
      REGISTER DORUČENÝCH ŽIADOSTÍ (01/0Ú SP/2019) 

       podľa Metodiky prípravy návrhu ročných priorít akčného plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu v znení Dodatku č. 2  podľa 

                                     zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení  

                                                                   niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

  

Registračné číslo 

žiadosti 

Dátum 

predloženia 

žiadosti 

Žiadateľ regionálneho 

príspevku 
Názov projektu Štádium spracovania  žiadosti 

 

   11.09.2019  

01 - OUSP-2019/001 20.8.2019 Obec Chotča 
Výstavba chodníka pri ceste III. triedy 

v obci Chotča 
doručená 

postúpená 

výboru na 

prerokovanie 

neschválená 

výborom 

 

01 - OUSP-2019/002 21.8.2019 JODO Breznica, s.r.o. 
Podpora rozvoja v elektrotechnickom priemysle 

- Výroba elektrických cievok 
doručená 

postúpená 

výboru na 

prerokovanie 

schválená 

výborom 

 

01 - OUSP-2019/003 22.8.2019 MUMAX - PLSP s.r.o. Kozinec doručená 

postúpená 

výboru na 

prerokovanie 

schválená 

výborom 

 

01 - OUSP-2019/004 22.8.2019 KMIŤ, s.r.o. Inovácia a modernizácia strojového parku doručená 

postúpená 

výboru na 

prerokovanie 

schválená 

výborom 

 

01 - OUSP-2019/005 22.8.2019 Obec Bukovce 
Projektová dokumentácia k bytovej jednotke 

v obci Bukovce 
doručená 

postúpená 

výboru na 

prerokovanie 

neschválená 

výborom 

 

01 - OUSP-2019/006 22.8.2019 Pavol Šlepecký PM Nábytok 
Obstarávanie technológie za účelom 

rozšírenia výroby 
doručená 

postúpená 

výboru na 

prerokovanie 

schválená 

výborom 

 



01 - OUSP-2019/007 23.8.2019 NEZABUDKA SP s.r.o. 
Zlepšenie poskytovaných služieb v oblasti 

cestovného ruku v okrese Stropkov 
doručená 

postúpená 

výboru na 

prerokovanie 

schválená 

výborom 

 

01- OUSP-2019/008 23.8.2019 D-TRANS Slovakia s.r.o. 
Zriadenie pneuservisu pre osobné a nákladné 

auta s ručnou autoumývarňou 
doručená 

postúpená 

výboru na 

prerokovanie 

schválená 

výborom 

 

01 - OUSP-2019/009 23.8.2019 Obec Bukovce Chodníky v obci Bukovce doručená 

postúpená 

výboru na 

prerokovanie 

neschválená 

výborom 

 

01 - OUSP-2019/010 23.8.2019 Obec Oľšavka Výstavba chodníka v obci Oľšavka doručená 

postúpená 

výboru na 

prerokovanie 

neschválená 

výborom 

 

01- OUSP-2019/011 23.8.2019 Obec Šandal Rekonštrukcia chodníka v obci Šandal doručená 

postúpená 

výboru na 

prerokovanie 

neschválená 

výborom 

 

01 - OUSP-2019/012 23.8.2019 Ekoparts, s.r.o. 
Distribúcia a predaj náhradných dielov na 

motorové vozidlá 
doručená 

postúpená 

výboru na 

prerokovanie 

schválená 

výborom 

 

01 - OUSP-2019/013 23.8.2019 Obec Kručov 
Výstavba chodníka a úprava verejných 

priestranstiev vo vlastníctve obce Kručov 
doručená 

postúpená 

výboru na 

prerokovanie 

neschválená 

výborom 

 

01 - OUSP-2019/014 23.8.2019 Obec Krušinec Krušinec - Výstavba športového ihriska doručená 

postúpená 

výboru na 

prerokovanie 

neschválená 

výborom 

 

