
OKRESNÝ ÚRAD MEDZILABORCE 

 Mierová 4, 068 01  Medzilaborce 

 

Zápisnica 

zo zasadnutia Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce 

Prítomní: Mgr. Radovan Bajaj (OÚ ML), Ing. Valentína Burcáková (ÚPSV a R  Stropkov), 

Ing. Monika Rohaľová (Obec Volica), Ing. Dušan Papiak (DP Capital, s. r. o.), 

Alexander Černega (Pasienková spoločnosť Borov, s. r. o.), MUDr. Ľubomír 

Ondrášik (RRA Humenné), Ing. Monika Kandráčová (CP regionálneho rozvoja) 

 

Neprítomní:  PhDr. Dagmar Hučková, M.B.A (Sv. Nikolaj, n. o.), Ing. Vladislav Višňovský 

(Mesto ML), Ing. Adrian Kaliňak (MAS LABOREC, o. z.) 

 

Sekretariát:  Mgr. Ľudmila Štecová 

Miesto konania:  Okresný úrad Medzilaborce, Mierová 4, Medzilaborce 

Termín konania: 23. 09. 2019 

Čas konania:  14:00 – 15:30 

Program: 
1. Otvorenie rokovania 
2. Schválenie programu rokovania 
3. Prerokovanie žiadostí k Výzve 03/OÚ ML/2019 a ich zaradenie do návrhu 

ročných priorít 
4. Diskusia 
5. Rôzne 
6. Závery rokovania 

 
K bodu 1) 
Pán prednosta OÚ Mgr. Radovan Bajaj predseda Výboru pre rozvoj okresu 

Medzilaborce privítal prítomných, skonštatoval, že výbor je uznášaniaschopný, pretože je 
prítomných 6 členov výboru z celkového počtu 9. PhDr. Dagmar Hučková, M.B.A (Sv. Nikolaj, 
n. o.), Ing. Vladislav Višňovský (primátor mesta Medzilaborce) a Ing. Adrian Kaliňak (MAS 
LABOREC, o. z.) sa podľa Čl. 4 ods. 6 Štatútu výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce 
nezúčastnili rokovania z dôvodu konfliktu záujmov.  

Pán prednosta predniesol návrh programu rokovania na schválenie. 
 
K bodu 2) 
Prednesený návrh programu rokovania Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce bol 

schválený všetkými prítomnými jednohlasne bez doplňujúcich návrhov. 



K bodu 3) 
Mgr. Radovan Bajaj predložil prítomným žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku 

a požiadal ich o vyjadrenie stanoviska k jednotlivým projektom k Výzve 03/OÚ ML/2019, ktoré 
boli doručené na Okresný úrad v stanovenej lehote. Uviedol, že všetky žiadosti, ktoré boli 
členom výboru zaslané elektronickou formou pred rokovaním výboru, spĺňajú náležitosti 
uvedené v odseku 6 Čl. 4 Metodiky prípravy návrhu ročných priorít akčného plánu rozvoja 
najmenej rozvinutého okresu v znení dodatku č.1, preto boli 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. Pretože suma žiadostí o regionálny 
príspevok presahuje výšku disponibilných prostriedkov na príslušnú prioritu akčného plánu, 
budú niektoré projekty zaradené do zásobníka. Vzhľadom k vzniknutej situácii a k aktuálnym 
potrebám regionálneho rozvoja bol vypracovaný Dodatok č. 2 k akčnému plánu, ktorý bude 
predložený na schválenie v bode Rôzne. 

 
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. Návrh 
ročných priorít k realizácii Akčného plánu najmenej rozvinutého okresu Medzilaborce 
pozostáva zo 14 žiadostí o regionálny príspevok predložených k Výzve 03/OÚ ML/2019 na rok 
2020. Každý člen výboru dostal úplné znenie všetkých žiadostí v elektronickej podobe. Žiadosti 
sú usporiadané v poradí, v akom boli doručené na Okresný úrad Medzilaborce a následne 
zaregistrované. 

 
Marián Lazor samostatne hospodáriaci roľník v Čabalovciach žiada o regionálny 

príspevok na nákup poľnohospodárskej techniky, ktorá skvalitní chov hovädzieho dobytka, 
konkrétne rozmetadla maštaľného hnoja a bočného mulčovača. Priamo podporí vznik jedného 
pracovného miesta. 

Návrh tejto žiadosti o regionálny príspevok bol bez pripomienok. 
 
