
OKRESNÝ  ÚRAD SNINA 
Partizánska 1057, 069 01 Snina 

 

Zápisnica č. 1/2022 
z rokovania Riadiaceho výboru najmenej rozvinutého okresu Snina zo dňa 22.06.2022 

 

Prezencia: prítomní - členovia Riadiaceho výboru najmenej rozvinutého okresu Snina – podľa 

prezenčnej listiny 

  

Členovia Riadiaceho výboru najmenej rozvinutého okresu Snina:  

PaedDr. Evald Štofik, prof. Ing. Dušan Velič, DrSc., Ing. Pavol Zajac, Mgr. Iveta Romanová, Ján 

Holinka, MUDr. Peter Makara, MVDr. Vladislav Juško, 

 

Prítomní: PaedDr. Evald Štofik, prof. Ing. Dušan Velič, DrSc. – prostredníctvom audiovizuálnej 

techniky, Ing. Pavol Zajac, Mgr. Iveta Romanová, MUDr. Peter Makara,  

 

Prizvaná: Ing. Dominika Semanová - generálna riaditeľka sekcie regionálneho rozvoja Ministerstva 

investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 

 

Ospravedlnili sa: Ján Holinka, MVDr. Vladislav Juško 

 

Zamestnanci OÚ: Mgr. Silvia Kudráková, Mgr. Jana Tilňaková  

 

Program: 

1. Otvorenie rokovania 

2. Schválenie programu rokovania   

3. Odovzdanie menovacích dekrétov jednotlivým členom Riadiaceho výboru 

4. Informovanie o úlohách a činnostiach členov Riadiaceho výboru a postupoch v rámci 

schvaľovania regionálneho príspevku  

5. Predloženie a rokovanie o návrhu Hodnotiacej správy o plnení plánu rozvoja najmenej 

rozvinutého okresu Snina k 31.12.2021 

6. Informovanie o výške disponibilných prostriedkov pre nasledujúce obdobie 

7. Návrh a rokovanie o Výzve na predkladanie projektov financovaných alebo 

spolufinancovaných z regionálneho príspevku 

8. Diskusia 

9. Záver 

 

K bodu 1: 

Rokovanie otvoril a viedol predseda Riadiaceho výboru najmenej rozvinutého okresu Snina (ďalej len 

„Výbor“), PaedDr. Evald Štofik. Na úvod privítal všetkých prítomných členov Výboru a prizvaného 

hosťa Ing. Dominiku Semanovú, generálnu riaditeľku sekcie regionálneho 

rozvoja Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a oboznámil ich 

s programom rokovania. Na rokovaní je prítomných 5 zo 7 členov Výboru. Predseda skonštatoval, že 

Výbor je uznášaniaschopný v zmysle čl.6, ods.9 Štatútu a rokovacieho poriadku Riadiaceho výboru 

najmenej rozvinutého okresu Snina. 

 

K bodu 2: 

Predseda Výboru navrhol hlasovať o schválení programu rokovania. 

Hlasovanie o schválení programu rokovania: 

Počet členov Výboru:                                                         7 

Počet prítomných členov Výboru:                                      5 

Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania:                       5 

 

Z toho hlasovalo 



ZA:                  5         

PROTI:           0 

K bodu 3:  

Predseda Riadiaceho výboru najmenej rozvinutého okresu Snina, PaedDr. Evald Štofik odovzdal 

prítomným členom menovacie dekréty členov Riadiaceho výboru a oboznámil ich s priebehom 

rokovania.  

 

K bodu 4: 

Predseda Riadiaceho výboru oboznámil prítomných členov Výboru o úlohách a činnostiach členov 

Riadiaceho výboru a postupoch v rámci schvaľovania regionálneho príspevku v zmysle Štatútu 

a Rokovacieho poriadku Riadiaceho výboru najmenej rozvinutého okresu Snina.   

 

K bodu 5: 

Spolu s pozvánkou na rokovanie Výboru, ktorá bola jej členom zaslaná elektronicky, bol zaslaný aj 

návrh Hodnotiacej správy o plnení plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu Snina k 31.12.2021. 

