
MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 OKRESNÝ ÚRAD GELNICA 

Hlavná 1, 056 01  Gelnica                                           

 

Zápisnica č.02/2021 
 

z rokovania Výboru pre rozvoj okresu Gelnica, ktoré sa konalo dňa 12.05.2021 o 9:30 hod. v priestoroch OÚ 

v Gelnici. 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny priloženej k zápisnici 

Program: 

1. Otvorenie rokovania 

2. Schválenie programu rokovania 

3. Prerokovanie doručených žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku 

4. Rôzne  

5. Záver 

 

K bodu 1. 

Predseda Výboru pre rozvoj okresu Gelnica Mgr. Peter Baloga otvoril rokovanie a privítal 

zúčastnených členov výboru. Skonštatoval, že na rokovaní je prítomných 7 z celkového počtu 9 členov 

Výboru pre rozvoj okresu Gelnica a rokovanie je uznášaniaschopné.  

 

K bodu 2. 

Ďalej predseda oboznámil členov výboru s navrhovaným programom a vyzval členov k schváleniu 

programu rokovania. 

 

Hlasovanie: 

Počet členov Výboru pre rozvoj okresu Gelnica 9 

Počet členov vylúčených z hlasovania 0 

Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania 7 

Z toho: pre 7 

proti 0 

zdržali sa hlasovania 0 

Počet členov, ktorí sa nezúčastnili hlasovania 2 

Výbor schválil predložený program rokovania Výboru pre rozvoj okresu Gelnica. 

 

K bodu 3. 

Členovia výboru obdŕžali spolu s pozvánkou na rokovanie aj zoznam doručených žiadostí a všetky 

žiadosti v elektronickej forme. Ďalej im bola zaslaná aj zápisnica z rokovania hodnotiacej komisie pre 

najmenej rozvinutý okres Gelnica a uznesenie zo zasadnutia hodnotiacej komisie. Predseda Výboru pre 

rozvoj okresu Gelnica oznámil členom výboru, že krátenie RP  pri určitých žiadostiach navrhnuté 

hodnotiacou komisiou bolo žiadateľmi o RP akceptované. 

Členovia Výboru pre rozvoj okresu Gelnica sa v plnej miere stotožnili s odporúčaním hodnotiacej komisie 

a pristúpili k hlasovaniu k jednotlivým projektom: 

 

Informácia o tom, ako jednotliví členovia Výboru hlasovali za jednotlivé žiadosti o poskytnutie 

regionálneho príspevku: 

 

1. Mesto Gelnica, Obnova Baníckeho múzea a jeho externé expozície 

Meno a priezvisko člena Výboru Stanovisko 

Mgr. Peter Baloga schvaľujem 

PhDr. Tatiana Melikantová schvaľujem 

Ing. Matej Ovčiarka schvaľujem 

Ing. Antonín Cicoň schvaľujem 

Ing.  Václav Fabríci schvaľujem 
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Tibor Theis schvaľujem 

Mgr. Michal Keruľ, PhD. schvaľujem 

Ing. František Vindt nezúčastnil sa 

Ing. Jana Tóthová nezúčastnil sa 

 

Uznesenie č.: 4/2021 k projektu “Obnova Baníckeho múzea a jeho externé expozície“ 

Výbor pre rozvoj okresu Gelnica odporúča zaradiť do návrhu zmien schválených ročných priorít Akčného 

plánu rozvoja okresu Gelnica na rok 2021 žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku Mesta Gelnica, reg. 

č.: 001/01/OÚGL /2021. 

 

Hlasovanie: 

Počet členov Výboru pre rozvoj okresu Gelnica 9 

Počet členov vylúčených z hlasovania 0 

Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania 7 

Z toho: pre 7 

proti 0 

zdržali sa hlasovania 0 

Počet členov, ktorí sa nezúčastnili hlasovania 2 

Výbor pre najmenej rozvinutý okres Gelnica sa stotožnil s odporúčaním hodnotiacej komisie a taktiež 

navrhuje zníženie RP na sumu 169 893 €. 

