
MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

OKRESNÝ ÚRAD SNINA 

Partizánska 1057,069 01 Snina 

 

Zápisnica č.1/2020 o hlasovaní „per rollam“ k schváleniu člena Hodnotiacej komisie, 

navrhovaného Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej 

republiky 

 

Program hlasovania: 

Výboru pre rozvoj okresu Snina (ďalej len „Výbor“) bol zaslaný návrh na schválenie člena 

Hodnotiacej komisie, ktorá bude hodnotiť žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku pre okres 

Snina - navrhovaného zo strany Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 

Slovenskej republiky. Navrhovanou členkou bola Ing. Narcisa Kolačkovská. 

 

Priebeh hlasovania: 

Výzva na hlasovanie formou „per rollam“ bola odoslaná elektronicky všetkým členom Výboru pre 

rozvoj okresu Snina dňa: 13.8.2020. V texte návrhu bola nominácia Ing. Narcisy Koláčkovskej ako 

členky Hodnotiacej komisie pre najmenej rozvinutý okres Snina. Jednotliví členovia Výboru vyjadrili 

svoje stanovisko formou elektronickej pošty. Hlasovanie bolo ukončené dňa 19.8.2020. Z 9 členov 

Výboru sa hlasovania zúčastnilo 8 členov. Výbor bol uznášaniaschopný podľa čl.7 ods.6 Štatútu 

Výboru, hlasovania sa zúčastnila nadpolovičná väčšina členov Výboru v určenej lehote. 

 

Informácia o účasti a hlasovaní členov Výboru: 

 

Počet členov Výboru: 9 

Zúčastnení členovia: 8 

Počet členov, ktorí hlasovali za: 8 

Počet členov, ktorí hlasovali proti: 0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

 

Meno a priezvisko, zastúpenie sociálno-ekonomického partnera daným členom 
výboru účasť hlasovanie 

1. PaedDr. Evald Štofik - prednosta Okresného úradu Snina (predseda Výboru) √ súhlasil 

2. Mgr. Monika Chomová - zástupca ÚPSVaR Humenné √ súhlasila 

3. Ladislav Ladomirjak - zástupca Spol.obcí mikroregiónu Uličská dolina √ súhlasil 

4. Ján Vajda - zastupca ZMOS - sninský región √ súhlasil 

5. PaedDr. Alena Romanová - zástupca SPŠ Snina √ súhlasila 

6. Ing. Daniel Roško - zástupca Sociálnej poisťovne - pob. Humenné √ súhlasil 

7. Ing. Miroslav Buraľ - zástupca Nadácie pre ochranu biodiverzity Karpát √ súhlasil 

8. Ladislav Jurpak - zástupca Oblastnej organizácie cestovného ruchu Horný 
Zemplín a Horný Šariš √ súhlasil 

 

Výsledok hlasovania: 

Hlasovania sa zúčastnilo 8 členov Výboru, ktorí jednohlasne hlasovali za nomináciu Ing. Narcisy 

Koláčkovskej za členku Hodnotiacej komisie. Zo strany členov Výboru neboli vznesené žiadne 

námietky ani pripomienky.  

 

Záver Hlasovania: 

Podľa článku 7 ods. 7 štatútu Výboru: 

„Návrh členky Hodnotiacej komisie pre najmenej rozvinutý okres Snina – Ing. Narcisy 

Koláčkovskej bol schválený.“ 



 

Odôvodnenie: Výbor pre rozvoj okresu Snina bol uznášaniaschopný a za schválenie členky hlasovala 

nadpolovičná väčšina zúčastnených členov Výboru. 

 

 

 

V Snine dňa: 20.8.2020 

 

 

 

 

 

zápisnicu vyhotovila:                                                                zápisnicu schválil: 

 

 

 

 

 

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

Mgr. Silvia Kudráková                                                       PaedDr. Evald Štofik - prednosta OÚ Snina               

zapisovateľka                                                                        predseda Výboru pre rozvoj okresu Snina 


