
 
 

1 

 

OKRESNÝ ÚRAD MEDZILABORCE 

 Mierová 4, 068 01  Medzilaborce 

 

Zápisnica 

zo zasadnutia Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce 

Prítomní: Ing. Michal Sopko (prednosta OÚ ML), Mgr. Martina Alexíková 

(riaditeľka ÚPSV a R  Stropkov), Mgr. Pavel Brecik (zástupca Odboru 

životného prostredia OÚ ML), Ing. Peter Bubnár (zástupca 

podnikateľských subjektov), Mgr. Peter Zubaľ (zástupca študentských 

organizácii), 

 

Neprítomní:  JUDr. Jozef Badida, LLM (zástupca národnostných menšín), Mgr. Michal 

Prejsa (zástupca obcí), Ing. Vladislav Višňovský (zástupca mesta ML), 

 

Sekretariát:  Mgr. Ľudmila Štecová 

Miesto konania:  Okresný úrad Medzilaborce, Mierová 4, Medzilaborce 

Termín konania: 20. 05. 2021 

Čas konania:  09:00 – 11:30 

Program: 
1. Otvorenie rokovania 
2. Schválenie programu rokovania 
3. Oboznámenie s výsledkami hodnotiacej komisie 
4. Žiadosti o regionálny príspevok k Výzve 08/OÚ ML/2021 
5. Návrh ročných priorít na rok 2021 
6. Diskusia 
7. Závery rokovania 

 
K bodu 1) 
Predseda Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce (ďalej len „výbor“ v príslušnom 

gramatickom tvare) Ing. Michal Sopko, ktorý je zároveň členom Rady pre najmenej rozvinuté 
okresy (ďalej len „rada“ v príslušnom gramatickom tvare) privítal prítomných a odovzdal Mgr. 
Martine Alexíkovej menovací dekrét ako členke výboru podpísaný Ministerkou investícii, 
regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Veronikou Remišovou. 
Skonštatoval, že výbor je uznášaniaschopný, lebo je prítomných 5 členov z celkového počtu 
8. Zasadnutia výboru sa nezúčastnia podľa článku 4 bodu 3 Štatútu  Výboru pre rozvoj okresu 
Medzilaborce v znení dodatku č.1 (ďalej len „štatút“ v príslušnom gramatickom tvare) dvaja 
členovia, ktorí sú v konflikte záujmov podľa článku 4 odstavca 4 odseku (b) štatútu - Mgr. 
Michal Prejsa starosta obce Habura a Ing. Vladislav Višňovský primátor Mesta Medzilaborce, 
pretože obec Habura a mesto Medzilaborce sú žiadateľmi o regionálny príspevok. JUDr. Jozef 
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Badida, LLM, sa z rokovania ospravedlnil, pretože sa cíti byť v konflikte záujmov voči žiadosti 
o zriadenie Galérie rusínskych osobností v miestnej časti Vydraň, nakoľko sa v tejto oblasti sám 
výrazne angažoval. 

 
K bodu 2) 
Prednesený návrh programu rokovania výboru bol schválený všetkými prítomnými 

jednohlasne bez doplňujúcich návrhov. 
 
K bodu 3) 
Pán prednosta odovzdal slovo Mgr. Ľudmile Štecovej, ktorá členov výboru oboznámila 

s výsledkami Hodnotiacej komisie. Jej rokovanie sa uskutočnilo formou videokonferencie 
28.04.2021 v zložení: Ing. Narcisa Kolačkovská (MIRRI SR), Mgr. Mário Stehlík (PSK), Jana 
Reváková (okres Medzilaborce), Alexander Hričko (okres Medzilaborce) a Mgr. Miroslava 
Mihaličová (okres Medzilaborce). Komisia vyradila dve žiadosti z celkového počtu 13. Jedenásť 
žiadosti bolo obodovaných nasledovne: 

 
Žiadateľ  Názov projektu Požadovaný 

RP v € 
Bodové 
hodnotenie 

Obec Palota Zriadenie obecnej turistickej 
ubytovne 

68 570,62 74 

Obec Zbudská Belá Zriadenie obecnej turistickej 
ubytovne 

23 764,00 72 

Obec Výrava Dokončenie výstavby mosta 15 000,00 69,6 

Obec Roškovce Zriadenie Galérie ľudových tradícii 27 597,60 63 

Občianske združenie NIKA 
Medzilaborce, o. z. 