Agromon, s. r. o. Krásny Brod žiada o regionálny príspevok na nákup 

poľnohospodárskej techniky, konkrétne mulčovača, ktorý skvalitní chov hovädzieho dobytka. 
Priamo podporí vznik jedného pracovného miesta. 

Návrh tejto žiadosti o regionálny príspevok bol bez pripomienok. 
 
Bc. Marián Markovič žiada o regionálny príspevok na stavebnú rekonštrukciu objektu 

služieb v obci Palota. Priamo podporí vznik jedného pracovného miesta. 
Návrh tejto žiadosti o regionálny príspevok bol po vzájomnej diskusii výboru na návrh 

Alexandra Černegu vyhodnotený ako neperspektívny pre rozvoj okresu Medzilaborce, pretože 
je do dnešných dní nečinný. 
 



 Mesto Medzilaborce žiada o regionálny príspevok na projekt Medzilaborce - Hlavné 
mesto Rusínov. Žiadosť je zameraná na využitie turistického potenciálu mesta a jeho okolia 
prostredníctvom propagácie rusínskeho rázu regiónu. 

Návrh tejto žiadosti o regionálny príspevok bol bez pripomienok. 
 
Božena Glodová – Bistro AJKA Radvaň nad Laborcom žiada o regionálny príspevok na 

prístavbu kotolne, ústredné kúrenie a elektroinštaláciu v penzióne, čím sa zvýši kvalita 
poskytovaných služieb v regióne. Priamo podporí vznik dvoch pracovných miest. 

Návrh tejto žiadosti o regionálny príspevok bol bez pripomienok. 
 
CreAtiW, o. z. žiada regionálny príspevok na zabezpečenie prevádzky dielne ako 

prostriedku na integráciu a synergiu regionálneho rozvojového potenciálu s umeleckou 
kreatívnou tvorbou. Priamo podporí vznik jedného pracovného miesta. 

Návrh tejto žiadosti o regionálny príspevok bol bez pripomienok. Vzhľadom na 
požadovanú čiastku je navrhnutý na zaradenie do zásobníka. 

 
Obec Čertižné žiada o regionálny príspevok na vybudovanie biologickej čističky v obci, 

čím sa zvýši kvalita života občanov. 
Návrh tejto žiadosti o regionálny príspevok bol bez pripomienok. 
 
Lucia Zelinková samostatne hospodáriaci roľník v Repejove žiada o regionálny 

príspevok na nákup montovanej haly a oplotenia, čo skvalitní chov hovädzieho dobytka. 
Návrh tejto žiadosti o regionálny príspevok bol bez pripomienok. 
 
Miestna akčná skupina LABOREC, o. z. funguje ako centrum podpory regionálneho 

rozvoja najmenej rozvinutého okresu Medzilaborce. Žiada o regionálny príspevok na úhradu 
výdavkov spojených so zabezpečením svojej prevádzky a činnosti na rok 2020.  

Návrh tejto žiadosti o regionálny príspevok bol bez pripomienok. 
 
TYPTON, s. r. o. žiada regionálny príspevok na výstavbu vonkajšieho bazéna, čím sa 

zvýši kvalita cestovného ruchu a poskytovania služieb v meste. Priamo podporí vznik piatich 
pracovných miest. 

Návrh tejto žiadosti o regionálny príspevok bol bez pripomienok. 
 
Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja je príspevková organizácia. Žiada o regionálny 

príspevok na zabezpečenie bezbariérovosti výstavbou výťahu. Priamo podporí vznik dvoch 
pracovných miest 

Návrh tejto žiadosti o regionálny príspevok bol bez pripomienok. 
 
MIBUR, s. r. o. žiada o regionálny príspevok na nákup diskovej kosačky. 
Návrh tejto žiadosti o regionálny príspevok bol bez pripomienok. 
 
KOVOSTROJ, a. s. Medzilaborce žiada regionálny príspevok na nákup novej 

technológie na zvýšenie kvality a produktivity strojárskej výroby, konkrétne CNC frézy, NC 4 
valcovej zakružovačky a zváracej technológie s možnosťou pulzného zvárania. Priamo podporí 
vznik troch pracovných miest. 

Návrh tejto žiadosti o regionálny príspevok bol bez pripomienok. 



 
Ľudmila Beňková, SZČO Potraviny Kalinka v obci Kalinov žiada regionálny príspevok 

na rekonštrukciu priľahlého parkoviska, dokončenie podkrovného ubytovania, výstavby 
kúpaliska a rekreačných chatiek. Priamo podporí vznik troch pracovných miest. 

