
OKRESNÝ ÚRAD SNINA 
Partizánska 1057, 069 01 Snina 

  

 

 

 

Zápisnica č. 4/2019 

z rokovania Výboru pre rozvoj okresu Snina zo dňa 27. 09. 2019 

 

Prezencia: prítomní - členovia Výboru pre rozvoj okresu Snina – podľa prezenčnej listiny,  

Prizvaní:  - koordinátor NRO v Prešovskom kraji - Mgr. Michal Lukša, MBA 

   -  riaditeľka Centra projektovej podpory – Mgr. Diana Lukáčová 

   -  pracovník Centra projektovej podpory – Mgr. Aneta Hafincová      

  

Členovia Výboru pre rozvoj okresu Snina: Ing. Michal Vohar, PhDr. Monika Chomová, Ladislav 

Ladomirjak, Ján Vajda, PaedDr. Alena Romanová, Ing. Miroslav Buraľ, Ing. Daniel Roško, Ing. 

Mário Perinaj, Ladislav Jurpak.  

 

 

Program: 

 

1. Otvorenie rokovania 

2. Zhodnotenie roku 2019 a plnenie AP v okrese 

3. Stav Dodatku č.1 k AP 

4. Predložené žiadosti na rok 2020  

5. Schvaľovanie žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku v rámci Výzvy č. 1/0Ú-        

SV/2019 

6. Diskusia 

7. Záver 

 

 

K bodu 1 

 

Rokovanie otvoril a viedol predseda Výboru pre rozvoj okresu Snina (ďalej len „výbor“), 

prednosta Okresného úradu Snina Ing. Michal Vohar. Na úvod privítal prítomných členov výboru, 

koordinátora NRO p. Lukšu, riaditeľku CPP Mgr. Dianu Lukáčovú a pracovníčku centra Mgr. 

Anetu Hafincovú. 

Predseda výboru pre rozvoj okresu Snina oboznámil prítomných s programom rokovania a zároveň 

skonštatoval, že na rokovaní je prítomných všetkých 9 členov výboru a výbor je schopný uznášať 

sa.  

                  

K bodu 2 

    

Riaditeľka Centra projektovej podpory Mgr. Diana Lukáčová predstavila činnosť centra, 

zdôraznila, že vyhodnotiť čerpanie príspevkov za rok 2019 sa nedá úplne presne, pretože niektoré 

žiadosti ešte neboli posúdené Radou pre NRO a termín na predkladanie žiadosti nie je uzavretý. Zo 

strany člena Výboru p. Vajdu bola vznesená poznámka, že doposiaľ sa nepodarilo do okresu 

pritiahnuť veľkého zamestnávateľa, aby sa znížila nezamestnanosť, čo potvrdila aj p. Chomová. 

Pán Lukša vysvetlil, že zatiaľ veľkí zamestnávatelia neprejavili záujem podnikať v našom okrese, 

čerpanie RP je limitované schváleným rozpočtom. Centrum poskytuje informácie všetkým, čo 

prejavia záujem a snaží sa byť maximálne nápomocné pri hľadaní vhodných foriem pomoci aj 

z iných grantov. 



 

  

K bodu 3 

Pracovníčka organizačného odboru Okresného úradu Snina p. Romanová oznámila, že 

Dodatok č. 1 k AP bol schválený Radou pre NRO a je na schválení Vlády SR. Na to p. Lukša 

zdôraznil, že hlavným prínosom dodatku bude možnosť zriadiť Centrum regionálneho vzdelávania 

na SPŠ v Snine, ktorý je prioritou.   