Zriadenie informačného strediska 
pri národnej kultúrnej pamiatke 

38 000,00 60,8 

Mesto Medzilaborce Galéria rusínskych osobností 48 000,00 60,2 

Obec Habura Centrum oddychu, zábavy a športu 25 554,73 52,2 

Obec Brestov nad Laborcom Úprava verejných priestranstiev v 
obci 

10 231,61 52 

Obec Rokytovce Rekonštrukcia kultúrneho domu 20 010,71 48,6 

Obec Krásny Brod Rekonštrukcia plynovej kotolne 
Obecného úradu 

17 982,00 46,4 

Obec Radvaň nad Laborcom Zriadenie obecného klubu 
dôchodcov 

10 000,00 32,6 

 
Z týchto žiadosti komisia odporučila realizáciu prvých šiestich, ktoré majú bodové 

hodnotenie viac ako 60 a navrhla upraviť žiadanú výšku regionálneho príspevku projektov 
s hospodárskou činnosťou obciam Palota, Zbudská Belá, mestu Medzilaborce a Občianskemu 
združeniu NIKA Medzilaborce, o. z. na spolufinancovanie minimálne 10% z oprávnených 
výdavkov uvedených v žiadosti o regionálny príspevok. 
 

K bodu 4) 
Pán prednosta stručne predstavil jednotlivé žiadosti o regionálny príspevok, ktoré mali 

všetci členovia výboru zaslané elektronicky 11.05.2021 spolu s výsledkami hodnotiacej 
komisie. K žiadostiam, ktoré hodnotiaca komisia obodovala nad 60 a odporučila ich realizáciu 
prebehla len stručná rozprava. 
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Mgr. Ľudmila Štecová predstavila projekty s bodovým hodnotením pod 60. Obec 
Habura, ktorá plánuje realizáciu centra oddychu, zábavy a športu bola ohodnotená nižším 
počtom bodov z obavy, že sa projekt nestihne zrealizovať v roku 2021. Starosta obce Mgr. 
Michal Prejsa, s ktorým komunikovala, potvrdil, že má implementáciu projektu plne 
pripravenú a nebude mať problém s jej finalizáciou do konca kalendárneho roka. Zámer 
nadväzuje na už početné aktivity podpory cestovného ruchu v obci Habura, čo podporuje 
lokálne podnikateľské prostredie. 

Obec Brestov nad Laborcom žiada o financie na úpravu verejného priestranstva v obci 
a výstavbu altánku prevažne pre seniorov. Čas pandémie pôsobil na starších ľudí v odľahlých 
dedinách, ktorí museli byť v izolácii od blízkych, veľmi negatívne. Výstavba altánku bude 
miestom, kde sa budú môcť starší ľudia socializovať a stretávať aj v takýchto časoch v 
príjemnom prostredí na čerstvom vzduchu. Realizáciou projektu sa tiež zatraktívni obec, ktorá 
leží na hlavnom cestnom ťahu Medzilaborce - Humenné. Skultúrnením prostredia sa  zvýšia 
šance na rozvoj lokálneho podnikateľského prostredia. 

Obec Rokytovce žiada finančné prostriedky na opravu kultúrneho domu, ktorý ma 
multifunkčnú funkciu. Slúži ako jediná verejná inštitúcia, v ktorej sa nachádza kultúrno-
spoločenská sála, zasadacia miestnosť, knižnica, miestna galéria, klub dôchodcov a 
administratívne priestory obecného úradu. V obci nie je žiadna podobná inštitúcia, ktorá by 
slúžila podobným účelom. Interiér budovy nebol rekonštruovaný od čias socializmu. 
Zrealizovaním projektu sa vytvoria šance na lokálnu podnikateľskú činnosť a na vznik nových 
pracovných miest súvisiacich s ustanovizňami, ktoré sa v nej nachádzajú, no sú 
v nevyhovujúcom stave. 

Obec Krásny Brod žiada na rekonštrukciu plynovej kotolne, ktorá je kvôli havarijnému 
stavu mimo prevádzky. Jedným z mála pozitívnych aspektov, ktorými sa vyznačujú najmenej 
rozvinuté okresy je kvalitné a málo znečistené životné prostredie. Plynová kotolňa by 
vykurovala jedinú verejnú budovu v obci slúžiacu, ako administratívny priestor so sálou na 
kultúrne i spoločenské udalosti. Momentálne je kotolňa odstavená a priestory sa vykurujú 
provizórne a neefektívne. Zrealizovaním projektu sa vytvoria šance na lokálnu podnikateľskú 
činnosť. 