Členovia Výboru mali možnosť sa s týmto návrhom riadne a včas oboznámiť, ako aj vyjadriť sa k jeho 

zneniu, prípadne navrhnúť opatrenia na zlepšenie plnenia. Predseda Výboru následne vyzval 

prítomných členov, aby hlasovali za schválenie/neschválenie predloženej Hodnotiacej správy o plnení 

plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu Snina k 31.12.2021. 

 

Hlasovanie k schváleniu/neschváleniu Hodnotiacej správy o plnení plánu rozvoja najmenej 

rozvinutého okresu Snina k 31.12.2021: 

 

Počet členov Výboru:                                                                7 

Počet prítomných členov Výboru:                                             5 

Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania:                              5 

 

Z toho hlasovalo 

ZA:            5 

PROTI:     0 

 

K bodu 6: 

Predseda Riadiaceho výboru informoval prítomných členov o výške disponibilných prostriedkov 

určených pre najmenej rozvinutý okres Snina na rok 2022. Disponibilný zostatok, pre rok 2022, na 

základe písomného oznámenia Mgr. Ľuboša Ďubeka – sekcia regionálneho rozvoja Ministerstva 

investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR zo dňa 21.06.2022 je vo výške 148 129,32 EUR. 

 

K bodu 7: 

Potom ako predseda Výboru informoval  o výške disponibilných prostriedkov, vyzval členov Výboru 

k návrhu a rokovaniu o Výzve na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných 

z regionálneho príspevku. Po krátkej debate sa členovia Výboru spoločne zhodli na vyhlásení novej 

výzvy č.7/OÚ-SV/2022 v trvaní od 23.06.2022 do 23.07.2022, pričom minimálna výška regionálneho 

príspevku bude vo výške 20 000,00 eur. Maximálna výška regionálneho príspevku bude vo výške 148 

129,32 EUR. O tomto návrhu predseda Výboru navrhol hlasovať. 

 

Hlasovanie k schváleniu Výzvy na predkladanie projektov financovaných alebo 

spolufinancovaných z regionálneho príspevku v trvaní od 23.06.2022 do 23.07.2022 s 

minimálnou výškou regionálneho príspevku vo výške 20 000,00 eur a maximálnou výškou 

regionálneho príspevku 148 129,32 EUR 

 

Počet členov Výboru:                                                        7 

Počet prítomných členov Výboru:                                    5 

Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania:                     5 

 

Z toho hlasovalo 



ZA:            5 

PROTI:     0 

 

Po schválení vyhlásenia Výzvy č.7/OÚ-SV/2022  predseda Výboru  informoval prítomných 

o prioritných oblastiach a opatreniach Akčného plánu najmenej rozvinutého okresu Snina. Medzi 

jednotlivými prítomnými členmi a hosťami došlo k diskusii o tom, ktoré z opatrení sa zaradia do 

výzvy č.7/OÚ-SV/2022.  

 

V rámci tohto bodu programu ďalej navrhol predseda Výboru prítomným členom hlasovať o zaradení 

opatrenia B2. Špeciálna rastlinná a živočíšna výroba s dôrazom na finalizáciu produktu do výzvy 

č.7/OÚ-SV/2022. Dôvodom návrhu tohto opatrenia je nedávna zmeny zákona č. 543/2002 

Z.z.  o ochrane prírody a krajiny, na základe ktorej došlo k obmedzeniu ťažby dreva v Národnom 

parku Poloniny, v súvislosti s čím je potrebné nájsť nové náhradné riešenie pre udržanie, prípadne 

zvyšovanie zamestnanosti v okrese Snina a ktoré bude šetrné k prírode. Na základe uvedeného navrhol 

predseda Výboru opatrenie ako motiváciu na prechod z ťažby dreva na rastlinnú a živočíšnu výrobu. 

 

Hlasovanie o zaradení opatrenia B2. Špeciálna rastlinná a živočíšna výroba s dôrazom na 

finalizáciu produktu do výzvy č.7/OÚ-SV/2022 

 

Počet členov Výboru:                                                         7 

Počet prítomných členov Výboru:                                     5 

Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania:                      5 

 

Z toho hlasovalo 

ZA:            5 

PROTI:     0 

 

Člen výboru Ing. Pavol Zajac, navrhol prítomným členom Výboru hlasovať aj o zaradení opatrenia 

B1. Rozvoj podnikania, diverzifikácia činností do výzvy č.7/OÚ-SV/2022. 