 

K bodu 4 

 

Každý z členov výboru bol vopred oboznámený s predloženými žiadosťami. Predseda 

výboru informoval, že bolo doručených 10 žiadosti o regionálny príspevok, z toho 1 žiadosť Obec 

Ulič bola stiahnutá na žiadosť žiadateľa  a 1 žiadosť nespĺňala podmienky, stavba na ktorú žiadali 

príspevok na rekonštrukciu, nebola zapísaná na LV ( nie je zapísaná na Katastrálnej mape) – Košiar 

o.z., možnosť požiadať o RP budú môcť až po legalizovaní stavby.  Členovia výboru žiadosti 

prerokovali, diskutovali o účeloch, výške žiadaných finančných príspevkov, počte predpokladaných 

vytvorených pracovných miest, o prínose pre rozvoj okresu.   

 

Zoznam podaných žiadosti o regionálny príspevok na rok 2020 

1. Žiadateľ: Mgr. Patrik Baloga – názov projektu „Včelia farma Baloga“ 

2. Žiadateľ: Ing.Zdenko Čopák - názov projektu „ Rozšírenie prevádzky-stavba výrobno-

kancelárskych priestorov.“ 

3. Žiadateľ: KOŠIAR o.z. - názov projektu  „Remeselné centrum Topoľa.“ 

4. Žiadateľ: ATELIER MK s.r.o. – názov projektu „ Nákup vyvážacej súpravy.“ 

5. Žiadateľ: Nemocnica Snina s.r.o.- názov projektu „Neurologické oddelenie –Nemocnica 

Snina.“ 

6. Žiadateľ: RK Charita n.o.- názov projektu  „Rekonštrukcia budovy na zriadenie 

sociálnych služieb.“  

7. Žiadateľ: AGRO DLHÉ, s.r.o . - názov projektu „Farmársky dvor – farma Dlhé.“   

8. Žiadateľ: HANY ULIČ s.r.o. - názov projektu „Rozšírenie a zefektívnenie výroby 

a distribúcie  spoločnosti HANY  ULIČ s.r.o.“  

9. Žiadateľ: Provital, n.o.-  názov projektu „ZOS Provital – Zariadenie opatrovateľskej 

služby v Stakčínskej Roztoke “  
10. Žiadateľ: Obec Ulič- názov projektu „Rekonštrukcia a vybavenie turistickej ubytovne.“ 

 

K bodu 5 

 

Prítomní členovia výboru pred hlasovaním podpísali čestné vyhlásenie v zmysle článku 4 ods. 5 

Štatútu výboru pre rozvoj okresu Snina, že nie sú v konflikte záujmov. Čestné vyhlásenia sú 

súčasťou zápisnice. Predseda vyzval členov výboru k schvaľovaniu resp. neschvaľovaniu žiadosti 

o poskytnutie regionálneho príspevku na rok 2020. 

 

Výbor schválil 6 žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku v roku 2020 pre týchto žiadateľov: 

 

 Žiadateľ Výška schváleného RP na 

rok 2020 ( EUR) 

1 Mgr. Patrik Baloga 40 000,00 

2 Ing.Zdenko Čopák 120 000,00 

3 ATELIER MK s.r.o. 80 000,00 

4 Nemocnica Snina s.r.o. 10 000,00 

5 AGRO DLHÉ, s.r.o . 20 000,00 

6 HANY ULIČ s.r.o 59 028,00 

 



 

  

 

Priebeh hlasovania: 

 

Žiadateľ Prítomných  Vylúčených 

v zmysle platného 

Štatútu výboru 

Hlasovanie 

členov 

výboru 

Za Zdržal sa 

hlasovania 

Proti 

Mgr. 

Patrik 

Baloga 

9 0 9 9 0 0 

Ing.Zdenko 

Čopák 
9 0 9 9 0 0 

ATELIER 

MK s.r.o. 
9 0 8 8 1 0 

Nemocnica 

Snina s.r.o. 
9 0 8 8 1 0 

RK 

Charita 

n.o. 

9 0 8 0 1 8 

AGRO 

DLHÉ, 

s.r.o . 

 

9 0 9 9 0 0 

HANY 

ULIČ s.r.o 
9 0 9 9 0 0 

Provital, 

n.o. 