Ober Radvaň nad Laborcom je spádová obec, ktorá žiada financie na znovuzriadenie 
obecného klubu dôchodcov, pretože má vysoké percento staršieho obyvateľstva. 
Zrealizovaním projektu sa vytvoria šance na lokálnu podnikateľskú činnosť v oblasti služieb pre 
dôchodcov. 

Výsledky hodnotiacej komisie majú odporúčací charakter. Okres Medzilaborce čerpal 
v posledných troch výzvach pomerne nízke čiastky, nie je dôvod nepodporiť všetkých jedenásť 
žiadosti o regionálny príspevok, pretože všetky spĺňajú náležité požiadavky a sú prínosom 
k rozvojovému potenciálu okresu, plnia ciele akčného plánu a ich požadovaná výška spolu 
neprekračuje objem výdavkov vyčlenených na NRO Medzilaborce na rok 2021. Realizáciou 
každého projektu je predpoklad následného vzniku nových pracovných miest v regióne priamo 
alebo nepriamo, všetky spĺňajú predpoklad podpory lokálnej hospodárskej činnosti či už 
primárne alebo sekundárne. 

Z dôvodu, že žiadateľmi sú prevažne obce, ktoré hospodária s veľmi nízkymi 
rozpočtami, nie je nutné zaťažovať ich žiadnou finančnou spoluúčasťou, nakoľko nie je 
povinná. 

Mgr. Martina Alexíková sa pripojila k návrhom. Podotkla, že z praxe vie, že obce sú 
čoraz viac znevýhodňované pri čerpaniach finančných prostriedkov a majú obmedzené 
možnosti dostať sa k finančným zdrojom. 
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Mgr. Pavel Brecík tiež podporil návrh zrušenia spoluúčasti a zaradenie všetkých žiadosti 
do návrhu. Ak by požadované sumy prekračovali objem finančných prostriedkov na rok 2021, 
tak by spolufinancovanie podporil ako jedno z kritérií výberu, ale v takomto prípade to 
nepovažuje za potrebné. 

Mgr. Peter Zubaľ sa zastal zrušenie spoluúčasti pre všetkých žiadateľov a súhlasí s ich 
zaradením do návrhu ročných priorít, bez znevýhodňovania podmienok. 

Pán prednosta Ing. Michal Sopko plne podporuje zrušenie spoluúčasti pre žiadateľov a 
zaradenie všetkých jedenástich žiadosti o regionálny príspevok do návrhu ročných priorít na 
rok 2021. Výhradu má len voči žiadosti Občianskeho združenia NIKA Medzilaborce, o. z., kde 
by uvítal vizualizáciu projektu, pretože montované objekty sa budú nachádzať na pomerne 
atraktívnom mieste, kde by mohli pôsobiť rušivo. 

K tejto výhrade sa priklonili aj ďalší zúčastnení členovia výboru. Dohodli sa na tom, že 
si vyžiadajú stanovisko primátora mesta Medzilaborce k tomuto projektu. Ak primátor nebude 
mať žiadne výhrady, žiadosť bude zaradená do návrhu ročných priorít.  

Sekretariát  zaslal primátorovi mesta Medzilaborce 21.05.2021 email, ktorý dostali na 
vedomie všetci členovia výboru aj žiadateľ (Príloha č.2) s termínom vyjadrenia sa do 
26.05.2021. Do tohto času primátor mesta, ktorý mal ako člen výboru k dispozícii všetky znenia 
žiadosti o regionálny príspevok spolu s výsledkami hodnotiacej komisie od 11.05.2021, 
neposlal negatívne stanovisko k žiadosti Občianskeho združenia NIKA Medzilaborce, o. z.. 

K záležitosti sa vyjadril Krajský pamiatkový úrad. (Príloha č.3) 
 

K bodu (5) 
Pán prednosta Ing. Michal Sopko navrhuje zaradiť do Návrhu ročných priorít Akčného 

plánu rozvoja okresu Medzilaborce v znení dodatku č.2 na rok 2021 všetkých jedenásť žiadosti 
o regionálny príspevok v plnej požadovanej výške bez spoluúčasti tých, ktorí to nemajú 
uvedené v žiadosti, pretože objem financií pre NRO Medzilaborce postačuje na pokrytie plnej 
výšky požadovaných regionálnych príspevkov na rok 2021 a žiadatelia nemajú iné možnosti 
čerpania finančných prostriedkov. Zafinancovaním požiadaviek jednotlivých žiadateľov sa 
prispeje k dorovnávaniu dlhodobo pretrvávajúcich medziregionálnych disparít v kvalitatívnych 
oblastiach a podporia sa perspektívne faktory rozvoja a konkurencieschopnosť okresu 
Medzilaborce. 

