
Z á p i s n i c a  
zo zasadnutia Výboru pre rozvoj okresu Svidník, ktoré sa konalo              

11. septembra 2019 (streda) o 12:00 hod. v malej zasadačke Okresného 

úradu Svidník 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1) Posúdenie a schválenie žiadostí o regionálny príspevok na základe výzvy č. 03/OÚ 

SK/2019  

2) Ročné priority 

3) Rôzne 

 

Zasadnutie výboru sa konalo na pôde Okresného úradu vo Svidníku (ďalej len „OÚ SK“), pod 

záštitou prednostu OÚ SK a zároveň predsedu Výboru pre rozvoj okresu Svidník (ďalej len 

„výbor“), PaedDr. Jozefa Baslára, ktorý v úvode privítal prítomných a skonštatoval, že výbor 

je uznášaniaschopný. 

 

K bodu 1: 

  

 Riaditeľ Centra podpory regionálneho rozvoja okresu Svidník, n.o. Mgr. Ladislav 

Hribik, informoval, že OÚ SK zverejnil v poradí tretiu výzvu na predkladanie projektov 

financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku na rok 2020. V deň 

ukončenia výzvy bolo na OÚ SK predložených 55 žiadostí o regionálny príspevok na rok 

2020. Informoval o žiadateľovi, ktorý odstúpil od žiadosti, teda žiadosť bola vyradená 

a nepostúpila na posudzovanie členom výboru. Stručne pripomenul základné informácie 

o žiadateľoch, účele projektu a požadovanej sume regionálneho príspevku. 

 

Predseda výboru ďalej vyzval prítomných, aby hlasovali postupne a jednotlivo za 

každú žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku.  

 

Registračné 
číslo žiadosti 

Žiadateľ RP  Účel projektu RP 

03-1901-2 Svidgas, s.r.o. 
Zateplenie budovy a výmena dverí v prevádzke 
Svidgas, s.r.o. 

53 776,00 € 

03-1902-2 JAMI-RM, s.r.o. Zvýšenie kvality ubytovacích služieb Motela Jami 30 000,00 € 

03-1903-3 
Vladimír Sabol 
Včelia farma 

Okrúhle 

Skvalitnenie produkcie regionálnych produktov 
a zvýšenie návštevnosti v oblasti cestovného ruchu 

10 000,00 € 

03-1904-2 ManitraM, s.r.o. 
Zvýšenie efektívnosti výroby, rozšírenie portfólia 
výrobkov, udržateľnosť zamestnanosti 

39 654,05 € 

03-1905-2 FENEGA, s.r.o. 
Zavedenie nových ekologických výrobkov na trh 
a zvýšenie zamestnanosti znevýhodnených 
uchádzačov na trhu práce 

45 000,00 € 

03-1906-2 
(„vyradená“) 

Mesto Giraltovce 
Formou zriadenia subjektu sociálnej ekonomiky – 
tvorba pracovných miest najmä pre dlhodobo 
nezamestnaných 

- 



03-1907 HOTEL ALFA s.r.o. 
Zvýšenie celkovej návštevnosti hotelového 
zariadenia s dôrazom na podporu jednotlivých 
druhov služieb a ich vzájomnej prepojiteľnosti 

38 500,00 € 

03-1908 
SUPER EXPRES PO, 

s.r.o. 
Zvýšenie výrobnej kapacity podniku 178 866,00 € 

03-1909-2 
A Keramika 

Bardejov, s.r.o. 

Realizácia kancelárie pre interiérového dizajnéra, 
realizácia webovej stránky, vybudovanie 
vzorkových kójí s využitím inovatívnej technológie 
a nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, 
techniky a náradia 

56 100,00 € 

03-1910 MARCG, s.r.o. Výmena okien a zateplenie budovy hotela 30 000,00 € 

03-1911 Ilo Media s.r.o. 
Zvýšenie konkurencieschopnosti na trhu 
a poskytovanie nových služieb 

25 200,00 € 

03-1912-2 B&G interiér, s.r.o. Zefektívnenie pracovného prostredia výroby 80 000,00 € 

03-1913-3 
STEMI Slovakia 

s.r.o. 
Vybudovanie funkčného fitnescentra, slúžiaceho na 
komplexnú regeneráciu a rekondíciu obyvateľstva 

30 000,00 € 

03-1914 
Martin Rusin Ranč 

Rómeo 
Podpora podnikania a zefektívnenie vlastnej 
poľnohospodárskej činnosti 

20 000,00 € 

03-1915 LADES, s.r.o. 