Návrh tejto žiadosti o regionálny príspevok bol bez pripomienok. Vzhľadom na 
požadovanú čiastku bude zaradený do zásobníka. 

 
K bodu 5) 
Pán prednosta predniesol znenie Návrhu dodatku č.2 k Akčnému plánu rozvoja okresu 

Medzilaborce, ktorý upravuje znenie Akčného plánu rozvoja okresu Medzilaborce v znení 
dodatku č.1. Dôvodom spracovania dodatku bolo prehodnotenie možnosti flexibilnejšieho 
čerpania finančných prostriedkov pre jednotlivé prioritné oblasti a opatrenia na základe 
aktuálnych potrieb územia v súlade so schválených celkových rozpočtom akčného plánu. Po 
schválení výborom bude tento dodatok predložený na schválenie Rade pre rozvoj najmenej 
rozvinutých okresov. 
 

K bodu 6) 
Mgr. Radovan Bajaj predniesol návrhy uznesení v nasledovnom znení: 

Uznesenie 05/2019 
Výbor pre rozvoj okresu Medzilaborce odporúča žiadosť žiadateľa Mariána Lazora, SHR o 
poskytnutie regionálneho príspevku na nákup poľnohospodárskej techniky na zaradenie do 
Návrhu ročných priorít Akčného plánu rozvoja okresu Medzilaborce na rok 2020. Potvrdzuje, 
že žiadosť o regionálny príspevok je v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu Medzilaborce 
v znení dodatku č.1.  
 
Tabuľka č.1: Hlasovanie Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce k Uzneseniu  05/2019 

Meno a priezvisko stanovisko 
Mgr. Radovan Bajaj schvaľujem 

Ing. Valentína Burcáková schvaľujem 

Alexander Černega schvaľujem 

PhDr. Dagmar Hučková, M.B.A nehlasovala 

Ing. Adrián Kaliňák nehlasoval 

MUDr. Ľubomír Ondrášik schvaľujem 

Ing. Dušan Papiak schvaľujem 

Ing. Monika Rohaľová schvaľujem 

Ing. Vladislav Višňovský nehlasoval 

 
Tabuľka č.2 Výsledky hlasovania k Uzneseniu 5/2019 

Celkový počet členov Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce 9 

Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania 6 

Z toho: pre 6 

              proti 0 

              zdržali sa hlasovania 0 

Počet členov, ktorí sa nezúčastnili hlasovania 3 

 
Návrh uznesenia bol odsúhlasený nadpolovičnou väčšinou prítomných členov výboru. Výbor 
pre rozvoj okresu Medzilaborce prijal Uznesenie 05/2019 v navrhovanom znení.  

 



Uznesenie 06/2019 
Výbor pre rozvoj okresu Medzilaborce odporúča žiadosť žiadateľa AGROMON, s. r. o. Krásny 
Brod o poskytnutie regionálneho príspevku na nákup poľnohospodárskej techniky na 
zaradenie do Návrhu ročných priorít Akčného plánu rozvoja okresu Medzilaborce na rok 
2020. Potvrdzuje, že žiadosť o regionálny príspevok je v súlade s Akčným plánom rozvoja 
okresu Medzilaborce v znení dodatku č.1. 
 
Tabuľka č.3: Hlasovanie Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce k Uzneseniu  06/2019 

Meno a priezvisko stanovisko 
Mgr. Radovan Bajaj schvaľujem 

Ing. Valentína Burcáková schvaľujem 

Alexander Černega schvaľujem 

PhDr. Dagmar Hučková, M.B.A nehlasovala 

Ing. Adrián Kaliňák nehlasoval 

MUDr. Ľubomír Ondrášik schvaľujem 

Ing. Dušan Papiak schvaľujem 

Ing. Monika Rohaľová schvaľujem 

Ing. Vladislav Višňovský nehlasoval 

 
Tabuľka č.4: Výsledky hlasovania k Uzneseniu 6/2019 

Celkový počet členov Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce 9 

Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania 6 

Z toho: pre 6 

              proti 0 

              zdržali sa hlasovania 0 

Počet členov, ktorí sa nezúčastnili hlasovania 3 

 
Návrh uznesenia bol odsúhlasený nadpolovičnou väčšinou prítomných členov výboru. Výbor 
pre rozvoj okresu Medzilaborce prijal Uznesenie 06/2019 v navrhovanom znení.  
 