 
K bodu (6) 
Pán prednosta predstavil prítomným plánovaný projekt na obnovu a rekonštrukciu 

dreveníc a starých historických budov v okrese Medzilaborce a ich následné využitie 
v cestovnom ruchu s hospodárskym efektom, ktorý má pracovný názov Rusínska dedina. 
Garantom projektu je Okresný úrad Medzilaborce. Cieľom projektu bude  využitie kultúrneho 
a historického dedičstva regiónu Rusínov, jeho modernizácia, následné použitie na nový účel, 
ktorý sa bude dať zo strany obcí a mesta  aplikovať na hospodársky rast a zvýšenie ekonomickej 
aktivity a konkurencieschopnosti regiónu. Ako sekundárny predpokladaný jav sa očakáva 
zvýšenie zamestnanosti, hlavne dostatok dobre platených pracovných príležitosti v objektoch, 
ale aj v službách priamo, či nepriamo s nimi súvisiacimi, čoho terciárny efektom bude zvýšenie 
počtu aktívneho obyvateľstva v najmenej rozvinutých a vymierajúcich častiach Slovenska. 
Okresný úrad má zmapovaných minimálne 13 objektov. 

Do diskusie s zapojil Mgr. Pavel Brecik, ktorý upozornil, že viaceré obce okresu 
Medzilaborce nemajú verejný vodovod a obyvatelia týchto obcí nemajú prístup k nezávadnej 
a kontrolovanej pitnej vode. Zabezpečením prístupu k pitnej vode by sa zlepšila kvalita bývania 
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a hygiena obyvateľov dotknutých obcí a vytvoril sa elementárny predpoklad ich možného 
rozvoja. Stavby tohto charakteru sú finančne nákladné a pri uchádzaní sa o fondové zdroje nie 
je projektová dokumentácia oprávneným výdavkom, čo pre malé obce vytvára bariéru 
k prístupu k týmto zdrojom a následne aj samotnej výstavbe. V nadväznosti na túto skutočnosť 
navrhol v rámci priorít rozvoja okresu Medzilaborce preveriť možnosti financovania 
projektovej dokumentácie verejných vodovodov v týchto obciach.  

 
K bodu (7) 
Pán prednosta Ing. Michal Sopko predniesol návrhy uznesení v nasledovnom znení: 

Uznesenie 07/2021 
Výbor pre rozvoj okresu Medzilaborce odporúča žiadosť žiadateľa obec Palota o poskytnutie 
regionálneho príspevku na zriadenie obecnej turistickej ubytovne na zaradenie do Návrhu 
ročných priorít Akčného plánu rozvoja okresu Medzilaborce na rok 2021. Potvrdzuje, že 
žiadosť o regionálny príspevok je v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu Medzilaborce 
v znení dodatku č.2. 
 
Tabuľka č.1: Hlasovanie Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce k Uzneseniu  07/2021 

Meno a priezvisko Stanovisko 
Ing. Michal Sopko schvaľujem 

Mgr. Martina Alexíková schvaľujem 

JUDr. Jozef Badida, LLM nehlasoval 

Mgr. Pavel Brecik schvaľujem 

Ing. Peter Bubnár schvaľujem 

Mgr. Michal Prejsa nehlasoval 

Ing. Vladislav Višňovský nehlasoval 

Mgr. Peter Zubaľ schvaľujem 

 
Tabuľka č.2: Výsledky hlasovania k Uzneseniu 07/2021 

Celkový počet členov Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce 8 

Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania 5 

Z toho: pre 5 

              proti 0 

              zdržali sa hlasovania 0 

Počet členov, ktorí sa nezúčastnili hlasovania 3 

 
Návrh uznesenia bol odsúhlasený nadpolovičnou väčšinou prítomných členov výboru. Výbor 
pre rozvoj okresu Medzilaborce prijal Uznesenie 07/2021 v navrhovanom znení.  