 

2. Mesto Gelnica, Skvalitnenie dopravnej infraštruktúry: komplexná obnova povrchov vetva 1 – ul. 

Športová od č. s. 1318 po č. s. 1314 a Vetva 2 – ul. Športová od č. s. 1318 po č. s. 1316 

Meno a priezvisko člena Výboru Stanovisko 

Mgr. Peter Baloga schvaľujem 

PhDr. Tatiana Melikantová schvaľujem 

Ing. Matej Ovčiarka schvaľujem 

Ing. Antonín Cicoň schvaľujem 

Ing.  Václav Fabríci schvaľujem 

Tibor Theis schvaľujem 

Mgr. Michal Keruľ, PhD. schvaľujem 

Ing. František Vindt nezúčastnil sa 

Ing. Jana Tóthová nezúčastnil sa 

 

Uznesenie č.: 5/2021 k projektu “Skvalitnenie dopravnej infraštruktúry: komplexná obnova povrchov 

vetva 1 – ul. Športová od č. s. 1318 po č. s. 1314 a Vetva 2 – ul. Športová od č. s. 1318 po č. s. 1316“ 

Výbor pre rozvoj okresu Gelnica odporúča zaradiť do návrhu zmien schválených ročných priorít Akčného 

plánu rozvoja okresu Gelnica na rok 2021 žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku Mesta Gelnica, reg. 

č.: 002/01/OÚGL/2021. 

 

Hlasovanie: 

Počet členov Výboru pre rozvoj okresu Gelnica 9 

Počet členov vylúčených z hlasovania 0 

Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania 7 

Z toho: pre 7 

proti 0 

zdržali sa hlasovania 0 

Počet členov, ktorí sa nezúčastnili hlasovania 2 

Výbor pre najmenej rozvinutý okres Gelnica sa stotožnil s odporúčaním hodnotiacej komisie a  navrhuje 

zníženie RP na sumu 109 000 €. 
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3. Obec Kojšov, Galéria Juraja Jakubiska 

Meno a priezvisko člena Výboru Stanovisko 

Mgr. Peter Baloga schvaľujem 

PhDr. Tatiana Melikantová schvaľujem 

Ing. Matej Ovčiarka schvaľujem 

Ing. Antonín Cicoň schvaľujem 

Ing.  Václav Fabríci schvaľujem 

Tibor Theis schvaľujem 

Mgr. Michal Keruľ, PhD. schvaľujem 

Ing. František Vindt nezúčastnil sa 

Ing. Jana Tóthová nezúčastnil sa 

 

Uznesenie č.: 6/2021 k projektu “Galéria Juraja Jakubiska“ 

Výbor pre rozvoj okresu Gelnica odporúča zaradiť do návrhu zmien schválených ročných priorít Akčného 

plánu rozvoja okresu Gelnica na rok 2021 žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku Obce Kojšov, reg. 

č.: 004/01/OÚGL/2021. 

 

Hlasovanie: 

Počet členov Výboru pre rozvoj okresu Gelnica 9 

Počet členov vylúčených z hlasovania 0 

Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania 7 

Z toho: pre 7 

proti 0 

zdržali sa hlasovania 0 

Počet členov, ktorí sa nezúčastnili hlasovania 2 

Výbor pre najmenej rozvinutý okres Gelnica sa stotožnil s odporúčaním hodnotiacej komisie a taktiež 

navrhuje zníženie RP na sumu 132 000€. 

 

4. Obec Prakovce, Náučný chodník – 5. storočí železiarstva 

Meno a priezvisko člena Výboru Stanovisko 

Mgr. Peter Baloga schvaľujem 

PhDr. Tatiana Melikantová schvaľujem 

Ing. Matej Ovčiarka schvaľujem 

Ing. Antonín Cicoň schvaľujem 

Ing.  Václav Fabríci schvaľujem 

Tibor Theis schvaľujem 

Mgr. Michal Keruľ, PhD. schvaľujem 

Ing. František Vindt nezúčastnil sa 

Ing. Jana Tóthová nezúčastnil sa 

 

Uznesenie č.: 7/2021 k projektu “Náučný chodník – 5 storočí železiarstva“ 

Výbor pre rozvoj okresu Gelnica odporúča zaradiť do návrhu zmien schválených ročných priorít Akčného 

plánu rozvoja okresu Gelnica na rok 2021 žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku Obce Prakovce, 

reg. č.: 005/01/OÚGL/2021. 