Rekonštrukcia výrobných a skladových priestorov 
spoločnosti LADES, s.r.o. za účelom ich využitia 
investorom z oblasti ,,automotive“ a vytvorenia 
nových pracovných miest 

39 742,50 € 

03-1916-2 
Oľga Paraničová CK 

EUROTOUR 
Zvýšenie návštevnosti cykloturistov v okrese 
Svidník 

24 000,00 € 

03-1917-2 Integrácia 
Nákup strojov, zariadenia a špeciálneho 
dopravného prostriedku pre prevoz stravy 

44 000, 00 € 

03-1918-2 
CK EUROTOUR 
s.r.o. Stropkov 

Nové doplnkové služby pre tranzitujúce a domáce 
kamióny a autobusy 

140 000,00 € 

03-1919 Miroslav Blanár Dokončenie stavebných prác hotela 60 000,00 € 

03-1920 
Družstvo ROVNOSŤ 

Mestisko 
Podpora poľnohospodárskej činnosti a zvýšenie 
výnosnosti úrody 

20 000,00 € 

03-1921-2 Nadežda Labunová 
Podpora novej potravinárskej výroby, modernizácia 
a rekonštrukcia výrobných priestorov 

33 000,00 € 

03-1922 Dalník, s.r.o. 
Rekonštrukcia turistickej ubytovne Čertež, jedná sa 
o výmenu okien a dverí, zateplenie časti budovy 
a kladenie plávajúcej podlahy 

40 000,00 € 

03-1923 
Tlačiareň svidnícka, 

s.r.o. 
Rozšírenie poskytovaných služieb v reklamnej 
oblasti 

29 000,00 €  

03-1924-2 
SHR Ing. Kožlej 

Štefan 
Zlepšenie výroby krmovinovej základne pre 
živočíšnu výrobu 

15 195,00 € 

03-1925-2 MM-JAMI, s.r.o. 
Rozšírenie ubytovacej kapacity a zvýšenie 
štandardu stravovacích služieb 

30 000,00 € 

03-1926-2 H.K.K. mont, s.r.o. 
Rozšírenie technologického vybavenia a zvýšenie 
konkurencieschopnosti 

36 000,00 € 

03-1927-2 
Ing. Vladislav 

Paľurik 
Nákup poľnohospodárskej techniky za účelom 
efektívnejšieho zberu krmovín 

17 600,00 € 



03-1928-2 Vladislav Paľurik 
Nákup poľnohospodárskej techniky za účelom 
rýchlejšieho zberu krmovín 

17 500,00 € 

03-1929-2 
Občianske 

združenie REGIÓNY 
PRE VŠETKÝCH 

Skvalitnenie služieb v oblasti cestovného ruchu 
prostredníctvom zriadenia informačnej kancelárie 
a požičovne bicyklov 

29 920,00 € 

03-1930-2 Anna MIHAĽOVÁ 
Zvýšenie počtu pracovných miest a modernizácia 
strediska recyklácie plastov 

20 000,00 € 

03-1931-2 Branislav Timan 
Nákup kaderníckeho náradia, zariadenia a nákup 
materiálu na rekonštrukciu: stien, podláh 
a vodovodnej, elektro prípojky 

16 000,00 € 

03-1932-2 
Súkromná stredná 

odborná škola 

Nákup strojového vybavenia pre Dielňa-kovy pri 
Súkromnej strednej odbornej škole v Giraltovciach, 
ktorá bude pôsobiť ako Regionálne centrum 
vzdelávania (RCV) 