 

Hlasovanie o zaradení opatrenia B1. Rozvoj podnikania, diverzifikácia činností do výzvy 

č.7/OÚ-SV/2022   

 

Počet členov Výboru:                                                        7 

Počet prítomných členov Výboru:                                     5 

Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania:                      5 

 

Z toho hlasovalo 

ZA:            2 

PROTI:     3 

 

Na základe výsledku hlasovania tak členovia Výboru schváli opatrenie B2. Špeciálna rastlinná 

a živočíšna výroba s dôrazom na finalizáciu produktu ako aktivitu výzvy č.7/OÚ-SV/2022. 

   

K bodu 8: 

 

V rámci diskusie bola preberaná otázka nezastupiteľnosti členov Výboru, z dôvodu obavy neuznášania 

schopnosti Výboru v budúcnosti pri nedostatočnej účasti. Generálna riaditeľka sekcie regionálneho 

rozvoja Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR uvidela, že v budúcnosti by 

bola možná zmena Štatútu a rokovacieho poriadku Riadiaceho výboru najmenej rozvinutého okresu, 

avšak zatiaľ túto zastupiteľnosť súčasný Štatút a rokovací poriadok neumožňuje. 

 

 

 

 



K bodu 9: 

Prednosta Okresného úradu v Snine PaedDr. Evald Štofik poďakoval prítomným za účasť na 

Riadiacom výbore, za ich prínos a ochotu spolupracovať. Rozlúčil  sa s prítomnými členmi a hosťom 

a oficiálne ukončil rokovanie. 

  

Na základe rokovania Riadiaceho výboru bola schválená Hodnotiaca správa o plnení plánu rozvoja 

najmenej rozvinutého okresu Snina k 31.12.2021 a schválené vyhlásenie novej výzvy č.7/OÚ-

SV/2022 v trvaní od 23.06.2022 do 23.07.2022. 

 

Odôvodnenie: Riadiaci výbor najmenej rozvinutého okresu Snina bol uznášania schopný a za 

schválenie jednotlivých bodov hlasovala nadpolovičná väčšina členov.  

 

 

V Snine dňa: 22.06.2022  

 

Zapisovateľ: Mgr. Jana Tilňaková  

 

 

 

Schválené dňa: 23.06.2022 

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

SCHAĽUJEM – NESCHVAĽUJEM znenie zápisnice                       PaedDr. Evald Štofik 

                                                                                                         prednosta OÚ Snina 

                                                                                                   Predseda Riadiaceho výboru NRO Snina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č.1: 

 

Prezenčná listina z rokovania Riadiaceho výboru najmenej rozvinutého 

okresu Snina 

Názov podujatia: 

           

          

      

 Rokovanie Riadiaceho Výboru NRO Snina 

Dátum:  22.06. 2022 

Miesto konania:  Okresný úrad Snina, zasadacia miestnosť 

 

 

Por.č. 
 

Meno a priezvisko, titul Podpis 

1. 
Predseda výboru, prednosta OÚ 

Snina PaedDr. Evald Štofik,  
√ 

2. 

Zástupca Ministerstva investícií, 
regionálneho rozvoja 
a informatizácie SR 

Prof. Ing. Dušan Velič, 
DrSc. 

√  
online účasť 

3. 
Zástupca Prešovského 
samosprávneho kraja Ing. Pavol Zajac 

√ 

4. Zástupca Okresného úradu Snina Mgr. Iveta Romanová 
√ 

5. 
Zástupca miest a obcí patriacich 

do okresu Snina Ján Holinka 

ospravedlnený 

6. 
Zástupca sociálnych partnerov 

patriacich do okresu Snina MUDr. Peter Makara 
√ 

7. 

Zástupca ekonomických 
partnerov patriacich do okresu 

Snina MVDr. Vladislav Juško 

ospravedlnený 

8. 
Organizačný odbor, úsek 

regionálneho rozvoja OÚ Snina Mgr. Silvia Kudráková 
√ 

9. 
Organizačný odbor, úsek 

regionálneho rozvoja OÚ Snina Mgr. Jana Tilňaková 
√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