 

Hlasovanie: 

Počet členov Výboru pre rozvoj okresu Gelnica 9 

Počet členov vylúčených z hlasovania 0 

Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania 7 

Z toho: pre 7 

proti 0 

zdržali sa hlasovania 0 

Počet členov, ktorí sa nezúčastnili hlasovania 2 
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Výbor pre najmenej rozvinutý okres Gelnica sa stotožnil s odporúčaním hodnotiacej komisie a  navrhuje 

zníženie RP na sumu 25 000€. 

 

5. Obec Smolnícka Huta, Oživenie banícko-železničnej histórie v Smolníckej Hute a jej využitie pre 

cestovný ruch 

Meno a priezvisko člena Výboru Stanovisko 

Mgr. Peter Baloga neschvaľujem 

PhDr. Tatiana Melikantová neschvaľujem 

Ing. Matej Ovčiarka neschvaľujem 

Ing. Antonín Cicoň neschvaľujem 

Ing.  Václav Fabríci neschvaľujem 

Tibor Theis neschvaľujem 

Mgr. Michal Keruľ, PhD. neschvaľujem 

Ing. František Vindt nezúčastnil sa 

Ing. Jana Tóthová nezúčastnil sa 

 

Uznesenie č.: 8/2021 k projektu “Oživenie banícko-železničnej histórie v Smolníckej Hute a jej využitie 

pre cestovný ruch“ 

Výbor pre rozvoj okresu Gelnica neodporúča zaradiť do návrhu zmien schválených ročných priorít 

Akčného plánu rozvoja okresu Gelnica na rok 2021 žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku Obce 

Smolnícka Huta, reg. č.: 006/01/OÚGL/2021. 

 

Hlasovanie: 

Počet členov Výboru pre rozvoj okresu Gelnica 9 

Počet členov vylúčených z hlasovania 0 

Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania 7 

Z toho: pre 0 

proti 7 

zdržali sa hlasovania 0 

Počet členov, ktorí sa nezúčastnili hlasovania 2 

Výbor pre rozvoj okresu Gelnica tento projekt neodporúča zaradiť do návrhu zmien schválených ročných 

priorít AP z dôvodu z dôvodu nedostatočnej pripravenosti projektového zámeru a nedostatku finančných 

prostriedkov v prioritnej oblasti. 

 

 

6. Obec Nálepkovo, V našej doline 

Meno a priezvisko člena Výboru Stanovisko 

Mgr. Peter Baloga schvaľujem 

PhDr. Tatiana Melikantová schvaľujem 

Ing. Matej Ovčiarka schvaľujem 

Ing. Antonín Cicoň schvaľujem 

Ing.  Václav Fabríci schvaľujem 

Tibor Theis schvaľujem 

Mgr. Michal Keruľ, PhD. schvaľujem 

Ing. František Vindt nezúčastnil sa 

Ing. Jana Tóthová nezúčastnil sa 

 

Uznesenie č.: 9/2021 k projektu “V našej doline“ 

Výbor pre rozvoj okresu Gelnica odporúča zaradiť do návrhu zmien schválených ročných priorít Akčného 

plánu rozvoja okresu Gelnica na rok 2021 žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku Obce Nálepkovo, 

reg. č.: 007/01/OÚGL/2021. 

Hlasovanie: 

Počet členov Výboru pre rozvoj okresu Gelnica 9 

Počet členov vylúčených z hlasovania 0 

Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania 7 
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Z toho: pre 7 

proti 0 

zdržali sa hlasovania 0 

Počet členov, ktorí sa nezúčastnili hlasovania 2 

Výbor pre rozvoj okresu Gelnica odporúča podporiť tento projekt v plnom rozsahu, tak ako bola žiadosť 

predložená na OÚ Gelnica. 