30 000,00 €  

03-1933-2 IVETABOZ, s.r.o. 
Rekonštrukcia interiéru objektu cestovného ruchu, 
inštalácia samostatných kúpeľní a vytvorenie 
nových ubytovacích kapacít 

40 000,00 € 

03-1934 
Ing. Jozef Capko 

CONCEPT 

Rekonštrukcia a úpravy výťahovej strojovne 
a technologického zariadenia výťahu pre použitie 
osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu 

15 744,00 € 

03-1935-2 JUKOD, s.r.o. 
Podpora výroby a vytvorenie podmienok pre 
príchod nových investorov a vytvorenie nových 
pracovných miest v priemyselnom parku 

40 000,00 € 

03-1936-2 
PAVEL ANDREJKO-

SHR 

Zefektívnenie, urýchlenie a dodržanie bezpečnosti 
prác prostredníctvom zakúpenej 
poľnohospodárskej techniky 

13 990,00 € 

03-1937-2 Mesto Svidník 
Spracovanie druhotných surovín na výrobu 
palivových brikiet 

43 240,00 € 

03-1938 Peter Vasičko 
Nákup poľnohospodárskej techniky za účelom 
zvýšenia efektivity rastlinnej výroby 

20 000,00 € 

03-1939-2 Lukáš Skirka Zvýšenie návštevnosti 25 250,08 € 

03-1940-2 Tadrak s.r.o. Nákup plazmovej rezačky a omietacieho stroja 16 531,60 € 

03-1941 
INVEST PRO-SK, 

spol. s.r.o. 

Poskytovanie služieb motoristickej verejnosti 
v oblasti využívania alternatívneho ekologického 
pohonu motorových vozidiel na LPG a CNG 

34 000,00 € 

03-1942 
Jasmin Catering, 

s.r.o. 

Rekonštrukcia priestorov rusínskej reštaurácie, 
výmena vzduchotechniky, oprava stropu, stien 
a podlahy. Podpora rozvoja cestovného ruchu 
zvýšením kapacít stravovacích zariadení. 

55 000,00 € 

03-1943 RAD-POL, s.r.o. Výstavba výrobnej haly 45 000,00 € 

03-1944-2 Solarus, s.r.o. Rekonštrukcia vykurovacej a tepelnej techniky 39 200,00 € 

03-1945 
LEGNO TRADE, 

s.r.o. 
Zvýšenie výrobnej kapacity podniku 100 000,00 € 

03-1946 PM-STAV SK, s.r.o. 
Nákup strojovej techniky za účelom zlepšenia 
a zrýchlenia realizácie prác 

49 300,00 € 

03-1947-2 ALSES, s.r.o. 
Nákup úžitkového 8-miestneho automobilu, 
počítačovej a komunikačnej techniky 

64 768,00 € 



03-1948-2 VERMEX, s.r.o. 
Zakúpenie párty stanu pre zákazníkov 
a dovybavenie detského ihriska 

20 000,00 € 

03-1949 ZUDA, s.r.o. Zvýšenie výrobnej kapacity podniku 16 000,00 € 

03-1950-2 LIGE s.r.o. 
Rozšírenie výrobnej kapacity, zvýšenie úrovne 
pracovného prostredia, konkurencieschopnosť 
firmy 

120 000,00 € 

03-1951-2 BELFARM s.r.o. 
Zvýšenie efektivity vykonávaných prác nákupom 
poľnohospodárskej techniky 

13 130,00 € 

03-1952-2 Marilyn s.r.o. Zlepšenie pracovných podmienok 40 000,00 € 

03-1953-2 
Dukla Destination 

n.o. 

Vybudovanie infopointu – informačného bodu pri 
tzv. ,,TARANE“, pamätníku symbolizujúcom boje 
2.sv.vojny v regióne, ktorý symbolicky označuje 
vstup do ,,Údolia smrti“ 

25 000,00 € 

03-1954-2 SORBEL s.r.o. 
Zefektívnenie odpadového hospodárstva na 
prevádzke bitúnku Stročín 

80 000,00 € 

03-1955-2 SPOLPOĽ, s.r.o. Kúpa mechanizačného prostriedku 31 980,00 € 

 

Hlasovanie: 

1. Kto je za, aby bola žiadosť č. 03-1901-2 (Svidgas, s.r.o.) navrhnutá do ročných priorít 

na rok 2020? 