Uznesenie 07/2019 
Výbor pre rozvoj okresu Medzilaborce odporúča žiadosť žiadateľa Bc. Mariána Markoviča o 
poskytnutie regionálneho príspevku na rekonštrukciu v objekte služieb Palota na zaradenie 
do Návrhu ročných priorít Akčného plánu rozvoja okresu Medzilaborce na rok 2020. 
Potvrdzuje, že žiadosť o regionálny príspevok je v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu 
Medzilaborce v znení dodatku č.1. 
 
Tabuľka č.5: Hlasovanie Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce k Uzneseniu  07/2019 

Meno a priezvisko stanovisko 
Mgr. Radovan Bajaj schvaľujem 

Ing. Valentína Burcáková schvaľujem 

Alexander Černega neschvaľujem 

PhDr. Dagmar Hučková, M.B.A nehlasovala 

Ing. Adrián Kaliňák nehlasoval 

MUDr. Ľubomír Ondrášik neschvaľujem 

Ing. Dušan Papiak neschvaľujem 

Ing. Monika Rohaľová neschvaľujem 

Ing. Vladislav Višňovský nehlasoval 

 



Tabuľka č.6: Výsledky hlasovania k Uzneseniu 7/2019 

Celkový počet členov Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce 9 

Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania 6 

Z toho: pre 2 

              proti 4 

              zdržali sa hlasovania 0 

Počet členov, ktorí sa nezúčastnili hlasovania 3 

 
Návrh uznesenia nebol odsúhlasený nadpolovičnou väčšinou prítomných členov výboru. 
Výbor pre rozvoj okresu Medzilaborce neprijal Uznesenie 07/2019 v navrhovanom znení.  
 

Uznesenie 08/2019 
Výbor pre rozvoj okresu Medzilaborce odporúča žiadosť žiadateľa Mesta Medzilaborce o 
poskytnutie regionálneho príspevku na projekt Medzilaborce – Hlavné mesto Rusínov na 
zaradenie do Návrhu ročných priorít Akčného plánu rozvoja okresu Medzilaborce na rok 
2020. Potvrdzuje, že žiadosť o regionálny príspevok je v súlade s Akčným plánom rozvoja 
okresu Medzilaborce v znení dodatku č.1. 
 
 
Tabuľka č.7: Hlasovanie Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce k Uzneseniu  08/2019 

Meno a priezvisko stanovisko 
Mgr. Radovan Bajaj schvaľujem 

Ing. Valentína Burcáková schvaľujem 

Alexander Černega schvaľujem 

PhDr. Dagmar Hučková, M.B.A nehlasovala 

Ing. Adrián Kaliňák nehlasoval 

MUDr. Ľubomír Ondrášik schvaľujem 

Ing. Dušan Papiak schvaľujem 

Ing. Monika Rohaľová schvaľujem 

Ing. Vladislav Višňovský nehlasoval 

 
Tabuľka č.8: Výsledky hlasovania k Uzneseniu 8/2019 

Celkový počet členov Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce 9 

Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania 6 

Z toho: pre 6 

              proti 0 

              zdržali sa hlasovania 0 

Počet členov, ktorí sa nezúčastnili hlasovania 3 

 
Návrh uznesenia bol odsúhlasený nadpolovičnou väčšinou prítomných členov výboru. Výbor 
pre rozvoj okresu Medzilaborce prijal Uznesenie 08/2019 v navrhovanom znení. 
 

Uznesenie 09/2019 
Výbor pre rozvoj okresu Medzilaborce odporúča žiadosť žiadateľa Božena Glodová – Bistro 
Ajka o poskytnutie regionálneho príspevku na prístavbu kotolne, ústredného kúrenia a 
elektroinštlácie na zaradenie do Návrhu ročných priorít Akčného plánu rozvoja okresu 
Medzilaborce na rok 2020. Potvrdzuje, že žiadosť o regionálny príspevok je v súlade s Akčným 
plánom rozvoja okresu Medzilaborce v znení dodatku č.1. 
 



Tabuľka č.9: Hlasovanie Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce k Uzneseniu  09/2019 

Meno a priezvisko stanovisko 
Mgr. Radovan Bajaj schvaľujem 

Ing. Valentína Burcáková schvaľujem 

Alexander Černega schvaľujem 

PhDr. Dagmar Hučková, M.B.A nehlasovala 

Ing. Adrián Kaliňák nehlasoval 

MUDr. Ľubomír Ondrášik schvaľujem 

Ing. Dušan Papiak schvaľujem 

Ing. Monika Rohaľová schvaľujem 

Ing. Vladislav Višňovský nehlasoval 
 
Tabuľka č.10: Výsledky hlasovania k Uzneseniu 9/2019 

Celkový počet členov Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce 9 

Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania 6 

Z toho: pre 6 

              proti 0 

              zdržali sa hlasovania 0 

Počet členov, ktorí sa nezúčastnili hlasovania 3 

 
Návrh uznesenia bol odsúhlasený nadpolovičnou väčšinou prítomných členov výboru. Výbor 
pre rozvoj okresu Medzilaborce prijal Uznesenie 09/2019 v navrhovanom znení. 
 