 

7. Obec Jaklovce, Náučný chodník – po stopách starých Jakloviec 

Meno a priezvisko člena Výboru Stanovisko 

Mgr. Peter Baloga schvaľujem 

PhDr. Tatiana Melikantová schvaľujem 

Ing. Matej Ovčiarka schvaľujem 

Ing. Antonín Cicoň schvaľujem 

Ing.  Václav Fabríci schvaľujem 

Tibor Theis schvaľujem 

Mgr. Michal Keruľ, PhD. schvaľujem 

Ing. František Vindt nezúčastnil sa 

Ing. Jana Tóthová nezúčastnil sa 

 

Uznesenie č.: 10/2021 k projektu “Náučný chodník – po stopách starých Jakloviec“ 

Výbor pre rozvoj okresu Gelnica odporúča zaradiť do návrhu zmien schválených ročných priorít Akčného 

plánu rozvoja okresu Gelnica na rok 2021 žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku Obce Jaklovce, reg. 

č.: 008/01/OÚGL/2021. 

 

Hlasovanie: 

Počet členov Výboru pre rozvoj okresu Gelnica 9 

Počet členov vylúčených z hlasovania 0 

Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania 7 

Z toho: pre 7 

proti 0 

zdržali sa hlasovania 0 

Počet členov, ktorí sa nezúčastnili hlasovania 2 

Výbor pre rozvoj okresu Gelnica odporúča podporiť tento projekt v plnom rozsahu, tak ako bola žiadosť 

predložená na OÚ Gelnica. 

 

8. Obec Kluknava, Obnova NKP – DOMU SLUŽOBNÍCTVA 

Meno a priezvisko člena Výboru Stanovisko 

Mgr. Peter Baloga schvaľujem 

PhDr. Tatiana Melikantová schvaľujem 

Ing. Matej Ovčiarka schvaľujem 

Ing. Antonín Cicoň schvaľujem 

Ing.  Václav Fabríci schvaľujem 

Tibor Theis schvaľujem 

Mgr. Michal Keruľ, PhD. schvaľujem 

Ing. František Vindt nezúčastnil sa 

Ing. Jana Tóthová nezúčastnil sa 

 

 

Uznesenie č.: 11/2021 k projektu “Obnova NKP – DOMU SLUŽOBNÍCTVA“ 

Výbor pre rozvoj okresu Gelnica odporúča zaradiť do návrhu zmien schválených ročných priorít Akčného 

plánu rozvoja okresu Gelnica na rok 2021 žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku Obce Kluknava, 

reg. č.: 009/01/OÚGL/2021. 
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Hlasovanie: 

Počet členov Výboru pre rozvoj okresu Gelnica 9 

Počet členov vylúčených z hlasovania 0 

Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania 7 

Z toho: pre 7 

proti 0 

zdržali sa hlasovania 0 

Počet členov, ktorí sa nezúčastnili hlasovania 2 

Výbor pre najmenej rozvinutý okres Gelnica sa stotožnil s odporúčaním hodnotiacej komisie, a taktiež 

navrhuje zníženie RP na sumu 113 354 € a spolufinancovanie projektu vo výške 8 %. 

 

9. Zelená ratolesť o. z.,  Rozprávkový les v Prakovciach 

Meno a priezvisko člena Výboru Stanovisko 

Mgr. Peter Baloga neschvaľujem 

PhDr. Tatiana Melikantová neschvaľujem 

Ing. Matej Ovčiarka neschvaľujem 

Ing. Antonín Cicoň neschvaľujem 

Ing.  Václav Fabríci neschvaľujem 

Tibor Theis neschvaľujem 

Mgr. Michal Keruľ, PhD. neschvaľujem 

Ing. František Vindt nezúčastnil sa 

Ing. Jana Tóthová nezúčastnil sa 

 

Uznesenie č.: 12/2021 k projektu “Rozprávkový les v Prakovciach“ 

Výbor pre rozvoj okresu Gelnica neodporúča zaradiť do návrhu zmien schválených ročných priorít 

Akčného plánu rozvoja okresu Gelnica na rok 2021 žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku Zelená 

ratolesť o. z., reg. č.: 010/01/OÚGL/2021. 