Za: 4 

Proti: 0 

Výborom upravená výška regionálneho príspevku na sumu 18 400,00 €, žiadateľ bude 

vyzvaný na prepracovanie žiadosti. 

 

2. Kto je za, aby bola žiadosť č. 03-1902-2 (JAMI-RM, s.r.o.) navrhnutá do ročných 

priorít na rok 2020? 

Za: 4 

Proti: 0 

Výborom upravená výška regionálneho príspevku na sumu 5 000,00 €, žiadateľ bude vyzvaný 

na prepracovanie žiadosti. 

 

3. Kto je za, aby bola žiadosť č. 03-1903-3 (Vladimír Sabol Včelia farma Okrúhle) 

navrhnutá do ročných priorít na rok 2020? 

Za: 0 

Proti: 4 

 

4. Kto je za, aby bola žiadosť č. 03-1904-2 (ManitraM, s.r.o.) navrhnutá do ročných 

priorít na rok 2020? 

Za: 0 

Proti: 4 

 

5. Kto je za, aby bola žiadosť č. 03-1905-2 (FENEGA, s.r.o.) navrhnutá do ročných 

priorít na rok 2020? 



Za: 0 

Proti: 4 

 

6. Kto je za, aby bola žiadosť č. 03-1907 (HOTEL ALFA s.r.o.) navrhnutá do ročných 

priorít na rok 2020? 

Za: 0 

Proti: 4 

 

7. Kto je za, aby bola žiadosť č. 03-1908 (SUPER EXPRES PO, s.r.o.) navrhnutá do 

ročných priorít na rok 2019? 

Za: 0 

Proti: 4 

 

8. Kto je za, aby bola žiadosť č. 03-1909-2 (A Keramika Bardejov, s.r.o.) navrhnutá do 

ročných priorít na rok 2020? 

Za: 4 

Proti: 0 

Výborom upravená výška regionálneho príspevku na sumu 10 000,00 €, žiadateľ bude 

vyzvaný na prepracovanie žiadosti. 

 

9. Kto je za, aby bola žiadosť č. 03-1910 (MARCG, s.r.o.) navrhnutá do ročných priorít 

na rok 2020? 

Za: 0 

Proti: 4 

 

10. Kto je za, aby bola žiadosť č. 03-1911 (Ilo Media s.r.o.) navrhnutá do ročných priorít 

na rok 2020? 

Za: 4 

Proti:0 

Výborom upravená výška regionálneho príspevku na sumu 20 000,00 €, žiadateľ bude 

vyzvaný na prepracovanie žiadosti. 

 

11. Kto je za, aby bola žiadosť č. 03-1912-2 (B&G interiér, s.r.o.) navrhnutá do ročných 

priorít na rok 2020? 

Za: 4 

Proti: 0 

Výborom upravená výška regionálneho príspevku na sumu 20 000,00 €, žiadateľ bude 

vyzvaný na prepracovanie žiadosti. 

 

12. Kto je za, aby bola žiadosť č. 03-1913-3 (STEMI Slovakia s.r.o.) navrhnutá do 

ročných priorít na rok 2020? 

Za: 4 

Proti: 0 

Výborom upravená výška regionálneho príspevku na sumu 10 000,00 €, žiadateľ bude 

vyzvaný na prepracovanie žiadosti. 

 



13. Kto je za, aby bola žiadosť č. 03-1914 (Martin Rusin Ranč Rómeo) navrhnutá do 

ročných priorít na rok 2020? 

Za: 4 

Proti:0 

Výborom upravená výška regionálneho príspevku na sumu 9 000,00 €, žiadateľ bude vyzvaný 

na prepracovanie žiadosti. 

 

14. Kto je za, aby bola žiadosť č. 03-1915 (LADES, s.r.o.) navrhnutá do ročných priorít 

na rok 2020? 