Uznesenie 10/2019 
Výbor pre rozvoj okresu Medzilaborce odporúča žiadosť žiadateľa CreAtiW, o. z. o 
poskytnutie regionálneho príspevku na materiálno – technické a personálne zabezpečenie 
prevádzky dielne s umeleckou a kreatívnou tvorbou na zaradenie do zásobníka žiadostí na 
rok 2020. Potvrdzuje, že žiadosť o regionálny príspevok je v súlade s Akčným plánom rozvoja 
okresu Medzilaborce v znení dodatku č.1. 
 
Tabuľka č.11: Hlasovanie Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce k Uzneseniu  10/2019 

Meno a priezvisko stanovisko 
Mgr. Radovan Bajaj schvaľujem 

Ing. Valentína Burcáková schvaľujem 

Alexander Černega schvaľujem 

PhDr. Dagmar Hučková, M.B.A nehlasovala 

Ing. Adrián Kaliňák nehlasoval 

MUDr. Ľubomír Ondrášik schvaľujem 

Ing. Dušan Papiak schvaľujem 

Ing. Monika Rohaľová schvaľujem 

Ing. Vladislav Višňovský nehlasoval 

 
Tabuľka č.12: Výsledky hlasovania k Uzneseniu 10/2019 

Celkový počet členov Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce 9 

Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania 6 

Z toho: pre 6 

              proti 0 

              zdržali sa hlasovania 0 

Počet členov, ktorí sa nezúčastnili hlasovania 3 



Návrh uznesenia bol odsúhlasený nadpolovičnou väčšinou prítomných členov výboru. Výbor 
pre rozvoj okresu Medzilaborce prijal Uznesenie 10/2019 v navrhovanom znení.  
 

Uznesenie 11/2019 
Výbor pre rozvoj okresu Medzilaborce odporúča žiadosť žiadateľa Obec Čertižné o 
poskytnutie regionálneho príspevku na vybudovanie biologickej čističky na zaradenie do 
Návrhu ročných priorít Akčného plánu rozvoja okresu Medzilaborce na rok 2020. Potvrdzuje, 
že žiadosť o regionálny príspevok je v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu Medzilaborce 
v znení dodatku č.1. 
 
Tabuľka č.13: Hlasovanie Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce k Uzneseniu  11/2019 

Meno a priezvisko stanovisko 
Mgr. Radovan Bajaj schvaľujem 

Ing. Valentína Burcáková schvaľujem 

Alexander Černega schvaľujem 

PhDr. Dagmar Hučková, M.B.A nehlasovala 

Ing. Adrián Kaliňák nehlasoval 

MUDr. Ľubomír Ondrášik schvaľujem 

Ing. Dušan Papiak schvaľujem 

Ing. Monika Rohaľová schvaľujem 

Ing. Vladislav Višňovský nehlasoval 

 
Tabuľka č.14: Výsledky hlasovania k Uzneseniu 11/2019 

Celkový počet členov Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce 9 

Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania 6 

Z toho: pre 6 

              proti 0 

              zdržali sa hlasovania 0 

Počet členov, ktorí sa nezúčastnili hlasovania 3 

 
Návrh uznesenia bol odsúhlasený nadpolovičnou väčšinou prítomných členov výboru. Výbor 
pre rozvoj okresu Medzilaborce prijal Uznesenie 11/2019 v navrhovanom znení.  
 

Uznesenie 12/2019 
Výbor pre rozvoj okresu Medzilaborce odporúča žiadosť žiadateľa Lucia Zelinková, SHR o 
poskytnutie regionálneho príspevku na nákup montovanej haly a oplotenia na zaradenie do 
Návrhu ročných priorít Akčného plánu rozvoja okresu Medzilaborce na rok 2020. Potvrdzuje, 
že žiadosť o regionálny príspevok je v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu Medzilaborce 
v znení dodatku č.1. 
 