 
Uznesenie 08/2021 

Výbor pre rozvoj okresu Medzilaborce odporúča žiadosť žiadateľa obec Zbudská Belá o 
poskytnutie regionálneho príspevku na zriadenie obecnej turistickej ubytovne na zaradenie 
do Návrhu ročných priorít Akčného plánu rozvoja okresu Medzilaborce na rok 2021. 
Potvrdzuje, že žiadosť o regionálny príspevok je v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu 
Medzilaborce v znení dodatku č.2. 
 
Tabuľka č.3: Hlasovanie Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce k Uzneseniu  08/2021 

Meno a priezvisko Stanovisko 
Ing. Michal Sopko schvaľujem 

Mgr. Martina Alexíková schvaľujem 
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JUDr. Jozef Badida, LLM nehlasoval 

Mgr. Pavel Brecik schvaľujem 

Ing. Peter Bubnár schvaľujem 

Mgr. Michal Prejsa nehlasoval 

Ing. Vladislav Višňovský nehlasoval 

Mgr. Peter Zubaľ schvaľujem 

 
Tabuľka č.4: Výsledky hlasovania k Uzneseniu 08/2021 

Celkový počet členov Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce 8 

Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania 5 

Z toho: pre 5 

              proti 0 

              zdržali sa hlasovania 0 

Počet členov, ktorí sa nezúčastnili hlasovania 3 

 
Návrh uznesenia bol odsúhlasený nadpolovičnou väčšinou prítomných členov výboru. Výbor 
pre rozvoj okresu Medzilaborce prijal Uznesenie 08/2021 v navrhovanom znení.  
 

Uznesenie 09/2021 
Výbor pre rozvoj okresu Medzilaborce odporúča žiadosť žiadateľa obec Výrava o poskytnutie 
regionálneho príspevku na dokončenie výstavby mosta na zaradenie do Návrhu ročných 
priorít Akčného plánu rozvoja okresu Medzilaborce na rok 2021. Potvrdzuje, že žiadosť 
o regionálny príspevok je v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu Medzilaborce v znení 
dodatku č.2. 
 
Tabuľka č.5: Hlasovanie Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce k Uzneseniu  09/2021 

Meno a priezvisko Stanovisko 
Ing. Michal Sopko schvaľujem 

Mgr. Martina Alexíková schvaľujem 

JUDr. Jozef Badida, LLM nehlasoval 

Mgr. Pavel Brecik schvaľujem 

Ing. Peter Bubnár schvaľujem 

Mgr. Michal Prejsa nehlasoval 

Ing. Vladislav Višňovský nehlasoval 

Mgr. Peter Zubaľ schvaľujem 

 
Tabuľka č.6: Výsledky hlasovania k Uzneseniu 09/2021 

Celkový počet členov Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce 8 

Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania 5 

Z toho: pre 5 

              proti 0 

              zdržali sa hlasovania 0 

Počet členov, ktorí sa nezúčastnili hlasovania 3 

 
Návrh uznesenia bol odsúhlasený nadpolovičnou väčšinou prítomných členov výboru. Výbor 
pre rozvoj okresu Medzilaborce prijal Uznesenie 09/2021 v navrhovanom znení.  
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Uznesenie 10/2021 
Výbor pre rozvoj okresu Medzilaborce odporúča žiadosť žiadateľa obec Roškovce o 
poskytnutie regionálneho príspevku na zriadenie Galérie ľudových tradícii na zaradenie do 
Návrhu ročných priorít Akčného plánu rozvoja okresu Medzilaborce na rok 2021. Potvrdzuje, 
že žiadosť o regionálny príspevok je v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu Medzilaborce 
v znení dodatku č.2. 
 
Tabuľka č.7: Hlasovanie Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce k Uzneseniu  10/2021 

Meno a priezvisko Stanovisko 
Ing. Michal Sopko schvaľujem 

Mgr. Martina Alexíková schvaľujem 

JUDr. Jozef Badida, LLM nehlasoval 

Mgr. Pavel Brecik schvaľujem 

Ing. Peter Bubnár schvaľujem 

Mgr. Michal Prejsa nehlasoval 

Ing. Vladislav Višňovský nehlasoval 

Mgr. Peter Zubaľ schvaľujem 

 
Tabuľka č.8: Výsledky hlasovania k Uzneseniu 10/2021 

Celkový počet členov Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce 8 

Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania 5 

Z toho: pre 5 

              proti 0 

              zdržali sa hlasovania 0 

Počet členov, ktorí sa nezúčastnili hlasovania 3 

 
Návrh uznesenia bol odsúhlasený nadpolovičnou väčšinou prítomných členov výboru. Výbor 
pre rozvoj okresu Medzilaborce prijal Uznesenie 10/2021 v navrhovanom znení.  
 