 

Hlasovanie: 

Počet členov Výboru pre rozvoj okresu Gelnica 9 

Počet členov vylúčených z hlasovania 0 

Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania 7 

Z toho: pre 0 

proti 7 

zdržali sa hlasovania 0 

Počet členov, ktorí sa nezúčastnili hlasovania 2 

Výbor pre rozvoj okresu Gelnica tento projekt neodporúča zaradiť do návrhu zmien schválených ročných 

priorít AP z dôvodu nedostatočného naplnenia cieľov AP a nedostatočnej pripravenosti projektového 

zámeru. 

 

10. Obec Žakarovce, Posed s vyhliadkou v obci Žakarovce 

Meno a priezvisko člena Výboru Stanovisko 

Mgr. Peter Baloga neschvaľujem 

PhDr. Tatiana Melikantová neschvaľujem 

Ing. Matej Ovčiarka neschvaľujem 

Ing. Antonín Cicoň neschvaľujem 

Ing.  Václav Fabríci neschvaľujem 

Tibor Theis neschvaľujem 

Mgr. Michal Keruľ, PhD. neschvaľujem 

Ing. František Vindt nezúčastnil sa 

Ing. Jana Tóthová nezúčastnil sa 
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Uznesenie č.: 13/2021 k projektu “Posed s vyhliadkou v obci Žakarovce“ 

Výbor pre rozvoj okresu Gelnica neodporúča zaradiť do návrhu zmien schválených ročných priorít 

Akčného plánu rozvoja okresu Gelnica na rok 2021 žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku Obce 

Žakarovce, reg. č.: 011/01/OÚGL/2021. 

 

Hlasovanie: 

Počet členov Výboru pre rozvoj okresu Gelnica 9 

Počet členov vylúčených z hlasovania 0 

Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania 7 

Z toho: pre 0 

proti 7 

zdržali sa hlasovania 0 

Počet členov, ktorí sa nezúčastnili hlasovania 2 

Výbor pre rozvoj okresu Gelnica tento projekt neodporúča zaradiť do návrhu zmien schválených ročných 

priorít AP z dôvodu nedostatočnej pripravenosti projektového zámeru a nedostatku finančných prostriedkov 

v prioritnej oblasti. 

 

11. Ephemera – občianske združenie priateľov prírody, o. z., Turisticko – informačné centrum 

Meno a priezvisko člena Výboru Stanovisko 

Mgr. Peter Baloga neschvaľujem 

PhDr. Tatiana Melikantová neschvaľujem 

Ing. Matej Ovčiarka neschvaľujem 

Ing. Antonín Cicoň neschvaľujem 

Ing.  Václav Fabríci neschvaľujem 

Tibor Theis neschvaľujem 

Mgr. Michal Keruľ, PhD. neschvaľujem 

Ing. František Vindt nezúčastnil sa 

Ing. Jana Tóthová nezúčastnil sa 

 

Uznesenie č.: 14/2021 k projektu “Turisticko-informačné centrum“ 

Výbor pre rozvoj okresu Gelnica neodporúča zaradiť do návrhu zmien schválených ročných priorít 

Akčného plánu rozvoja okresu Gelnica na rok 2021 žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku 

Ephemera – občianske združenie priateľov prírody, o. z., reg. č.: 012/01/OÚGL/2021. 

 

Hlasovanie: 

Počet členov Výboru pre rozvoj okresu Gelnica 9 

Počet členov vylúčených z hlasovania 0 

Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania 7 

Z toho: pre 0 

proti 7 

zdržali sa hlasovania 0 

Počet členov, ktorí sa nezúčastnili hlasovania 2 

Výbor pre rozvoj okresu Gelnica tento projekt neodporúča zaradiť do návrhu zmien schválených ročných 

priorít AP z dôvodu nedostatočného naplnenia cieľov AP a nedostatočnej pripravenosti projektového 

zámeru. 