Tabuľka č.15: Hlasovanie Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce k Uzneseniu  12/2019 

Meno a priezvisko stanovisko 
Mgr. Radovan Bajaj schvaľujem 

Ing. Valentína Burcáková schvaľujem 

Alexander Černega schvaľujem 

PhDr. Dagmar Hučková, M.B.A nehlasovala 

Ing. Adrián Kaliňák nehlasoval 

MUDr. Ľubomír Ondrášik schvaľujem 

Ing. Dušan Papiak schvaľujem 



Ing. Monika Rohaľová schvaľujem 

Ing. Vladislav Višňovský nehlasoval 

 
Tabuľka č.16: Výsledky hlasovania k Uzneseniu 12/2019 

Celkový počet členov Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce 9 

Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania 6 

Z toho: pre 6 

              proti 0 

              zdržali sa hlasovania 0 

Počet členov, ktorí sa nezúčastnili hlasovania 3 

 
Návrh uznesenia bol odsúhlasený nadpolovičnou väčšinou prítomných členov výboru. Výbor 
pre rozvoj okresu Medzilaborce prijal Uznesenie 12/2019 v navrhovanom znení. 
 

Uznesenie 13/2019 
Výbor pre rozvoj okresu Medzilaborce odporúča žiadosť žiadateľa Miestna akčná skupina 
LABOREC, o. z. o poskytnutie regionálneho príspevku na úhradu výdavkov spojených so 
zabezpečením prevádzky a činnosti centra podpory regionálneho rozvoja na zaradenie do 
Návrhu ročných priorít Akčného plánu rozvoja okresu Medzilaborce na rok 2020. Potvrdzuje, 
že žiadosť o regionálny príspevok je v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu Medzilaborce 
v znení dodatku č.1. 
 
Tabuľka č.17: Hlasovanie Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce k Uzneseniu  13/2019 

Meno a priezvisko stanovisko 
Mgr. Radovan Bajaj schvaľujem 

Ing. Valentína Burcáková schvaľujem 

Alexander Černega schvaľujem 

PhDr. Dagmar Hučková, M.B.A nehlasovala 

Ing. Adrián Kaliňák nehlasoval 

MUDr. Ľubomír Ondrášik schvaľujem 

Ing. Dušan Papiak schvaľujem 

Ing. Monika Rohaľová schvaľujem 

Ing. Vladislav Višňovský nehlasoval 
 
Tabuľka č.18: Výsledky hlasovania k Uzneseniu 13/2019 

Celkový počet členov Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce 9 

Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania 6 

Z toho: pre 6 

              proti 0 

              zdržali sa hlasovania 0 

Počet členov, ktorí sa nezúčastnili hlasovania 3 

 
Návrh uznesenia bol odsúhlasený nadpolovičnou väčšinou prítomných členov výboru. Výbor 
pre rozvoj okresu Medzilaborce prijal Uznesenie 13/2019 v navrhovanom znení.  

 
 
 
 
 



Uznesenie 14/2019 
Výbor pre rozvoj okresu Medzilaborce odporúča žiadosť žiadateľa TYPTON, s. r. o. o 
poskytnutie regionálneho príspevku na výstavbu vonkajšieho bazéna na zaradenie do Návrhu 
ročných priorít Akčného plánu rozvoja okresu Medzilaborce na rok 2020. Potvrdzuje, že 
žiadosť o regionálny príspevok je v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu Medzilaborce 
v znení dodatku č.1. 
 
Tabuľka č.19: Hlasovanie Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce k Uzneseniu  14/2019 

Meno a priezvisko stanovisko 
Mgr. Radovan Bajaj schvaľujem 

Ing. Valentína Burcáková schvaľujem 

Alexander Černega schvaľujem 

PhDr. Dagmar Hučková, M.B.A nehlasovala 

Ing. Adrián Kaliňák nehlasoval 

MUDr. Ľubomír Ondrášik schvaľujem 

Ing. Dušan Papiak schvaľujem 

Ing. Monika Rohaľová schvaľujem 

Ing. Vladislav Višňovský nehlasoval 

 
Tabuľka č.20: Výsledky hlasovania k Uzneseniu 14/2019 

Celkový počet členov Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce 9 

Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania 6 

Z toho: pre 6 

              proti 0 

              zdržali sa hlasovania 0 

Počet členov, ktorí sa nezúčastnili hlasovania 3 

 
Návrh uznesenia bol odsúhlasený nadpolovičnou väčšinou prítomných členov výboru. Výbor 
pre rozvoj okresu Medzilaborce prijal Uznesenie 14/2019 v navrhovanom znení. 
 