Uznesenie 11/2021 
Výbor pre rozvoj okresu Medzilaborce odporúča žiadosť žiadateľa Občianske združenie NIKA 
Medzilaborce, o. z. o poskytnutie regionálneho príspevku na zriadenie informačného 
strediska pri národnej kultúrnej pamiatke na zaradenie do Návrhu ročných priorít Akčného 
plánu rozvoja okresu Medzilaborce na rok 2021. Potvrdzuje, že žiadosť o regionálny príspevok 
je v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu Medzilaborce v znení dodatku č.2. 
 
Tabuľka č.09: Hlasovanie Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce k Uzneseniu  11/2021 

Meno a priezvisko Stanovisko 
Ing. Michal Sopko schvaľujem 

Mgr. Martina Alexíková schvaľujem 

JUDr. Jozef Badida, LLM nehlasoval 

Mgr. Pavel Brecik schvaľujem 

Ing. Peter Bubnár schvaľujem 

Mgr. Michal Prejsa nehlasoval 

Ing. Vladislav Višňovský nehlasoval 

Mgr. Peter Zubaľ schvaľujem 
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Tabuľka č.10: Výsledky hlasovania k Uzneseniu 11/2021 

Celkový počet členov Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce 8 

Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania 5 

Z toho: pre 5 

              proti 0 

              zdržali sa hlasovania 0 

Počet členov, ktorí sa nezúčastnili hlasovania 3 

 
Návrh uznesenia bol odsúhlasený nadpolovičnou väčšinou prítomných členov výboru. Výbor 
pre rozvoj okresu Medzilaborce prijal Uznesenie 11/2021 v navrhovanom znení.  
 

Uznesenie 12/2021 
Výbor pre rozvoj okresu Medzilaborce odporúča žiadosť žiadateľa mesto Medzilaborce o 
poskytnutie regionálneho príspevku na Galériu rusínskych osobností na zaradenie do Návrhu 
ročných priorít Akčného plánu rozvoja okresu Medzilaborce na rok 2021. Potvrdzuje, že 
žiadosť o regionálny príspevok je v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu Medzilaborce 
v znení dodatku č.2. 
 
Tabuľka č.11: Hlasovanie Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce k Uzneseniu  12/2021 

Meno a priezvisko Stanovisko 
Ing. Michal Sopko schvaľujem 

Mgr. Martina Alexíková schvaľujem 

JUDr. Jozef Badida, LLM nehlasoval 

Mgr. Pavel Brecik schvaľujem 

Ing. Peter Bubnár schvaľujem 

Mgr. Michal Prejsa nehlasoval 

Ing. Vladislav Višňovský nehlasoval 

Mgr. Peter Zubaľ schvaľujem 
 
 
Tabuľka č.12: Výsledky hlasovania k Uzneseniu 12/2021 

Celkový počet členov Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce 8 

Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania 5 

Z toho: pre 5 

              proti 0 

              zdržali sa hlasovania 0 

Počet členov, ktorí sa nezúčastnili hlasovania 3 

 
Návrh uznesenia bol odsúhlasený nadpolovičnou väčšinou prítomných členov výboru. Výbor 
pre rozvoj okresu Medzilaborce prijal Uznesenie 12/2021 v navrhovanom znení.  
 

 
Uznesenie 13/2021 

Výbor pre rozvoj okresu Medzilaborce odporúča žiadosť žiadateľa obec Habura o poskytnutie 
regionálneho príspevku na Centrum oddychu, zábavy a športu na zaradenie do Návrhu 
ročných priorít Akčného plánu rozvoja okresu Medzilaborce na rok 2021. Potvrdzuje, že 
žiadosť o regionálny príspevok je v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu Medzilaborce 
v znení dodatku č.2. 
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Tabuľka č.13: Hlasovanie Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce k Uzneseniu  13/2021 

Meno a priezvisko Stanovisko 
Ing. Michal Sopko schvaľujem 

Mgr. Martina Alexíková schvaľujem 

JUDr. Jozef Badida, LLM nehlasoval 

Mgr. Pavel Brecik schvaľujem 

Ing. Peter Bubnár schvaľujem 

Mgr. Michal Prejsa nehlasoval 

Ing. Vladislav Višňovský nehlasoval 

Mgr. Peter Zubaľ schvaľujem 

 
Tabuľka č.14: Výsledky hlasovania k Uzneseniu 13/2021 

Celkový počet členov Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce 8 

Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania 5 

Z toho: pre 5 

              proti 0 

              zdržali sa hlasovania 0 

Počet členov, ktorí sa nezúčastnili hlasovania 3 

 
Návrh uznesenia bol odsúhlasený nadpolovičnou väčšinou prítomných členov výboru. Výbor 
pre rozvoj okresu Medzilaborce prijal Uznesenie 13/2021 v navrhovanom znení.  
 

