
MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY  

OKRESNÝ ÚRAD SNINA 
Partizánska 1057, 069 01 Snina 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Zápisnica  č. 2/2019 o hlasovaní „ per rollam“ k predloženému Návrhu 

dodatku č.1 Akčného plánu rozvoja okresu Snina  

 
Program hlasovania:  

Výboru bol zaslaný Návrh dodatku č.1 Akčného plánu rozvoja okresu Snina. V predloženom 

návrhu boli doplnené  niektoré aktivity, opatrenie „Tréningové centrum“ sa nahradí opatrením 

„Regionálne centrum vzdelávania“, z dôvodu rozšírenia možnosti pre žiadateľov 

o poskytnutie regionálneho príspevku na základe aktuálnych potrieb územia pre podporu 

rozvoja zamestnanosti. Taktiež bolo v návrhu odporúčané vypustiť tabuľky 

s predpokladanými zdrojmi financovania jednotlivých prioritných oblasti a tabuľku 

s prehľadom výdavkov podľa prioritných oblasti AP. Dôvodom je možnosť flexibilnejšie 

čerpať finančné prostriedky pre jednotlivé prioritné oblastí a opatrenia na základe aktuálnych 

potrieb územia v súlade so schváleným celkovým rozpočtom Akčného plánu. 

Presný prehľad navrhovaných zmien bol priložený ako príloha predloženej výzvy. 

   

Priebeh hlasovania: 

Výzva na hlasovanie formou „per rollam“ k Návrhom dodatku č. 1 Akčného plánu rozvoja 

okresu Snina (ďalej len „návrh dodatku“)  bola odoslaná elektronicky všetkým členom 

Výboru pre rozvoj okresu Snina dňa 29. júla 2019. Text návrhu dodatku bol priložený 

v prílohe.  Hlasovanie bolo ukončené 1. augusta 2019. Členovia výboru zasielali súhlas/ 

nesúhlas k predloženiu návrhu dodatku na Okresný úrad Snina v elektronickej podobe.  

Z 9 členov výboru sa hlasovania zúčastnilo 8 členov. Výbor  bol  uznášaniaschopný  podľa  

čl. 7 ods.6  štatútu  výboru, hlasovania sa zúčastnila nadpolovičná väčšina členov výboru 

v určenej lehote.    

 

 Informácia o účasti a hlasovaní členov Výboru:  

 Meno a priezvisko aj s uvedením titulu                                                         Spôsob hlasovania 

1. Ing. Michal Vohar - prednosta okresného úradu (predseda výboru)                     súhlasím 

2. Mgr. Monika Chomová - zástupca ÚPSVaR Humenné                                        súhlasím 

3. Ladislav Ladomirjak -  zástupca Spol.obcí mikroregiónu Uličská dolina             súhlasím 

4. Ján Vajda - zástupca ZMOS - sninský región                                                        súhlasím 

5. PaedDr. Alena Romanov - zástupca SPŠ Snina                                                     súhlasím 

6. Ing. Miroslav Buraľ - zástupca Nadácie pre ochranu biodiverzity Karpát            nehlasoval 

7. Ing. Daniel Roško - zástupca Sociálnej poisťovne – pob. Humenné                     súhlasím 

8. Ing. Mário Perinaj - zástupca Štátnej ochrany prírody SR  

                                  - Správa Národného parku Poloniny                                        súhlasím 

   

Výsledok hlasovania:  

 Z 9 členov Výboru, sa zúčastnilo na hlasovaní per rollam 8 členov a vyjadrilo súhlas k 

predloženiu návrhu dodatku. Zo strany členov výboru neboli vznesené žiadne námietky ani 

pripomienky. Jeden člen výboru nehlasoval (Ing.Buraľ). 

 

9. Ladislav Jurpak - zástupca Oblastnej organizácie cestovného ruchu  

                                      Horný Zemplín a Horný Šariš                                                   súhlasím 



Záver  hlasovania: 

Podľa článku 7 ods. 7 štatútu  výboru: 

 

„Návrh dodatku č. 1 k Akčnému plánu rozvoja okresu Snina bol schválený“. 

 

Odôvodnenie: za jeho schválenie hlasovala nadpolovičná väčšina zúčastnených členov 

výboru.  

 

 

 

V Snine, dňa 02. augusta 2019 

 

 

 

 

----------------------------------                                     ------------------------------------------------      

Zápisnicu vyhotovila :                                                                  Zápisnicu schválil:                

Bc. Iveta Romanová                                                Ing. Michal Vohar  -   prednosta OÚ Snina 

zapisovateľka                          predseda  Výboru  pre rozvoj okresu Snina

          

                                                                 

 

+ prílohy : -  dodatok č. 1.k Akčnému plánu rozvoja okresu Snina 

                  - vyjadrenia členov Výboru   


