
MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

OKRESNÝ ÚRAD SNINA 

Partizánska 1057,069 01 Snina 

Zápisnica č.2/2021 o hlasovaní „per rollam“ k vymenovaniu a odvolaniu členov 

hodnotiacej komisie. 

Program hlasovania: 

Výboru pre rozvoj okresu Snina (ďalej len „Výbor“) bol zaslaný návrh na vymenovanie a odvolanie  

členov hodnotiacej komisie.  

V súlade s čl. 4 ods. 4 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 člena hodnotiacej komisie 

zastupujúceho Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 

vymenúva a odvoláva výbor na návrh generálneho riaditeľa sekcie regionálneho rozvoja MIRRI SR. 

Členov hodnotiacej komisie zastupujúcich okres vymenúva výbor na návrh prednostu okresného 

úradu. 

 

Zo strany generálnej riaditeľky sekcie regionálneho rozvoja Ing. Dominiky Benickej, bol podaný 

návrh na odvolanie doterajšej členky hodnotiacej komisie zastupujúcej Ministerstvo investícií, 

regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ing. Narcisy Kolačkovskej. Na jej 

miesto bol zo strany Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej 

republiky navrhnutý nový člen hodnotiacej komisie Mgr. Ľuboš Ďubek. 

 

Členka hodnotiacej komisie zastupujúca okres Ing. Zuzana Burdová sa vzdala funkcie členky 

hodnotiacej komisie v zmysle čl.4 ods. 8 Metodiky prípravy návrhu ročných priorít akčného plánu 

rozvoja NRO.  

 

Prednosta Okresného úradu Snina PaedDr. Evald Štofik navrhol nového člena hodnotiacej komisie 

zastupujúceho okres:  MVDr. Vladislava Juška . 

 

Návrh člena hodnotiacej komisie zastupujúceho MIRRI SR a oznámenie o vzdaní sa funkcie členky 

hodnotiacej komisie boli súčasťou príloh predmetnej výzvy na hlasovanie „per rollam“.  

 

Priebeh hlasovania: 

Výzva na hlasovanie formou „per rollam“ bola odoslaná elektronicky všetkým členom Výboru pre 

rozvoj okresu Snina dňa: 29.4.2021. Obsah výzvy na hlasovanie obsahoval požiadavku k vyjadreniu 

stanoviska: 

- k  odvolaniu Ing. Narcisy Kolačkovskej členky hodnotiacej komisie – zástupca MIRRI SR 

- k vymenovaniu Mgr. Ľuboša Ďubeka za člena hodnotiacej komisie – zástupca MIRRI SR 

- k vymenovaniu MVDr. Vladislava Juška za člena hodnotiacej komisie zastupujúceho okres. 

 

Jednotliví členovia Výboru vyjadrili svoje stanovisko formou elektronickej pošty. Hlasovanie bolo 

ukončené dňa 5.5.2021. Z 9 členov Výboru sa hlasovania zúčastnilo 9 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: 

 

Počet členov Výboru: 9 

Zúčastnení členovia: 9 

Počet členov, ktorí hlasovali za: 9 

Počet členov, ktorí hlasovali proti: 0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

 



Hlasovanie k bodu 1 – odvolanie Ing. Narcisy Kolačkovskej členky hodnotiacej komisie – 

zástupca MIRRI SR: 

 

Meno a priezvisko, zastúpenie sociálno-ekonomického partnera daným členom 

výboru účasť hlasovanie 

1. PaedDr. Evald Štofik - prednosta Okresného úradu Snina (predseda Výboru) √ súhlasil 

2. PhDr. Monika Chomová - zástupca ÚPSVaR Humenné √ súhlasila 

3. Ladislav Ladomirjak - zástupca Spol. obcí mikroregiónu Uličská dolina √ súhlasil 

4. Ján Vajda - zástupca ZMOS - sninský región √ súhlasil 

5. PaedDr. Alena Romanová - zástupca SPŠ Snina √ súhlasila 

6. Ing. Daniel Roško - zástupca Sociálnej poisťovne - pob. Humenné √ súhlasil 

7. Ing. Miroslav Buraľ - zástupca Nadácie pre ochranu biodiverzity Karpát √ súhlasil 

8. Ladislav Jurpak - zástupca Oblastnej organizácie cestovného ruchu Horný 

Zemplín a Horný Šariš √ súhlasil 

9. Ing. Marián Gič – zástupca Štátnej ochrany prírody SR,                                                       

Správa Národného parku Poloniny                                                                           √ súhlasil 