Uznesenie 15/2019 
Výbor pre rozvoj okresu Medzilaborce odporúča žiadosť žiadateľa Centrum pre deti a rodiny 
sv. Nikolaja o poskytnutie regionálneho príspevku na výstavbu výťahu na zaradenie do 
Návrhu ročných priorít Akčného plánu rozvoja okresu Medzilaborce na rok 2020. Potvrdzuje, 
že žiadosť o regionálny príspevok je v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu Medzilaborce 
v znení dodatku č.1. 
 
Tabuľka č.21: Hlasovanie Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce k Uzneseniu  15/2019 

Meno a priezvisko stanovisko 
Mgr. Radovan Bajaj schvaľujem 

Ing. Valentína Burcáková schvaľujem 

Alexander Černega schvaľujem 

PhDr. Dagmar Hučková, M.B.A nehlasovala 

Ing. Adrián Kaliňák nehlasoval 

MUDr. Ľubomír Ondrášik schvaľujem 

Ing. Dušan Papiak schvaľujem 

Ing. Monika Rohaľová schvaľujem 

Ing. Vladislav Višňovský nehlasoval 

 



Tabuľka č.22: Výsledky hlasovania k Uzneseniu 15/2019 

Celkový počet členov Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce 9 

Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania 6 

Z toho: pre 6 

              proti 0 

              zdržali sa hlasovania 0 

Počet členov, ktorí sa nezúčastnili hlasovania 3 

 
Návrh uznesenia bol odsúhlasený nadpolovičnou väčšinou prítomných členov výboru. Výbor 
pre rozvoj okresu Medzilaborce prijal Uznesenie 15/2019 v navrhovanom znení.  
 

Uznesenie 16/2019 
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 2020. Potvrdzuje, 
že žiadosť o regionálny príspevok je v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu Medzilaborce 
v znení dodatku č.1. 
 
Tabuľka č.23: Hlasovanie Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce k Uzneseniu  16/2019 

Meno a priezvisko stanovisko 
Mgr. Radovan Bajaj schvaľujem 

Ing. Valentína Burcáková schvaľujem 

Alexander Černega schvaľujem 

PhDr. Dagmar Hučková, M.B.A nehlasovala 

Ing. Adrián Kaliňák nehlasoval 

MUDr. Ľubomír Ondrášik schvaľujem 

Ing. Dušan Papiak schvaľujem 

Ing. Monika Rohaľová schvaľujem 

Ing. Vladislav Višňovský nehlasoval 

 
Tabuľka č.24: Výsledky hlasovania k Uzneseniu 16/2019 

Celkový počet členov Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce 9 

Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania 6 

Z toho: pre 6 

              proti 0 

              zdržali sa hlasovania 0 

Počet členov, ktorí sa nezúčastnili hlasovania 3 

 
Návrh uznesenia bol odsúhlasený nadpolovičnou väčšinou prítomných členov výboru. Výbor 
pre rozvoj okresu Medzilaborce prijal Uznesenie 16/2019 v navrhovanom znení. 
 

Uznesenie 17/2019 
Výbor pre rozvoj okresu Medzilaborce odporúča žiadosť žiadateľa KOVOSTROJ, a. s. 
Medzilaborce o poskytnutie regionálneho príspevku na nákup novej technológie na zvýšenie 
kvality a produktivity strojárenskej výroby na zaradenie do Návrhu ročných priorít Akčného 
plánu rozvoja okresu Medzilaborce na rok 2020. Potvrdzuje, že žiadosť o regionálny príspevok 
je v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu Medzilaborce v znení dodatku č.1. 
 
 



Tabuľka č.25: Hlasovanie Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce k Uzneseniu  17/2019 

Meno a priezvisko stanovisko 
Mgr. Radovan Bajaj schvaľujem 

Ing. Valentína Burcáková schvaľujem 

Alexander Černega schvaľujem 

PhDr. Dagmar Hučková, M.B.A nehlasovala 

Ing. Adrián Kaliňák nehlasoval 

MUDr. Ľubomír Ondrášik schvaľujem 

Ing. Dušan Papiak schvaľujem 

Ing. Monika Rohaľová schvaľujem 

Ing. Vladislav Višňovský nehlasoval 

 
Tabuľka č.26: Výsledky hlasovania k Uzneseniu 17/2019 

Celkový počet členov Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce 9 

Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania 6 

Z toho: pre 6 

              proti 0 

              zdržali sa hlasovania 0 

Počet členov, ktorí sa nezúčastnili hlasovania 3 

 
Návrh uznesenia bol odsúhlasený nadpolovičnou väčšinou prítomných členov výboru. Výbor 
pre rozvoj okresu Medzilaborce prijal Uznesenie 17/2019 v navrhovanom znení. 
 