Za: 4 

Proti: 0 

Výborom upravená výška regionálneho príspevku na sumu 10 000,00 €, žiadateľ bude 

vyzvaný na prepracovanie žiadosti. 

 

 

15. Kto je za, aby bola žiadosť č. 03-1916-2 (Oľga Paraničová CK EUROTOUR) 

navrhnutá do ročných priorít na rok 2020? 

Za: 4 

Proti: 0 

Výborom upravená výška regionálneho príspevku na sumu 10 000,00 €, žiadateľ bude 

vyzvaný na prepracovanie žiadosti. 

 

16. Kto je za, aby bola žiadosť č. 03-1917-2 (Integrácia) navrhnutá do ročných priorít na 

rok 2020? 

Za: 0 

Proti: 4 

 

17. Kto je za, aby bola žiadosť č. 03-1918-2 (CK EUROTOUR s.r.o. Stropkov) navrhnutá 

do ročných priorít na rok 2020? 

Za: 0 

Proti: 4 

 

18. Kto je za, aby bola žiadosť č. 03-1919 (Miroslav Blanár) navrhnutá do ročných priorít 

na rok 2020? 

Za: 4 

Proti: 0 

Výborom upravená výška regionálneho príspevku na sumu 8 000,00 €, žiadateľ bude vyzvaný 

na prepracovanie žiadosti. 

 

19. Kto je za, aby bola žiadosť č. 03-1920 (Družstvo ROVNOSŤ Mestisko) navrhnutá do 

ročných priorít na rok 2020? 

Za: 4 

Proti: 0 

Výborom upravená výška regionálneho príspevku na sumu 9 000,00 €, žiadateľ bude vyzvaný 

na prepracovanie žiadosti. 

 



20. Kto je za, aby bola žiadosť č. 03-1921-2 (Nadežda Labunová) navrhnutá do ročných 

priorít na rok 2020? 

Za: 4 

Proti: 0 

Výborom upravená výška regionálneho príspevku na sumu 10 000,00 €, žiadateľ bude 

vyzvaný na prepracovanie žiadosti. 

 

21. Kto je za, aby bola žiadosť č. 03-1922 (Dalník, s.r.o.) navrhnutá do ročných priorít na 

rok 2020? 

Za: 4 

Proti: 0 

Výborom upravená výška regionálneho príspevku na sumu 10 000,00 €, žiadateľ bude 

vyzvaný na prepracovanie žiadosti. 

 

22. Kto je za, aby bola žiadosť č. 03-1923 (Tlačiareň svidnícka, s.r.o.) navrhnutá do 

ročných priorít na rok 2020? 

Za: 4 

Proti: 0 

Výborom upravená výška regionálneho príspevku na sumu 10 000,00 €, žiadateľ bude 

vyzvaný na prepracovanie žiadosti. 

 

23. Kto je za, aby bola žiadosť č. 03-1924-2 (SHR Ing. Kožlej Štefan) navrhnutá do 

ročných priorít na rok 2020? 

Za: 4 

Proti: 0 

Výborom upravená výška regionálneho príspevku na sumu 9 000,00 €, žiadateľ bude vyzvaný 

na prepracovanie žiadosti. 

 

24. Kto je za, aby bola žiadosť č. 03-1925-2 (MM-JAMI, s.r.o.) navrhnutá do ročných 

priorít na rok 2020? 

Za: 4 

Proti: 0 

Výborom upravená výška regionálneho príspevku na sumu 5 000,00 €, žiadateľ bude vyzvaný 

na prepracovanie žiadosti. 

 

25. Kto je za, aby bola žiadosť č. 03-1926-2 (H.K.K. mont, s.r.o.) navrhnutá do ročných 

priorít na rok 2020? 

Za: 4 

Proti: 0 

Výborom upravená výška regionálneho príspevku na sumu 15 000,00 €, žiadateľ bude 

vyzvaný na prepracovanie žiadosti. 

 

26. Kto je za, aby bola žiadosť č. 03-1927-2 (Ing. Vladislav Paľurik) navrhnutá do 

ročných priorít na rok 2020? 

