
OKRESNÝ  ÚRAD SNINA 
Partizánska 1057, 069 01 Snina 

 

 

Zápisnica č. 2/2020 

 

z rokovania Výboru pre rozvoj okresu Snina zo dňa 29.6.2020 

 

Prítomní:  členovia Výboru pre rozvoj okresu Snina – podľa prezenčnej listiny,  

Prizvaní:    riaditeľka Centra projektovej podpory – Mgr. Diana Lukáčová, 

        pracovník Centra projektovej podpory – Mgr. Aneta Hafincová.      

  

Členovia Výboru pre rozvoj okresu Snina:  

Prítomní: Ing. Michal Vohar, PhDr. Monika Chomová, Ladislav Ladomirjak, PaedDr. Alena 

Romanová, Ing. Miroslav Buraľ, Ing. Daniel Roško, Ladislav Jurpak.  

Ospravedlnili sa: Ing. Mário Perinaj, Ján Vajda. 

Zamestnanci OÚ: Mgr. Iveta Romanová, Ing. Nikoleta Kočanová, Mgr. Silvia Kudráková. 

 

Program: 

 

1. Otvorenie rokovania 

2. Schválenie programu rokovania 

3. Hlasovanie o schválení správy za najmenej rozvinutý okres Snina k 31.12.2019 

4. Informovanie o účinností novej metodiky prípravy ročných priorít a zrušení výzvy č. 2/ OÚ 

– SV/2020  

5. Hlasovanie o schválení návrhu zoznamu aktivít a výzvy na predkladanie projektov 

financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku 

6. Hlasovanie o menovaní členov hodnotiacej komisie 

7. Diskusia 

8. 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 všetkých  prítomných a 

oboznámil ich s programom rokovania. Rokovania sa zúčastnilo 7 z 9 členov výboru  a výbor 

bol uznášania schopný.   

 

 

K bodu 2 

 

 

 

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   

 Program rokovania bol odsúhlasený. 

 

 

K bodu 3 

 

Hodnotenie plnenia Akčného plánu a ročných priorít k 31.12.2019 bolo vypracované 

v zmysle §5 ods.9, písm. d) a e) zákona 336/2015 Z.z. o podpore najmenej rozvinutých 

okresov v znení neskorších predpisov. Štruktúra a forma hodnotenia bola poskytnutá Úradom 

podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu pre jednotlivé najmenej rozvinuté 

okresy. Návrh správy bol zaslaný členom výboru vopred. V hodnotiacej správe výbor 

prerokoval hodnotenie realizovaných projektov za dané časové obdobie. Zhodnotil ich stav, 

počet vytvorených pracovných miest v regióne, načrtol návrh na zlepšenie plnenia Akčného 

plánu. Správu hodnotenia plnenia Akčného plánu rozvoja najmenej rozvinutých okresov 

výbor schválil. 

 

Hlasovanie o schválení správy za najmenej rozvinutý okres Snina 
k 31.12.20119 

 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   

 

 

 K bodu 4 

 

Predseda výboru Ing. Michal Vohar oboznámil prítomných s obsahom pracovného stretnutia 

pre regionálny rozvoj, ktoré sa konalo v Banskej Bystrici, dňa 17.6.2020. 

Informoval: 

- o zrušení výzvy 2/OU – SV/2020 z dôvodu zmeny posudzovania predložených projektov 

v rámci vyhlásených výziev na Okresných úradoch Úradom podpredsedu vlády pre investície 

a informatizáciu, 

- o účinnosti novej metodiky prípravy návrhu ročných priorít k 25.6.2020, ktorá bola zaslaná 

členom vopred, 

- o zmenách v hodnotiacom procese doručených žiadostí, 

- o novovytvorenej hodnotiacej komisií na posudzovanie a hodnotenie doručených žiadostí, 

- o zmenách pri kontrole Verejného obstarávania. 

 

 

K bodu 5  

 



Podľa Metodiky prípravy návrhu ročných priorít akčného plánu rozvoja najmenej rozvinutého 

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

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov čl.2 výbor prerokoval a schválil 

návrh zoznamu aktivít a návrh výzvy. 

 

Návrh aktivít: 

Aktivita č.1 : Rozvoj podnikania, diverzifikácia činností 

Aktivita č.2 : Podpora cestovného ruchu, viacdňovej turistiky 

Aktivita č.3 : Technické vybavenie Regionálne centra vzdelávania 

Aktivita č.4 : Sociálne podnikanie 

 

Návrh výzvy: 

Členovia výboru dostali k nahliadnutiu 

 

Hlasovanie o schválení zoznamu aktivít a výzvy č.3/OÚ – SV/2020 

 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   

    

    

K bodu 6 

 

V súlade s Metodikou prípravy návrhu ročných priorít akčného plánu rozvoja najmenej 

rozvinutého okresu podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov čl.4 výbor navrhol 

a schválil 3 členov hodnotiacej komisie zastupujúcich okres, člena hodnotiacej komisie 

zastupujúceho PSK. K zvoleniu zástupcu Úradu podpredsedu vlády pre investície 

a informatizáciu nedošlo, nakoľko nebola doložená nominácia zo strany Úradu podpredsedu 

vlády pre investície a informatizáciu. Po nominácií sa uskutoční následné hlasovanie o tomto 

členovi. 

 

1. člen, zástupca Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu – bez nominácie 

2. člen, zástupca PSK – Ing. Mgr. Silvia Slivková, PhD. 

3. člen, zástupca okresu – Mgr. Michaela Zdražilová 

4. člen, zástupca okresu – Ing. Dominik Drevický 

5. člen, zástupca okresu – Mgr. Nadežda Sirková 

 

Hlasovanie o menovaní členov hodnotiacej komisie 

 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   

 

 

 

 

Bod 7  
 

Oznámenie o ukončení členstva Ing. Mária Perinaja vo výbore z dôvodu ukončenia 

pracovného pomeru v ŠOP, na základe Štatútu výboru pre rozvoj okresu Snina čl.3 bod 2. 

Jeho nástupcom bude podľa tohto Štatútu v čl. 3 bodu 3 zvolený zástupca podľa čl.3 bodu 2 

písm.h). 

 

Bod 8 

 

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

 

V Snine dňa 29.06.2020 

Zapisovateľka: Mgr. Iveta Romanová 

 

 

Schválil, dňa: 30.06.2020 

 

 

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

SCHVAĽUJEM – NESCHVAĽUJEM                          Ing. Michal Vohar 

    znenie zápisnice                                                            prednosta úradu                                                                                                                                                                     

Predseda Výboru pre rozvoj Okresu Snina  

 

 

 

Prílohy: 

1 – prezenčná listina 

 

 

 

 


