
OKRESNÝ  ÚRAD SNINA 

Partizánska 1057, 069 01 Snina 
 

Zápisnica č. 5/2019 

 

z rokovania Výboru pre rozvoj okresu Snina, ktoré sa konalo dňa 25.11.2019 

o 14:00 hod. v zasadačke Okresného úradu Snina 

 

Prítomní členovia Výboru pre rozvoj okresu Snina: 

Ing. Michal Vohar, Ladislav Ladomirjak, Ján Vajda,  Ing. Miroslav Buraľ, Ing. Daniel Roško, 

Ing. Mário Perinaj, Ladislav Jurpak.  

Ospravedlnili sa: PaedDr. Alena Romanová, PhDr. Monika Chomová 

Prizvaní: -  primátorka mesta Snina  - Ing. Daniela Galandová      

     -  riaditeľka Centra projektovej podpora – Mgr. Diana Lukáčová 

     -  pracovník Centra projektovej podpory – Mgr. Aneta Hafincová    

Primátorka mesta Snina Ing. Daniela Galandová sa ospravedlnila pre neodkladné pracovné 

povinnosti.         

 

 Program: 
1. Otvorenie rokovania 

2. Schválenie programu rokovania 

3. Informovanie o rokovaní Rady NRO zo dňa 28.10.2019  

4. Informovanie o aktuálnych výzvach 

5. Priebežná  správa o plnení akčného plánu  

6. Diskusia 

7. Záver 

 

K bodu 1 
  Rokovanie otvoril a viedol predseda Výboru pre rozvoj okresu Snina ( ďalej len „výbor“), 

prednosta okresného úradu Ing. Michal Vohar. Na úvod privítal zúčastnených a skonštatoval, že 

na rokovaní je prítomných 7 členov z 9 a výbor je tak uznášaniaschopný. Podľa  Štatútu výboru 

pre rozvoj okresu Snina, článku 6, odst. 8 je výbor schopný uznášať sa, ak je prítomná 

nadpolovičná väčšina všetkých jeho členov.  

                  

K bodu 2 

 Predseda výboru oboznámil prítomných s návrhom programu rokovania, ktorý bol 

doplnení o bod „Priebežná správa o plnení akčného plánu“ 

 

 Hlasovanie k odsúhlaseniu programu rokovania 

Počet členov Výboru pre rozvoj okresu Snina                                                                      9 

Počet prítomných členov Výboru pre rozvoj okresu Snina                                                  7 

Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania                                                                         7 

Z toho            za                                                                                                                    7 

                       proti                                                                                                                0                       

                       zdržalo sa hlasovania                                                                                     0  

 

Výbor schvaľuje predložený program rokovania Výboru pre rozvoj okresu Snina. 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu 3 

Predseda výboru predniesol informácie týkajúce sa Radou schválených ročných priorít na rok 

2020: - na rokovaní Rady pre najmenej rozvinuté okresy, ktoré sa uskutočnilo dňa 28.10.2019 

v Bratislave, bolo okresu Snina schválených všetkých 6 predložených žiadostí, 

- žiadosti boli postúpené do medzirezortného pripomienkového konania, ktoré v súčasnosti 

prebieha, 

-žiadosti budú ďalej prerokované na rokovaní Vlády SR, v programe ktorého bude zahrnuté aj 

schvaľovanie návrhov ročných priorít najmenej rozvinutých okresov Slovenska na rok 2020, 

dátum rokovania zatiaľ nie je známy. 

  

K bodu 4 

 Zamestnanec OÚ  Iveta Romanová, informovala o plánovanej výzve Operačného programu 

Efektívna verejná správa, s názvom Podpora koordinačných a implementačných kapacít 

regionálneho rozvoja miestnej samosprávy.  

Výbor NRO má určiť prijímateľa mesto/obec (podmienka - počet obyvateľov minimálne 3500), 

ktorý budú spolupracovať na základe zmluvy o partnerstve s minimálne jedným a maximálne 

tromi partnermi ( mestá alebo obce, ktoré majú viac ako 500 obyvateľov).     

Vyčlenená alokácia nenávratného finančného príspevku na NRO ( projekt) je 475 000,- EUR 

( 500 tisíc EUR  ako  celkové oprávnené výdavky, t.j. spolufinancovanie predstavuje v takomto 

prípade 25 000,-EUR) 

Oprávnenými aktivitami sú podpora pracovných pozícií miestnej územnej samosprávy 

zameraných na manažérske činnosti v oblasti regionálneho rozvoja a miestneho územného 

rozvoja v kľúčových oblastiach: 

 realizácie opatrení vedúcich k naplneniu iniciatív Európskej komisie ( cathing up 

a pod.)   alebo špecifických priorít v menej rozvinutých regiónoch SR ( akčný plán 

okresu Snina a pod.), 

 realizácie a podpory rozvojovej investičnej činnosti na úrovni oprávneného územia 

okresu  s účelom v rámci politiky súdržnosti v období 2021-2027 zodpovedajúce 

strategické a koncepčné rámce najmenej rozvinutého okresu 

 realizácia opatrení smerujúcich k optimalizácii verejných politík v oblastiach úsekov 

výkonu originálnych alebo prenesených kompetencií miestnej územnej samosprávy 

a s dôrazom na podporu medziobecnej spolupráce. 