 

9 0 9 0 0 9 

 

Členovia Výboru pre rozvoj okresu Snina sa na rokovaní výboru zhodli na úprave podmienok 

poskytnutia RP na rok 2020 pri týchto schválených žiadostiach: 

 

Mgr. Patrik Baloga – schválená výška RP maximálne do výšky 60 000€ na nákup jednej 

technológie, pôvodne žiadal o nákup dvoch. Navrhované zmeny boli konzultované so  žiadateľom, 

žiadateľ akceptoval úpravy. Predložil na OÚ Snina novú žiadosť, s požadovanou sumou 40 000€ 

( podľa schémy pomci de minimis na jedno vytvorené pracovné miesto). 

Nemocnica Snina s.r.o.- schválená suma  RP je 10 000€, zatiaľ nie sú jasné zdroje financovania 

samotného projektu výstavby neurologického oddelenia. Prednosta OÚ navrhol hľadať iné zdroje 

financovania tohto finančne náročného projektu, v čom sa im bude snažiť aktívne  pomáhať. 

Žiadateľ úpravu žiadosti akceptoval a doručil novú žiadosť na OÚ Snina. 

HANY ULIČ s.r.o.  – schválená výška RP maximálne do výšky 60 000€. Žiadateľ zmeny 

akceptoval a opravenú žiadosť s požadovanou sumou RP na sumu 59 028€ doručil na OÚ Snina. 

 

 

K bodu 6 

 

V diskusii PhDr. Monika Chomová, riaditeľka UPSVaR,  stručne informovala o Národnom 

projekte Cesta na trh práce 2, ktorý pozostáva z troch opatrení. Od začiatku realizácie uvedeného 

NP (III. štvrťrok 2018)  UPSVaR v rámci troch opatrení na základe prideleného rozpočtu podporil 

vznik 122 pracovných miest.     



 

  

Zároveň riaditeľka UPSVaR informovala, že v IV. štvrťroku 2019 bude spustený Národný 

projekt Cesta na trh práce 3. Uvedený Národný projekt bude realizovaný v troch opatreniach.  

Opatrenie č. 1   Podpora vytvárania pracovných miest pre UoZ 

 Poskytovanie finančného príspevku zamestnávateľom na podporu vytvárania PM pre UoZ, 

najmä pre znevýhodnených UoZ.  

 Oprávneným žiadateľom je každý zamestnávateľ podľa § 3 zákona o službách zamestnanosti. 

 Pracovný pomer musí byť dohodnutý najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného 

pracovného času.  

 Finančný príspevok sa poskytuje zamestnávateľovi mesačne na úhradu 85 % CCP, najviac 

však vo výške MCCP,  pre rok  2019 najviac vo výške 703,04 €.  

 Finančný príspevok na opatrenie č.1 nemôže byť poskytnutý pre UoZ/ZUoZ, ak mu bol 

poskytnutý finančný príspevok v rámci aktivity č. 1 NP „Cesta na trh práce“ alebo v rámci 

opatrenia č. 1 NP „Cesta na trh práce 2“. 

 Finančné príspevky sa poskytujú mesačne: 

o V prípade uzatvorenia pracovného pomeru na dobu určitú sa príspevky poskytujú 

najdlhšie po dobu 12 mesiacov.  

o V prípade uzatvorenia pracovného pomeru na dobu neurčitú sa príspevky poskytujú 

najdlhšie po dobu 15 mesiacov.  

 Dohodnutá výška príspevku sa po celú dobu trvania záväzku nemení. Zamestnávateľ je 

povinný udržať podporované pracovné miesto  minimálne 5 mesiacov. 

 

Opatrenie č. 2 Podpora vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov 

 Oprávneným žiadateľom je zamestnávateľ podľa § 3 zákona o službách zamestnanosti, ktorí 

vykonáva činnosti vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania. 