Uznesenie 18/2019 
Výbor pre rozvoj okresu Medzilaborce odporúča žiadosť žiadateľa Ľudmila Beňková 
Potraviny - Kalinka o poskytnutie regionálneho príspevku na rekonštrukciu priľahlého 
parkoviska, dokončenie podkrovného ubytovania, výstavbu kúpaliska a rekreačných chatiek 
na zaradenie do zásobníka žiadostí na rok 2020. Potvrdzuje, že žiadosť o regionálny príspevok 
je v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu Medzilaborce v znení dodatku č.1. 
 
Tabuľka č.27: Hlasovanie Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce k Uzneseniu  18/2019 

Meno a priezvisko stanovisko 
Mgr. Radovan Bajaj schvaľujem 

Ing. Valentína Burcáková schvaľujem 

Alexander Černega schvaľujem 

PhDr. Dagmar Hučková, M.B.A nehlasovala 

Ing. Adrián Kaliňák nehlasoval 

MUDr. Ľubomír Ondrášik schvaľujem 

Ing. Dušan Papiak schvaľujem 

Ing. Monika Rohaľová schvaľujem 

Ing. Vladislav Višňovský nehlasoval 

 
Tabuľka č.28: Výsledky hlasovania k Uzneseniu 18/2019 

Celkový počet členov Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce 9 

Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania 6 

Z toho: pre 6 

              proti 0 

              zdržali sa hlasovania 0 

Počet členov, ktorí sa nezúčastnili hlasovania 3 



Návrh uznesenia bol odsúhlasený nadpolovičnou väčšinou prítomných členov výboru. Výbor 
pre rozvoj okresu Medzilaborce prijal Uznesenie 18/2019 v navrhovanom znení.  
 
Uznesenie 19/2019 
Výbor pre rozvoj okresu Medzilaborce potvrdzuje prerokovanie Návrhu ročných priorít 
Akčného plánu rozvoja okresu Medzilaborce na rok 2020, ktorý obsahuje jedenásť žiadostí 
o regionálny príspevok odporúčaných v Uzneseniach 5, 6, 8, 9 a 11 až 17/2019. Potvrdzuje, že 
tento návrh je v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu Medzilaborce v znení dodatku č.1. 
 
Tabuľka č.29: Hlasovanie Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce k Uzneseniu  19/2019 

Meno a priezvisko stanovisko 
Mgr. Radovan Bajaj schvaľujem 

Ing. Valentína Burcáková schvaľujem 

Alexander Černega schvaľujem 

PhDr. Dagmar Hučková, M.B.A nehlasovala 

Ing. Adrián Kaliňák nehlasoval 

MUDr. Ľubomír Ondrášik schvaľujem 

Ing. Dušan Papiak schvaľujem 

Ing. Monika Rohaľová schvaľujem 

Ing. Vladislav Višňovský nehlasoval 

 
Tabuľka č.30: Výsledky hlasovania k Uzneseniu 19/2019 

Celkový počet členov Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce 9 

Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania 6 

Z toho: pre 6 

              proti 0 

              zdržali sa hlasovania 0 

Počet členov, ktorí sa nezúčastnili hlasovania 3 

 
Návrh uznesenia bol odsúhlasený nadpolovičnou väčšinou prítomných členov výboru. Výbor 
pre rozvoj okresu Medzilaborce prijal Uznesenie 19/2019 v navrhovanom znení. 
 
Uznesenie 20/2019 
Výbor pre rozvoj okresu Medzilaborce schvaľuje Návrh dodatok č.2 k Akčnému plánu rozvoja 
okresu Medzilaborce, ktorý upravuje znenie Akčného plánu pre rozvoj okresu Medzilaborce 
v znení dodatku č.1. 
 
Tabuľka č.31: Hlasovanie Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce k Uzneseniu  20/2019 

Meno a priezvisko stanovisko 
Mgr. Radovan Bajaj schvaľujem 

Ing. Valentína Burcáková schvaľujem 

Alexander Černega schvaľujem 

PhDr. Dagmar Hučková, M.B.A nehlasovala 

Ing. Adrián Kaliňák nehlasoval 

MUDr. Ľubomír Ondrášik schvaľujem 

Ing. Dušan Papiak schvaľujem 

Ing. Monika Rohaľová schvaľujem 

Ing. Vladislav Višňovský nehlasoval 



 



 