Uznesenie 14/2021 
Výbor pre rozvoj okresu Medzilaborce odporúča žiadosť žiadateľa obec Brestov nad 
Laborcom o poskytnutie regionálneho príspevku na úpravu verejných priestranstiev v obci na 
zaradenie do Návrhu ročných priorít Akčného plánu rozvoja okresu Medzilaborce na rok 
2021. Potvrdzuje, že žiadosť o regionálny príspevok je v súlade s Akčným plánom rozvoja 
okresu Medzilaborce v znení dodatku č.2. 
 
Tabuľka č.15: Hlasovanie Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce k Uzneseniu  14/2021 

Meno a priezvisko Stanovisko 
Ing. Michal Sopko schvaľujem 

Mgr. Martina Alexíková schvaľujem 

JUDr. Jozef Badida, LLM nehlasoval 

Mgr. Pavel Brecik schvaľujem 

Ing. Peter Bubnár schvaľujem 

Mgr. Michal Prejsa nehlasoval 

Ing. Vladislav Višňovský nehlasoval 

Mgr. Peter Zubaľ zdržal sa hlasovania 

 
Tabuľka č.16: Výsledky hlasovania k Uzneseniu 14/2021 

Celkový počet členov Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce 8 

Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania 5 

Z toho: pre 4 

              proti 0 

              zdržali sa hlasovania 1 

Počet členov, ktorí sa nezúčastnili hlasovania 3 
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Návrh uznesenia bol odsúhlasený nadpolovičnou väčšinou prítomných členov výboru. Výbor 
pre rozvoj okresu Medzilaborce prijal Uznesenie 14/2021 v navrhovanom znení.  
 

Uznesenie 15/2021 
Výbor pre rozvoj okresu Medzilaborce odporúča žiadosť žiadateľa obec Rokytovce o 
poskytnutie regionálneho príspevku na rekonštrukciu kultúrneho domu na zaradenie do 
Návrhu ročných priorít Akčného plánu rozvoja okresu Medzilaborce na rok 2021. Potvrdzuje, 
že žiadosť o regionálny príspevok je v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu Medzilaborce 
v znení dodatku č.2. 
 
Tabuľka č.17: Hlasovanie Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce k Uzneseniu  15/2021 

Meno a priezvisko Stanovisko 
Ing. Michal Sopko schvaľujem 

Mgr. Martina Alexíková schvaľujem 

JUDr. Jozef Badida, LLM nehlasoval 

Mgr. Pavel Brecik schvaľujem 

Ing. Peter Bubnár schvaľujem 

Mgr. Michal Prejsa nehlasoval 

Ing. Vladislav Višňovský nehlasoval 

Mgr. Peter Zubaľ schvaľujem 

 
Tabuľka č.18: Výsledky hlasovania k Uzneseniu 15/2021 

Celkový počet členov Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce 8 

Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania 5 

Z toho: pre 5 

              proti 0 

              zdržali sa hlasovania 0 

Počet členov, ktorí sa nezúčastnili hlasovania 3 

 
Návrh uznesenia bol odsúhlasený nadpolovičnou väčšinou prítomných členov výboru. Výbor 
pre rozvoj okresu Medzilaborce prijal Uznesenie 15/2021 v navrhovanom znení.  
 

Uznesenie 16/2021 
Výbor pre rozvoj okresu Medzilaborce odporúča žiadosť žiadateľa obec Krásny Brod o 
poskytnutie regionálneho príspevku na rekonštrukciu plynovej kotolne Obecného úradu na 
zaradenie do Návrhu ročných priorít Akčného plánu rozvoja okresu Medzilaborce na rok 
2021. Potvrdzuje, že žiadosť o regionálny príspevok je v súlade s Akčným plánom rozvoja 
okresu Medzilaborce v znení dodatku č.2. 
 