 Finančné príspevky sa poskytujú mesačne: 

o v prípade uzatvorenia pracovného pomeru na dobu určitú po dobu  3-9 mesiacov  

o v prípade uzatvorenia pracovného pomeru na dobu neurčitú po dobu 3–12   mesiacov. 

 Finančný príspevok sa poskytuje mesačne na úhradu 95 % CCP, najviac vo výške MCCP,  

pre rok  2019 najviac vo výške 703,04 €.  

 Jednorazový príspevok na úhradu časti nevyhnutných nákladov súvisiacich s výkonom 

verejného zamestnávania napr. osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovný odev, 

pracovné pomôcky, pracovné náradie, najviac vo výške  5% z CCP na rok 2019 t.j. 66,51 € 

na zamestnanca.  

 Finančný príspevok na opatrenie č. 2 nemôže byť poskytnutý pre UoZ/ZUoZ, ak mu bol 

poskytnutý finančný príspevok v rámci aktivity č. 3 NP „Cesta na trh práce“, alebo opatrenia 

č. 2 NP „Cesta na trh práce 2“.   

 

Opatrenie č. 3 Poskytovanie finančného príspevku na dochádzanie za  prácou 

 Finančný príspevok sa poskytuje mesačne žiadateľovi, ktorý bol UoZ/ZUoZ a  ktorý bol 

vyradený z evidencie UoZ z dôvodu uvedeného v § 36 ods. 1 písm. a) zákona o službách 

zamestnanosti, na úhradu časti cestovných výdavkov na dochádzanie za prácou v závislosti 

od vzdialenosti miesta výkonu zamestnania od miesta trvalého/prechodného pobytu žiadateľa 

podľa vzdialenostného pásma, najviac po dobu 12 po sebe nasledujúcich mesiacov. 

 Finančný príspevok nie je možné poskytnúť, ak je súčasne poskytovaný príspevok podľa § 

53 alebo 53a, alebo 53c  zákona o službách zamestnanosti. 



 

  

 Finančný príspevok nie je možné opakovane poskytnúť v rámci tohto projektu tomu istému 

žiadateľov. 

 Ak bol zamestnancovi poskytnutý finančný príspevok v rámci aktivity č. 5 NP „Cesta na trh 

práce“, finančný príspevok môže mu byť poskytnutý z opatrenia č. 3 až po uplynutí jedného 

roka od ukončenia obdobia jeho poskytovania. 

PhDr. Monika Chomová informovala, že aktivita č. 3 z NP Cesty na TP-2 (SZČ) bude 

pokračovať do vyčerpania finančných prostriedkov.  

Riaditeľka UPVaR Humenné informovala prítomných, že žiadosti o NP Cesta na trh práce 3 

zamestnávatelia predkladajú na UPSVaR Humenné oddeleniu AOTP a ESF Mgr. Jane Hromadovej. 

Informácie o NP podá agent voľných pracovných miest na pracovisku Snina Ing. Štefan Gábor.  

Na záver informovala, že 31.08.2019 je aktuálna miera evidovanej nezamestnanosti je  7,59 % 

a celkový počet uchádzačov o zamestnanie k 31.08.2019 bol 1 657 UoZ. V okrese Snina na 1 VPM 

pripadá 16 UoZ.  

    

K bodu 7 

Predseda výboru oznámil, že všetky odporúčané žiadosti o RP budú zaradené do návrhu ročných 

priorít na rok 2020 a predložené Rade NRO.  

Predseda výboru Ing. Michal Vohar poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie.    

 

V Snine dňa 30.09.2019 

Zapisovateľka: Bc. Iveta Romanová 

 

 

Schválil dňa:  

 

 

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

SCHVAĽUJEM – NESCHVAĽUJEM                            Ing. Michal Vohar                                                       

znenie zápisnice                                                       prednosta úradu                

                            predseda Výboru pre rozvoj okresu Snina                                      

 

 

 

Prílohy 

Prezenčná listina 

 

 

 

 

  


