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Zápisnica 

z rokovania Riadiaceho výboru pre najmenej rozvinutý okres Sabinov 

č. OU-SB-OO-2022/002586 - 001 

 

 

Prítomní: 

V zmysle prezenčnej listiny. 

 

 

Miesto konania: Okresný úrad Sabinov 

Termín konania: 03. jún 2022 

Čas konania: 10:00 – 11:00 hod.  

Program: 

1. Otvorenie. 

2. Schválenie programu rokovania. 

3. Štatút a rokovací poriadok Riadiaceho výboru najmenej rozvinutého okresu Sabinov. 

4. Pripomienkovanie a posudzovanie  pracovnej verzie plánu rozvoja. 

5. Schvaľovanie návrhu Plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu Sabinov. 

6. Rôzne. 

7. Záver. 

 

 

K bodu č. 1 programu 

Prvé rokovanie Riadiaceho výboru pre najmenej rozvinutý okres Sabinov otvorila 

predsedníčka výboru a konštatovala, že výbor je uznášaniaschopný. Rokovanie sa uskutočnilo 

formou osobnej účasti členov výboru a on-line sa zúčastnil prof. Ing. Dušan Velič, DrSc. 

a prizvaná Ing. Dominika Semanová. 

 

K bodu č. 2 programu 

Predsedníčka výboru oboznámila prítomných s programom rokovania a vyzvala 

prítomných k schváleniu programu. 

Výsledky hlasovania k bodu č. 2 programu: 

prítomných:      7 

schvaľujem:      7 

neschvaľujem      0 

 

K bodu č. 3 programu 

Predsedníčka výboru oboznámila prítomných so Štatútom a rokovacím poriadkom 

Riadiaceho výboru najmenej rozvinutého okresu Sabinov a odovzdala im vymenúvacie 

dekréty. 

Členovia výboru sa vyjadrovali k čl. 4 platného štatútu ohľadom konfliktu záujmov, 

pričom Mgr. Dana Osifová, Mgr. Pavol Molnár a Ing. Vladimír Jánošík vyjadrili obavy 

z častého konfliktu záujmov pri hlasovaní o žiadostiach o poskytnutie regionálneho príspevku. 
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K bodu č. 4 programu 

Predsedníčka výboru vyzvala prítomných na pripomienkovanie a posúdenie pracovnej verzie 

plánu rozvoja. 

Členovia výboru vzniesli tieto pripomienky, ktoré budú zapracované do návrhu plánu rozvoja 

v takomto znení: 

- v bode 4.1.3. sa vypustí počet nových pracovných miest, 

- v bode 4.1.4. – opatrenie A5.1. sa dopĺňa možnosť obstarania dopravných prostriedkov 

na prevoz pacientov, 

- v bode 4.2.3. sa vypúšťa presne stanovený počet vytvorených nových pracovných miest, 

- v bode 4.2.4. – opatrenie B3 sa dopĺňa úloha B3.3 o možnosť dobudovania ciest 

a inžinierskych sietí k turistickým atrakciám a službám v cestovnom ruchu, 

- v bode 4.2.5. – opatrenie B1 sa mení definícia potencionálni nositelia projektov na 

subjekty pôsobiace v cestovnom ruchu, 

- v bode 4.2.6. – opatrenie B2 sa mení definícia potencionálni nositelia projektov na 

subjekty pôsobiace v cestovnom ruchu, 

- v bode 4.2.7. - opatrenie B3 sa dopĺňa o dobudovanie ciest a inžinierskych sietí 

k atrakciám a službám v cestovnom ruchu 

- v bode 4.2.7. - opatrenie B3 sa dopĺňa možnosť podporiť aj projekty, ktoré napomôžu 

sprístupniť turistické atrakcie a služby v cestovnom ruchu 

- v bode 4.2.7. - opatrenie B3 v časti potencionálni nositelia projektov sa rozširuje 

o subjekty miestnej samosprávy 

- v bode 4.2.7. - opatrenie B3 sa dopĺňa úloha B3.3 o možnosť dobudovania ciest 

a inžinierskych sietí k turistickým atrakciám a službám v cestovnom ruchu, 

- v bode 4.2.8. - opatrenie B4 sa mení definícia potencionálni nositelia projektov na 

subjekty pôsobiace v tradičnej výrobe a remeslách. 

 

Ing. Dominika Semanová informovala o rozdelení alokácie finančných prostriedkov na plán 

rozvoja. Finančné prostriedky rozdelila na  rozpočtovo kryté a rozpočtovo nekryté. Výšku 

zabezpečených finančných prostriedkov ministerstvo oznámi e-mailom Okresnému úradu v čo 

najkratšom termíne. 

 

K bodu č. 5 programu 

Predsedníčka výboru pristúpila k schvaľovaniu návrhu Plánu rozvoja najmenej rozvinutého 

okresu Sabinov: 

Výsledky hlasovania k bodu č. 5 programu: 

prítomných:      7 

schvaľujem:      7 

neschvaľujem      0 
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K bodu č. 6 programu 

Prebehla diskusia o spôsobe plánovania výziev, pripravenosti projektov. 

 

 

K bodu č. 7 programu 

Vzhľadom na to, že program rokovania Výboru pre rozvoj okresu Sabinov bol vyčerpaný, 

predseda výboru ukončil zasadnutie. 

 

Úlohy: 

1. Doplniť do návrhu Plánu rozvoja NRO Sabinov pripomienky uvedené v tejto zápisnici 

v bode č. 4. programu. 

Termín:  do 07.06.2022                       Zodpovedný: Okresný úrad Sabinov 

 

2. Oznámiť Okresnému úradu Sabinov alokáciu finančných prostriedkov plánu rozvoja. 

Termín:  do 07.06.2022                       Zodpovedný: MIRRI 

 

 

 

 

 

V Sabinove 06. júna 2022 

Zápisnicu vyhotovila: Ing. Katarína Hrabčáková  

 

 

 

 

Overil a schválil: 

         Mgr. Beáta Pribulová 

                    prednostka Okresného úradu Sabinov 

                                                                                         predsedníčka Riadiaceho výboru NRO 

Sabinov 

 

 

 

Prílohy: 

1) prezenčná listina 
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OKRESNÝ ÚRAD SABINOV 

_______________________Námestie slobody 85, 083 01  Sabinov______________________ 

 

PREZENČNÁ LISTINA 

Z rokovania členov Riadiaceho výboru  

NRO Sabinov zo dňa 3. júna 2022 na Okresnom úrade Sabinov 

 

 

P.č. Titul, meno a priezvisko Podpis Hlasovacie právo 

1. Mgr. Beáta Pribulová prítomná áno 

2. RNDr. Bibiána Miščíková prítomná áno 

3. Mgr. Pavol Molnár prítomný áno 

4. Ing. Vladimír Jánošík prítomný áno 

5. Mgr. Dana Osifová prítomná áno 

6. Ing. Peter Angelovič prítomný áno 

7.  prof. Ing. Dušan Velič, DrSc. prítomný online áno 

    

 Prizvaní hostia   

8. Ing. Dominika Semanová prítomná online nie 

9. Ing. Peter Paľa prítomný nie 

    

    

    

 

 

 

 