Tabuľka č.19: Hlasovanie Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce k Uzneseniu  16/2021 

Meno a priezvisko Stanovisko 
Ing. Michal Sopko schvaľujem 

Mgr. Martina Alexíková schvaľujem 

JUDr. Jozef Badida, LLM nehlasoval 

Mgr. Pavel Brecik schvaľujem 

Ing. Peter Bubnár schvaľujem 

Mgr. Michal Prejsa nehlasoval 

Ing. Vladislav Višňovský nehlasoval 

Mgr. Peter Zubaľ schvaľujem 
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Tabuľka č.20: Výsledky hlasovania k Uzneseniu 16/2021 

Celkový počet členov Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce 8 

Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania 5 

Z toho: pre 5 

              proti 0 

              zdržali sa hlasovania 0 

Počet členov, ktorí sa nezúčastnili hlasovania 3 

 
Návrh uznesenia bol odsúhlasený nadpolovičnou väčšinou prítomných členov výboru. Výbor 
pre rozvoj okresu Medzilaborce prijal Uznesenie 16/2021 v navrhovanom znení.  
 

Uznesenie 17/2021 
Výbor pre rozvoj okresu Medzilaborce odporúča žiadosť žiadateľa obec Radvaň nad 
Laborcom o poskytnutie regionálneho príspevku na zriadenie obecného klubu dôchodcov na 
zaradenie do Návrhu ročných priorít Akčného plánu rozvoja okresu Medzilaborce na rok 
2021. Potvrdzuje, že žiadosť o regionálny príspevok je v súlade s Akčným plánom rozvoja 
okresu Medzilaborce v znení dodatku č.2. 
 
Tabuľka č.21: Hlasovanie Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce k Uzneseniu  17/2021 

Meno a priezvisko Stanovisko 
Ing. Michal Sopko schvaľujem 

Mgr. Martina Alexíková schvaľujem 

JUDr. Jozef Badida, LLM nehlasoval 

Mgr. Pavel Brecik schvaľujem 

Ing. Peter Bubnár schvaľujem 

Mgr. Michal Prejsa nehlasoval 

Ing. Vladislav Višňovský nehlasoval 

Mgr. Peter Zubaľ schvaľujem 

 
Tabuľka č.22: Výsledky hlasovania k Uzneseniu 17/2021 

Celkový počet členov Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce 8 

Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania 5 

Z toho: pre 5 

              proti 0 

              zdržali sa hlasovania 0 

Počet členov, ktorí sa nezúčastnili hlasovania 3 

 
Návrh uznesenia bol odsúhlasený nadpolovičnou väčšinou prítomných členov výboru. Výbor 
pre rozvoj okresu Medzilaborce prijal Uznesenie 17/2021 v navrhovanom znení.  
 
 

Uznesenie 18/2021 
Výbor pre rozvoj okresu Medzilaborce schvaľuje Návrh ročných priorít Akčného plánu 
rozvoja okresu Medzilaborce v znení dodatku č.2 na rok 2021. 
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Príloha č.1 
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Príloha č.2: 
 

pi 21.5, 12:13 

 

 
Žiadosť o RP O. z. NIKA.pdf1 MB  
  

 
Stiahnuť  

Dobrý deň, pán primátor mesta Medzilaborce, 
 
na včerajšom rokovaní Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce bol schválený Návrh ročných 
priorít na rok 2021, do ktorého bolo podmienečne zaradené aj Občianske združenie NIKA 
Medzilaborce, o. z., ktoré v ňom zostane, len s podmienkou, že nebudete mať výhrady voči 
realizácii ich projektu. Ich žiadosť o RP Vám posielame v prílohe. Vaše vyjadrenie nám, 
prosím, doručte do 26.05.2021 do 14.00 h. V prípade, ak nám Vaša odpoveď nebude 
doručená, budeme Vaše stanovisko vnímať ako súhlasné a žiadosť  občianskeho združenia 
zostane zaradená v návrhu ročných priorít. 
S pozdravom 
 
  
Mgr. Ľudmila Štecová 
Odborný radca | Koordinátor pre regionálny rozvoj | Okresný úrad Medzilaborce 
Mierová 4 | 068 01 Medzilaborce | Slovenská republika  
tel.: 0961 805 723 
Ludmila.Stecova@minv.sk | www.minv.sk 
 

 
Tento email je zaslaný na vedomie zúčastneným členom výboru a žiadateľovi o regionálny 
príspevok. 
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Príloha č.3 

 