01 - OUSP-2019/015 23.8.2019 Obec Vislava 
Výmena elektrických rozvodov a nákup 

vybavenia do kuchyne v obci Vislava 
doručená 

postúpená 

výboru na 

prerokovanie 

neschválená 

výborom 

 

01 - OUSP-2019/016 23.8.2019 SHR Paulína Melníková Nákup poľnohospodárskej techniky doručená 

postúpená 

výboru na 

prerokovanie 

neschválená 

výborom 

 

01 - OUSP-2019/017 23.8.2019 Obec Kolbovce 
Kolbovce - Rekonštrukcia miestnej komunikácie 

k cintorínu 
doručená 

postúpená 

výboru na 

prerokovanie 

neschválená 

výborom 

 

01 - OUSP-2019/018 23.8.2019 Obec Breznička Rekonštrukcia miestnych komunikácií doručená 

postúpená 

výboru na 

prerokovanie 

neschválená 

výborom 

 

01 - OUSP-2019/019 23.8.2019 
SLUŽBA, mestský podnik 

Stropkov 

Nákup vysokozdvižnej plošiny pre mestský 
podnik Služba 

doručená 

postúpená 

výboru na 

prerokovanie 

schválená 

výborom 

 



01 - OUSP-2019/020 23.8.2019 Obec Vojtovce 
Rekonštrukcia mostného objektu v obci 

Vojtovce, Výstavba chodníka v obci Vojtovce 
doručená 

postúpená 

výboru na 

prerokovanie 

neschválená 

výborom 

 

01 - OUSP-2019/021 23.8.2019 Obec Potôčky Potôčky - rekonštrukcia miestnej komunikácie doručená 

postúpená 

výboru na 

prerokovanie 

neschválená 

výborom 

 

01 - OUSP-2019/022 23.8.2019 Ing. Tibor Székely TIBI 
Nákup technológie do elektrotechnického 

priemyslu 
doručená 

postúpená 

výboru na 

prerokovanie 

schválená 

výborom 

 

01 - OUSP-2019/023 23.8.2019 Obec Veľkrop 
Rekonštrukcia chodníkov a miestnej 

komunikácie v obci Veľkrop 
doručená 

postúpená 

výboru na 

prerokovanie 

neschválená 

výborom 

 

01 - OUSP-2019/024 26.8.2019 COLTSUN - CONSULT, s.r.o. Rozšírenie kapacity tlačiarne doručená 

postúpená 

výboru na 

prerokovanie 

schválená 

výborom 

 

01 - OUSP-2019/025 26.8.2019 ALFA STAV Stropkov, s.r.o. 
Nákup strojového vybavenia pre firmu 

ALFA STAV Stropkov, s.r.o. 
doručená 

postúpená 

výboru na 

prerokovanie 

schválená 

výborom 

 

01 - OUSP-2019/026 26.8.2019 EKO PD Nižná Olšava, s.r.o. 

Nákup strojového vybavenia pre rozvoj               
v ekologickom chove hovädzieho dobytka           

v EKO PD Nižná Olšava, s.r.o. 
doručená 

postúpená 

výboru na 

prerokovanie 

schválená 

výborom 

 

01 - OUSP-2019/027 26.8.2019 AGRO EKO SLUŽBY, s.r.o. 
Nákup strojového vybavenia pre 

AGRO EKO SLUŽBY, s.r.o. 
doručená 

postúpená 

výboru na 

prerokovanie 

schválená 

výborom 

 

01 - OUSP-2019/028 26.8.2019 T&T STONE, s.r.o. Nákup strojového vybavenia pre kamenárstvo doručená 

postúpená 

výboru na 

prerokovanie 

neschválená 

výborom 

 

01 - OUSP-2019/029 26.8.2019 Jozef Bechera - SHR 

Zakúpenie strojového vybavenia pre podporu 
chovu jazdeckých 
koní v Stropkove 

doručená 

postúpená 

výboru na 

prerokovanie 

neschválená 

výborom 

 

           
 

           

 

           

 

 

 

 