Za: 4 

Proti: 0 



Výborom upravená výška regionálneho príspevku na sumu 9 000,00 €, žiadateľ bude vyzvaný 

na prepracovanie žiadosti. 

 

27. Kto je za, aby bola žiadosť č. 03-1928-2 (Vladislav Paľurik) navrhnutá do ročných 

priorít na rok 2020? 

Za: 0 

Proti: 4 

 

28. Kto je za, aby bola žiadosť č. 03-1929-2 (Občianske združenie REGIÓNY PRE 

VŠETKÝCH) navrhnutá do ročných priorít na rok 2020? 

Za: 4 

Proti: 0 

Výborom upravená výška regionálneho príspevku na sumu 4 000,00 €, žiadateľ bude vyzvaný 

na prepracovanie žiadosti. 

 

29. Kto je za, aby bola žiadosť č. 03-1930-2 (Anna MIHAĽOVÁ) navrhnutá do ročných 

priorít na rok 2020? 

Za: 0 

Proti: 4 

 

30. Kto je za, aby bola žiadosť č. 03-1931-2 (Branislav Timan) navrhnutá do ročných 

priorít na rok 2020? 

Za: 4 

Proti: 0 

Výborom upravená výška regionálneho príspevku na sumu 5 000,00 €, žiadateľ bude vyzvaný 

na prepracovanie žiadosti. 

 

31. Kto je za, aby bola žiadosť č. 03-1932-2 (Súkromná stredná odborná škola) navrhnutá 

do ročných priorít na rok 2020? 

Za: 4 

Proti: 0 

 

32. Kto je za, aby bola žiadosť č. 03-1933-2 (IVETABOZ, s.r.o.) navrhnutá do ročných 

priorít na rok 2020? 

Za: 4 

Proti: 0 

Výborom upravená výška regionálneho príspevku na sumu 5 000,00 €, žiadateľ bude vyzvaný 

na prepracovanie žiadosti. 

 

33. Kto je za, aby bola žiadosť č. 03-1934 (Ing. Jozef Capko CONCEPT) navrhnutá do 

ročných priorít na rok 2020? 

Za: 4 

Proti: 0 

Výborom upravená výška regionálneho príspevku na sumu 5 000,00 €, žiadateľ bude vyzvaný 

na prepracovanie žiadosti. 

 



34. Kto je za, aby bola žiadosť č. 03-1935-2 (JUKOD, s.r.o.) navrhnutá do ročných priorít 

na rok 2020? 

Za: 4 

Proti: 0 

Výborom upravená výška regionálneho príspevku na sumu 10 000,00 €, žiadateľ bude 

vyzvaný na prepracovanie žiadosti. 

 

35. Kto je za, aby bola žiadosť č. 03-1936-2 (PAVEL ANDREJKO – SHR) navrhnutá do 

ročných priorít na rok 2020? 

Za: 4 

Proti: 0 

Výborom upravená výška regionálneho príspevku na sumu 10 000,00 €, žiadateľ bude 

vyzvaný na prepracovanie žiadosti. 

 

36. Kto je za, aby bola žiadosť č. 03-1937-2 (Mesto Svidník) navrhnutá do ročných priorít 

na rok 2020? 

Za: 3 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 

Výborom upravená výška regionálneho príspevku na sumu 20 000,00 €, žiadateľ bude 

vyzvaný na prepracovanie žiadosti. 

 

37. Kto je za, aby bola žiadosť č. 03-1938 (Peter Vasičko) navrhnutá do ročných priorít na 

rok 2020? 

Za: 4 

Proti: 0 

Výborom upravená výška regionálneho príspevku na sumu 12 000,00 €, žiadateľ bude 

vyzvaný na prepracovanie žiadosti. 

 

38. Kto je za, aby bola žiadosť č. 03-1939-2 (Lukáš Skirka) navrhnutá do ročných priorít 

na rok 2020? 

Za: 4 

Proti: 0 

Výborom upravená výška regionálneho príspevku na sumu 8 000,00 €, žiadateľ bude vyzvaný 

na prepracovanie žiadosti. 

