Z toho: pre 0 

              proti 0 

              zdržali sa hlasovania 8 

Počet členov, ktorí sa nezúčastnili hlasovania 1 

 
Návrh uznesenia nebol odsúhlasený nadpolovičnou väčšinou prítomných členov výboru. 
Výbor pre rozvoj okresu Medzilaborce neprijal Uznesenie 32/2020 v navrhovanom znení. 
 

Uznesenie 33/2020 

Výbor pre rozvoj okresu Medzilaborce odporúča žiadosť žiadateľa Schumi Group, s. r. o. o 
poskytnutie regionálneho príspevku na Streetfood na zaradenie do Návrhu ročných priorít 
Akčného plánu rozvoja okresu Medzilaborce na rok 2021. Potvrdzuje, že žiadosť 
o regionálny príspevok je v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu Medzilaborce v znení 
dodatku č.2.  
 
Tabuľka č.29: Hlasovanie Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce k Uzneseniu  33/2020 

Meno a priezvisko stanovisko 
Ing. Michal Sopko zdržal sa hlasovania 
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Ing. Valentína Burcáková zdržala sa hlasovania 

Alexander Černega nehlasoval 

PhDr. Dagmar Hučková, M.B.A zdržala sa hlasovania 

Ing. Adrián Kaliňák zdržal sa hlasovania 

MUDr. Ľubomír Ondrášik zdržal sa hlasovania 

Ing. Dušan Papiak zdržal sa hlasovania 

Ing. Monika Rohaľová zdržala sa hlasovania 

Ing. Vladislav Višňovský zdržal sa hlasovania 

 
Tabuľka č.30: Výsledky hlasovania k Uzneseniu 33/2020 

Celkový počet členov Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce 9 

Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania 8 

Z toho: pre 0 

              proti 0 

              zdržali sa hlasovania 8 

Počet členov, ktorí sa nezúčastnili hlasovania 1 

 
Návrh uznesenia nebol odsúhlasený nadpolovičnou väčšinou prítomných členov výboru. 
Výbor pre rozvoj okresu Medzilaborce neprijal Uznesenie 33/2020 v navrhovanom znení. 
 

Uznesenie 34/2020 

Výbor pre rozvoj okresu Medzilaborce odporúča žiadosť žiadateľa Miestna akčná skupina 
LABOREC, o. z. o poskytnutie regionálneho príspevku na zabezpečenie prevádzky centra 
regionálneho rozvoja na zaradenie do Návrhu ročných priorít Akčného plánu rozvoja okresu 
Medzilaborce na rok 2021. Potvrdzuje, že žiadosť o regionálny príspevok je v súlade 
s Akčným plánom rozvoja okresu Medzilaborce v znení dodatku č.2.  
 
Tabuľka č.31: Hlasovanie Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce k Uzneseniu  34/2020 

Meno a priezvisko stanovisko 
Ing. Michal Sopko zdržal sa hlasovania 

Ing. Valentína Burcáková schvaľujem 

Alexander Černega nehlasoval 

PhDr. Dagmar Hučková, M.B.A schvaľujem 

Ing. Adrián Kaliňák nehlasoval 

MUDr. Ľubomír Ondrášik schvaľujem 

Ing. Dušan Papiak schvaľujem 

Ing. Monika Rohaľová schvaľujem 

Ing. Vladislav Višňovský schvaľujem 

 
Tabuľka č.32: Výsledky hlasovania k Uzneseniu 34/2020 

Celkový počet členov Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce 9 

Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania 7 

Z toho: pre 6 

              proti 0 

              zdržali sa hlasovania 1 
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Počet členov, ktorí sa nezúčastnili hlasovania 2 

 
Návrh uznesenia bol odsúhlasený nadpolovičnou väčšinou prítomných členov výboru. Výbor 
pre rozvoj okresu Medzilaborce prijal Uznesenie 34/2020 v navrhovanom znení. 
 
V Medzilaborciach, 14. 10. 2020 

Zapísal:  Mgr. Ľudmila Štecová, sekretariát výboru 

 

 

 

            SCHVAĽUJEM – NESCHVAĽUJEM 

     Ing. Michal Sopko  

predseda  

Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce 
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