 

12. Strážcovia pravých pokladov storočí, o. z., Obnova hradu Gelnica, I. etapa 

Meno a priezvisko člena Výboru Stanovisko 

Mgr. Peter Baloga neschvaľujem 

PhDr. Tatiana Melikantová neschvaľujem 

Ing. Matej Ovčiarka neschvaľujem 

Ing. Antonín Cicoň neschvaľujem 

Ing.  Václav Fabríci neschvaľujem 

Tibor Theis neschvaľujem 

Mgr. Michal Keruľ, PhD. vylúčený z hlasovania 



8 
 

Ing. František Vindt nezúčastnil sa 

Ing. Jana Tóthová nezúčastnil sa 

 

Uznesenie č.: 15/2021 k projektu “Obnova hradu Gelnica, I. etapa“ 

Výbor pre rozvoj okresu Gelnica neodporúča zaradiť do návrhu zmien schválených ročných priorít 

Akčného plánu rozvoja okresu Gelnica na rok 2021 žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku 

Strážcovia pravých pokladov storočí, o. z., reg. č.: 013/01/OÚGL/2021. 

 

Hlasovanie: 

Počet členov Výboru pre rozvoj okresu Gelnica 9 

Počet členov vylúčených z hlasovania 1 

Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania 6 

Z toho: pre 0 

proti 6 

zdržali sa hlasovania 0 

Počet členov, ktorí sa nezúčastnili hlasovania 3 

Výbor pre rozvoj okresu Gelnica tento projekt neodporúča zaradiť do návrhu zmien schválených ročných 

priorít AP z dôvodu nedostatočného naplnenia cieľov AP a nedostatočnej pripravenosti projektového 

zámeru. 

 

13. Obec Veľký Folkmar, Náučný chodník „Brána Spiša“ 

Meno a priezvisko člena Výboru Stanovisko 

Mgr. Peter Baloga schvaľujem 

PhDr. Tatiana Melikantová schvaľujem 

Ing. Matej Ovčiarka schvaľujem 

Ing. Antonín Cicoň schvaľujem 

Ing.  Václav Fabríci schvaľujem 

Tibor Theis schvaľujem 

Mgr. Michal Keruľ, PhD. schvaľujem 

Ing. František Vindt nezúčastnil sa 

Ing. Jana Tóthová nezúčastnil sa 

 

Uznesenie č.: 16/2021 k projektu “Náučný chodník Brána Spiša“ 

Výbor pre rozvoj okresu Gelnica odporúča zaradiť do návrhu zmien schválených ročných priorít Akčného 

plánu rozvoja okresu Gelnica na rok 2021 žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku Obce Veľký 

Folkmar, reg. č.: 014/01/OÚGL/2021. 

 

Hlasovanie: 

Počet členov Výboru pre rozvoj okresu Gelnica 9 

Počet členov vylúčených z hlasovania 0 

Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania 7 

Z toho: pre 7 

proti 0 

zdržali sa hlasovania 0 

Počet členov, ktorí sa nezúčastnili hlasovania 2 

Výbor pre rozvoj okresu Gelnica odporúča podporiť tento projekt v plnom rozsahu, tak  ako bola žiadosť 

predložená na OÚ Gelnica. 

 

14. Obec Margecany, Bezbariérové prepojenie rekreačných oblastí – rampy k lávke 

Meno a priezvisko člena Výboru Stanovisko 

Mgr. Peter Baloga schvaľujem 

PhDr. Tatiana Melikantová schvaľujem 

Ing. Matej Ovčiarka schvaľujem 

Ing. Antonín Cicoň schvaľujem 

Ing.  Václav Fabríci schvaľujem 
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Tibor Theis schvaľujem 

Mgr. Michal Keruľ, PhD. schvaľujem 

Ing. František Vindt nezúčastnil sa 

Ing. Jana Tóthová nezúčastnil sa 

 

Uznesenie č.: 17/2021 k projektu “Bezbariérové prepojenie rekreačných oblastí – rampy k lávke“ 

Výbor pre rozvoj okresu Gelnica odporúča zaradiť do návrhu zmien schválených ročných priorít Akčného 

plánu rozvoja okresu Gelnica na rok 2021 žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku Obce Margecany, 

reg. č.: 015/01/OÚGL/2021. 

 

Hlasovanie: 

Počet členov Výboru pre rozvoj okresu Gelnica 9 

Počet členov vylúčených z hlasovania 0 

Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania 7 

Z toho: pre 7 

proti 0 

zdržali sa hlasovania 0 

Počet členov, ktorí sa nezúčastnili hlasovania 2 

Výbor pre najmenej rozvinutý okres Gelnica sa stotožnil s odporúčaním hodnotiacej komisie a taktiež 

navrhuje zníženie RP na sumu  97 000 €. 