 

39. Kto je za, aby bola žiadosť č. 03-1940-2 (Tadrak s.r.o.) navrhnutá do ročných priorít 

na rok 2020? 

Za: 4 

Proti: 0 

Výborom upravená výška regionálneho príspevku na sumu 5 000,00 €, žiadateľ bude vyzvaný 

na prepracovanie žiadosti. 

 

40. Kto je za, aby bola žiadosť č. 03-1941 (INVEST PRO-SK, spol. s.r.o.) navrhnutá do 

ročných priorít na rok 2020? 

Za: 4 

Proti: 0 



Výborom upravená výška regionálneho príspevku na sumu 5 000,00 €, žiadateľ bude vyzvaný 

na prepracovanie žiadosti. 

 

41. Kto je za, aby bola žiadosť č. 03-1942 (Jasmin Catering, s.r.o.) navrhnutá do ročných 

priorít na rok 2020? 

Za: 4 

Proti: 0 

Výborom upravená výška regionálneho príspevku na sumu 5 000,00 €, žiadateľ bude vyzvaný 

na prepracovanie žiadosti. 

42. Kto je za, aby bola žiadosť č. 03-1943 (RAD-POL, s.r.o.) navrhnutá do ročných priorít 

na rok 2020? 

Za: 4 

Proti: 0 

Výborom upravená výška regionálneho príspevku na sumu 4 000,00 €, žiadateľ bude vyzvaný 

na prepracovanie žiadosti. 

 

 

43. Kto je za, aby bola žiadosť č. 03-1944-2 (Solarus, s.r.o.) navrhnutá do ročných priorít 

na rok 2020? 

Za: 4 

Proti: 0 

Výborom upravená výška regionálneho príspevku na sumu 5 000,00 €, žiadateľ bude vyzvaný 

na prepracovanie žiadosti. 

 

44. Kto je za, aby bola žiadosť č. 03-1945 (LEGNO TRADE, s.r.o.) navrhnutá do ročných 

priorít na rok 2020? 

Za: 4 

Proti: 0 

 

45. Kto je za, aby bola žiadosť č. 03-1946 (PM-STAV SK, s.r.o.) navrhnutá do ročných 

priorít na rok 2020? 

Za: 0 

Proti: 4 

 

46. Kto je za, aby bola žiadosť č. 03-1947-2 (ALSES, s.r.o.) navrhnutá do ročných priorít 

na rok 2020? 

Za: 4 

Proti: 0 

Výborom upravená výška regionálneho príspevku na sumu 5 000,00 €, žiadateľ bude vyzvaný 

na prepracovanie žiadosti. 

 

47. Kto je za, aby bola žiadosť č. 03-1948-2 (VERMEX, s.r.o.) navrhnutá do ročných 

priorít na rok 2020? 

Za: 4 

Proti: 0 

Výborom upravená výška regionálneho príspevku na sumu 10 000,00 €, žiadateľ bude 

vyzvaný na prepracovanie žiadosti. 

 

48. Kto je za, aby bola žiadosť č. 03-1949 (ZUDA, s. r.o.) navrhnutá do ročných priorít na 

rok 2020? 

Za: 4 



Proti: 0 

Výborom upravená výška regionálneho príspevku na sumu 5 000,00 €, žiadateľ bude vyzvaný 

na prepracovanie žiadosti. 

 

49. Kto je za, aby bola žiadosť č. 03-1950-2 (LIGE s.r.o.) navrhnutá do ročných priorít na 

rok 2020? 

Za: 4 

Proti: 0 

Výborom upravená výška regionálneho príspevku na sumu 10 000,00 €, žiadateľ bude 

vyzvaný na prepracovanie žiadosti. 

 

50. Kto je za, aby bola žiadosť č. 03-1951-2 (BELFARM s.r.o.) navrhnutá do ročných 

priorít na rok 2020? 

Za: 4 

Proti: 0 

Výborom upravená výška regionálneho príspevku na sumu 5 000,00 €, žiadateľ bude vyzvaný 

na prepracovanie žiadosti. 