   

 

Hlasovanie k bodu 2 – vymenovanie Mgr. Ľuboša Ďubeka za člena hodnotiacej komisie – zástupca 

MIRRI SR: 

 

Meno a priezvisko, zastúpenie sociálno-ekonomického partnera daným členom 

výboru účasť hlasovanie 

1. PaedDr. Evald Štofik - prednosta Okresného úradu Snina (predseda Výboru) √ súhlasil 

2. PhDr. Monika Chomová - zástupca ÚPSVaR Humenné √ súhlasila 

3. Ladislav Ladomirjak - zástupca Spol. obcí mikroregiónu Uličská dolina √ súhlasil 

4. Ján Vajda - zástupca ZMOS - sninský región √ súhlasil 

5. PaedDr. Alena Romanová - zástupca SPŠ Snina √ súhlasila 

6. Ing. Daniel Roško – zástupca Sociálnej poisťovne - pob. Humenné  √ súhlasil 

7. Ing. Miroslav Buraľ - zástupca Nadácie pre ochranu biodiverzity Karpát √ súhlasil 

8. Ladislav Jurpak - zástupca Oblastnej organizácie cestovného ruchu Horný 

Zemplín a Horný Šariš √ súhlasil 

9. Ing. Marián Gič – zástupca Štátnej ochrany prírody SR, Správa Národného 

parku Poloniny                                                                                                                                 √ súhlasil 

   

Hlasovanie k bodu 3 – vymenovanie MVDr. Vladislava Juška za člena hodnotiacej komisie 

zastupujúceho okres: 

 

Meno a priezvisko, zastúpenie sociálno-ekonomického partnera daným členom 

výboru účasť hlasovanie 

1. PaedDr. Evald Štofik - prednosta Okresného úradu Snina (predseda Výboru) √ súhlasil 

2. PhDr. Monika Chomová - zástupca ÚPSVaR Humenné √ súhlasila 

3. Ladislav Ladomirjak - zástupca Spol. obcí mikroregiónu Uličská dolina √ súhlasil 

4. Ján Vajda - zástupca ZMOS - sninský región √ súhlasil 

5. PaedDr. Alena Romanová - zástupca SPŠ Snina √ súhlasila 

6. Ing. Daniel Roško - zástupca Sociálnej poisťovne - pob. Humenné √ súhlasil 



7. Ing. Miroslav Buraľ - zástupca Nadácie pre ochranu biodiverzity Karpát √ súhlasil 

8. Ladislav Jurpak - zástupca Oblastnej organizácie cestovného ruchu Horný 

Zemplín a Horný Šariš √ súhlasil 

9. Ing. Marián Gič – zástupca Štátnej ochrany prírody SR,                                                       

Správa Národného parku Poloniny                                                                           √ súhlasil 

 

 

Výsledok hlasovania: 

Hlasovania sa zúčastnilo 9 členov Výboru, ktorí jednohlasne hlasovali a súhlasili s odvolaním 

a vymenovaním navrhovaných členov.  

 

Záver Hlasovania: 

Podľa článku 7 ods. 7 štatútu Výboru: 

Výbor pre rozvoj okresu Snina súhlasil: 

- s odvolaním členky Ing. Narcisy Kolačkovskej, 

- vymenovaním navrhovaných členov hodnotiacej komisie: 

- Mgr. Ľuboš Ďubek  - zástupca MIRRI SR, 

  - MVDr. Vladislav Juško – zástupca okresu . 

 

Odôvodnenie: Výbor pre rozvoj okresu Snina bol uznášaniaschopný a za schválenie jednotlivých  

bodov hlasovala nadpolovičná väčšina zúčastnených členov Výboru. 

 

 

 

V Snine dňa: 06.5.2021 

 

 

 

 

zápisnicu vyhotovila:                                                                zápisnicu schválil: 

 

 

 

 

 

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

Mgr. Iveta Romanová                                                      PaedDr. Evald Štofik - prednosta OÚ Snina               

zapisovateľka                                                                    predseda Výboru pre rozvoj okresu Snina 