 

15. Obec Margecany,  Cez historický most bicyklom aj na Rohačku 

Meno a priezvisko člena Výboru Stanovisko 

Mgr. Peter Baloga schvaľujem 

PhDr. Tatiana Melikantová schvaľujem 

Ing. Matej Ovčiarka schvaľujem 

Ing. Antonín Cicoň schvaľujem 

Ing.  Václav Fabríci schvaľujem 

Tibor Theis schvaľujem 

Mgr. Michal Keruľ, PhD. schvaľujem 

Ing. František Vindt nezúčastnil sa 

Ing. Jana Tóthová nezúčastnil sa 

 

Uznesenie č.: 18/2021 k projektu “Cez historický most bicyklom aj na Rohačku“ 

Výbor pre rozvoj okresu Gelnica odporúča zaradiť do návrhu zmien schválených ročných priorít Akčného 

plánu rozvoja okresu Gelnica na rok 2021 žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku Obce Margecany, 

reg. č.: 016/01/OÚGL/2021. 

 

Hlasovanie: 

Počet členov Výboru pre rozvoj okresu Gelnica 9 

Počet členov vylúčených z hlasovania 0 

Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania 7 

Z toho: pre 7 

proti 0 

zdržali sa hlasovania 0 

Počet členov, ktorí sa nezúčastnili hlasovania 2 

Výbor pre najmenej rozvinutý okres Gelnica sa stotožnil s odporúčaním hodnotiacej komisie a navrhuje 

zníženie RP na sumu  49 000 €. 

 

16. Obec Hrišovce,  Zlepšenie miestnej dopravnej infraštruktúry v obci Hrišovce 

Meno a priezvisko člena Výboru Stanovisko 

Mgr. Peter Baloga schvaľujem 

PhDr. Tatiana Melikantová schvaľujem 

Ing. Matej Ovčiarka schvaľujem 

Ing. Antonín Cicoň schvaľujem 
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Ing.  Václav Fabríci schvaľujem 

Tibor Theis schvaľujem 

Mgr. Michal Keruľ, PhD. schvaľujem 

Ing. František Vindt nezúčastnil sa 

Ing. Jana Tóthová nezúčastnil sa 

 

Uznesenie č.: 19/2021 k projektu “Zlepšenie miestnej dopravnej infraštruktúry v obci Hrišovce“ 

Výbor pre rozvoj okresu Gelnica odporúča zaradiť do návrhu zmien schválených ročných priorít Akčného 

plánu rozvoja okresu Gelnica na rok 2021 žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku Obce Hrišovce, 

reg. č.: 017/01/OÚGL/2021. 

 

Hlasovanie: 

Počet členov Výboru pre rozvoj okresu Gelnica 9 

Počet členov vylúčených z hlasovania 0 

Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania 7 

Z toho: pre 7 

proti 0 

zdržali sa hlasovania 0 

Počet členov, ktorí sa nezúčastnili hlasovania 2 

Výbor pre najmenej rozvinutý okres Gelnica sa stotožnil s odporúčaním hodnotiacej komisie a navrhuje 

zníženie RP na sumu  22 000 €. 

 

K bodu 4. 

Členovia Výboru pre rozvoj okresu Gelnica sa zhodli na tom, že v prípade výzvy na predkladanie 

projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku  na r. 2022, by mali byť 

v prvom rade uprednostnené projekty obcí Žakarovce a  Smolnícka Huta, ktoré neuspeli v tejto výzve. 

 

K bodu 5. 

Predseda Výboru pre rozvoj okresu Gelnica poďakoval členom výboru za ich aktívnu účasť 

a ukončil rokovanie.  

 

V Gelnici dňa 17.5.2021 

Zapísal: Mgr. Marek Mitrík 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                SCHVAĽUJEM   -  NESCHVAĽUJEM 

                                                                                                                Mgr. Peter Baloga 

                                                                                              predseda Výboru pre rozvoj okresu Gelnica 

 

                                                                                                  