 

51. Kto je za, aby bola žiadosť č. 03-1952-2 (Marilyn s.r.o.) navrhnutá do ročných priorít 

na rok 2020? 

Za: 4 

Proti: 0 

Výborom upravená výška regionálneho príspevku na sumu 5 000,00 €, žiadateľ bude vyzvaný 

na prepracovanie žiadosti. 

 

52. Kto je za, aby bola žiadosť č. 03-1953-2 (Dukla Destination n.o.) navrhnutá do 

ročných priorít na rok 2020? 

Za: 4 

Proti: 0 

Výborom upravená výška regionálneho príspevku na sumu 7 000,00 €, žiadateľ bude vyzvaný 

na prepracovanie žiadosti. 

 

53. Kto je za, aby bola žiadosť č. 03-1954-2 (SORBEL s.r.o.) navrhnutá do ročných 

priorít na rok 2020? 

Za: 0 

Proti: 4 

 

54. Kto je za, aby bola žiadosť č. 03-1955-2 (SPOLPOĽ, s.r.o.) navrhnutá do ročných 

priorít na rok 2020? 

Za: 0 

Proti: 4 
 

Záver hlasovania k bodu 1: 

Hlasovanie je platné v zmysle Štatútu výboru pre rozvoj okresu Svidník. 

 

K bodu 2: 

Predseda výboru vyzval členov výboru, aby zahlasovali za prednesený Návrh ročných 

priorít Akčného plánu okresu Svidník na rok 2020.  

 Za: 4 

 Proti: 0 



 

Záver hlasovania k bodu 2: 

 Výbor pre rozvoj okresu Svidník schválil Návrh ročných priorít Akčného plánu okresu 

Svidník na rok 2020, ktorý obsahuje 41 žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku. 

Potvrdzuje, že tento návrh je v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu Svidník v znení 

dodatku č. 2. 

 

K bodu 3: 

 Predseda výboru upozornil na možnosť odstúpenia žiadateľov od zaradenia projektu 

medzi ročné priority na rok 2020 z dôvodu zníženia sumy regionálneho príspevku. Na základe 

tejto informácie sa členovia výboru dohodli, že ak o tejto skutočnosti bude konkrétny žiadateľ 

informovať do 19.09.2019 do 15:00 hod. sekretariát výboru alebo jeho predsedu, do Návrhu 

ročných priorít Akčného plánu rozvoja okresu Svidník na rok 2020 sa môže zaradiť žiadateľ, 

ktorého odporučí predseda výboru a o ktorom rozhodnú členovia výboru hlasovaním ,,per 

rollam” dňa 24.09.2019. 

 

Predseda výboru PaedDr. Jozef Baslár  ukončil  zasadnutie Výboru a prítomným sa 

poďakoval za účasť a spoluprácu. 

 

 

 

Vo Svidníku dňa 11.09.2019 

 

Zapísala: Mgr. Zuzana Adamčíková 

    sekretariát výboru  

         

       SCHVAĽUJEM – NESCHVAĽUJEM  

 

        PaedDr. Jozef Baslár 

                          predseda Výboru pre rozvoj  

      okresu Svidník 

 

 

Prílohy: 

1. Prezenčná listina zo zasadnutia Výboru pre rozvoj okresu Svidník 

 

 

 

 

 

 

 



Prezenčná listina 

zo zasadnutia Výboru pre rozvoj okresu Svidník 

Dátum: 11. 09. 2019 

Miesto: Malá zasadačka Okresného úradu Svidník 

 

Členovia Výboru pre rozvoj okresu Svidník 

P. č. Meno a priezvisko Podpis 

1. PaedDr. Jozef Baslár  

2. JUDr. PhDr. Michal Goriščák  

3. Ing. Miron Mikita  

4. Ing. Martin Blicha  

5. Juraj Petný  

 

Pozvaní 

P. č. Meno a priezvisko Podpis 

1. Mgr. Ladislav Hribik  

2. Mgr. Zuzana Adamčíková  

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

 

 