Prijímateľ ako aj partner ( každý subjekt samostatne) v projekte musia mať pre projektové účely 

zamestnanú minimálne jednu odbornú kapacitu. Dĺžka trvania aktivít projektu – v predloženom 

harmonograme žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre realizáciu odborných činnosti je 

maximálne 30 mesiacov. 

Výbor pre rozvoj okresu Snina rozhodol a určil, že prijímateľom v projekte bude 

 mesto  Snina a za partnerov vybrali obce Stakčín, Ubľa, Ulič. 

V súlade s oprávnenými aktivitami výzvy výbor ďalej určil rámcové aktivity/ priority pre 

realizáciu projektu pre žiadateľa a partnerov podľa oprávnených aktivít výzvy :  

 realizácie opatrení vedúcich  k naplneniu iniciatív Európskej komisie (catching up a pod.)  

alebo špecifických priorít v menej rozvinutých regiónoch SR ( akčný plán okresu Snina 

a pod.), 

 realizácie a podpory rozvojovej investičnej činnosti na úrovni oprávneného územia okresu  

s účelom v rámci politiky súdržnosti v období 2021-2027 zodpovedajúce strategické 

a koncepčné rámce najmenej rozvinutého okresu 

 realizácia opatrení smerujúcich k optimalizácii verejných politík v oblasti úsekov výkonu 

originálnych alebo prenesených kompetencií miestnej územnej samosprávy a s dôrazom na 

podporu medziobecnej spolupráce. 

 Výbor ďalej určil územná pôsobnosť: okres Snina.  

Konkrétne úlohy a územná pôsobnosť žiadateľa a partnerov, bude špecifikovaná pri podpise 

žiadosti o NFP.    

Na základe toho bude vydané uznesenie č.1/2019. 

 



 

 Hlasovanie k uzneseniu č. 1/2019 

Počet členov Výboru pre rozvoj okresu Snina                                                                      9 

Počet prítomných členov Výboru pre rozvoj okresu Snina                                                  7 

Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania                                                                         7 

Z toho            za                                                                                                                    7 

                       proti                                                                                                                0                       

                       zdržalo sa hlasovania                                                                                     0  

 

Výbor schvaľuje Uznesenie č.1/2019. 

 

K bodu 5 
Zamestnankyňa Centra projektovej podpory n.o. Mgr. Aneta Hafincová  predniesla informácie 

o zazmluvnených žiadostiach o RP za rok 2019, činnosti a aktivitách Centra projektovej podpory 

n.o.. Prednesené  informácií budú zapracované do  priebežnej správy o realizácii Akčného plánu 

okresu Snina. K prednesenej správe neboli výhrady. 

 

K bodu 6 

V diskusii predseda výboru informoval, že v rámci projektu  NP Cesta na trh práce bolo 

podporen za okres Snina za obdobie 01.01.2019 – 30.09.2019 bolo vytvorených a podoprených 

381 pracovných miest ( informácia bola poskytnutá z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 

Humenné). Zároveň informoval o projekte Cesta na trh práce 3, ktorý už aktuálne prebieha 

a možnosti predkladať žiadosti na ÚPSVaR. 

Prebehla diskusia o prebiehajúcej výzve na dobudovanie verejných vodovodov a kanalizácie 

v obciach . Zamestnankyne Centra informujú obce o zverejnenej Výzve č. B-1-2020 na 

predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporné programové aktivity – Verejné 

kanalizácie a Verejné vodovody z Enviromentálneho fondu.  

Bola vznesená požiadavka, aby aj iné obce uvažovali o zriadení Sociálnych podnikov, zatiaľ iba 

mesto Snina zriadilo Sociálny podnik.   

 

K bodu 7 

Predseda výboru Ing. Michal Vohar poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie.    

 

V Snine dňa 26.11.2019 

Zapisovateľka: Bc. Iveta Romanová 

 

Schválil, dňa: 27.11.2020 

 

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

                                                                          SCHVAĽUJEM – NESCHVAĽUJEM 

                                                                         znenie zápisnice  

                                                                         Ing. Michal Vohar 

                                                                        Prednosta OÚ 

                                                                                  Predseda Výboru pre rozvoj Okresu Snina  

 

Prílohy: 

1 – prezenčná listina 

 


