
Návrh dodatku č.2 Štatútu výboru pre rozvoj okresu Michalovce 

 
Článok 2 

Úlohy výboru 

 

V článku 2 Štatútu výboru pre rozvoj okresu Michalovce odseku (1) odstavci e) sa pôvodný 

text „Úrad vlády SR“ nahrádza termínom „Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja 

a informatizácie Slovenskej republiky“. 

 

Pôvodné znenie článku 2 odseku (1) odstavca e) znelo: 

 

e) pripomienkuje a posudzuje návrh ročných priorít, vypracúva odporúčania, opatrenia      

a stanoviská k návrhu ročných priorít, vyjadruje sa k žiadostiam o regionálny príspevok 

a posudzuje súlad žiadostí o regionálny príspevok s akčným plánom; pritom úzko 

spolupracuje s Úradom vlády Slovenskej republiky, 

 

Nové znenie článku 2 odseku (1) odstavca e) znie:  

 

e) pripomienkuje a posudzuje návrh ročných priorít, vypracúva odporúčania, opatrenia a 

stanoviská k návrhu ročných priorít, vyjadruje sa k žiadostiam o regionálny príspevok 

a posudzuje súlad žiadostí o regionálny príspevok s akčným plánom; pritom  úzko 

spolupracuje s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej 

republiky, 

 

 

Článok 3  

Zloženie výboru 

 

1. V štatúte výboru pre rozvoj okresu Michalovce v článku 3 odseku 2 sa pôvodné 

znenie odstavca b) „ zástupca mesta Michalovce“ mení nasledovne : „zástupca miest 

okresu Michalovce“. 
2. V štatúte výboru pre rozvoj okresu Michalovce v článku 3 odseku 2 sa pôvodné 

znenie odstavca e) „ zástupca MAS DUŠA, o. z. “ mení nasledovne : „zástupca 

MAS okresu Michalovce“ 

3. V štatúte výboru pre rozvoj okresu Michalovce v článku 3 odseku 2 sa pôvodné 

znenie odstavca f) „ zástupca Zemplínskej oblastnej organizácie cestovného ruchu “ 

mení nasledovne : „zástupca Organizácií cestovného ruchu okresu Michalovce“ 

4. V štatúte výboru pre rozvoj okresu Michalovce v článku 3 odseku 2 sa pôvodné 

znenie odstavca g) „ zástupca podnikateľov v poľnohospodárstve“ mení nasledovne : 

„zástupca podnikateľov v poľnohospodárstve okresu Michalovce“. 
5. V štatúte výboru pre rozvoj okresu Michalovce v článku 3 odseku 2 sa pôvodné 

znenie odstavca ch) „starosta obce Oborín  “ mení nasledovne : „zástupca starostov 

obcí okresu Michalovce“ 

6. V štatúte výboru pre rozvoj okresu Michalovce v článku 3 odseku 2 sa pôvodné 

znenie odstavca i) „ zástupca podnikateľov v priemysle a službách“ mení nasledovne 

: „zástupca podnikateľov v priemysle a službách okresu Michalovce“. 

7. V štatúte výboru pre rozvoj okresu Michalovce v článku 3 odseku 2 sa pôvodné 

znenie odstavca j) „ zástupca Regionálnej poľnohospodárskej a potravinovej komory 

Michalovce“ mení nasledovne : „zástupca Úradu splnomocnenca vlády SR pre 

rómske komunity“. 



 

Pôvodné znenie článku 3 odseku 2 Zloženie výboru znelo: 

Členmi výboru sú: 

a) predseda výboru, ktorým je prednosta okresného úradu, 

b) zástupca mesta Michalovce, 

c) zástupca Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce, 

d) zástupca Košického samosprávneho kraja, 

e) zástupca MAS DUŠA, o. z., 

f) zástupca Zemplínskej oblastnej organizácie cestovného ruchu, 

g) zástupca podnikateľov v poľnohospodárstve, 

h) zástupca ZMOS okresu Michalovce, 

       ch)  starosta obce Oborín, 

i) zástupca podnikateľov v priemysle a službách, 

j) zástupca Regionálnej poľnohospodárskej a potravinovej komory Michalovce. 

 

Nové znenie článku 3 odseku 2 znie: 

 

a) predseda výboru, ktorým je prednosta okresného úradu 

b) zástupca miest okresu Michalovce, 

c) zástupca Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce, 

d) zástupca Košického samosprávneho kraja, 

e) zástupca MAS okresu Michalovce, 

f) zástupca Organizácií cestovného ruchu okresu Michalovce, 

g) zástupca podnikateľov v poľnohospodárstve okresu Michalovce, 

h) zástupca ZMOS okresu Michalovce, 

        ch) zástupca starostov obcí okresu Michalovce, 

i) zástupca podnikateľov v priemysle a službách okresu Michalovce, 

j) zástupca Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. 

 

 

Článok 6 

Spôsob rokovania výboru 

 

V článku 6 Štatútu výboru pre rozvoj okresu Michalovce odseku (3) sa pôvodný text „ 5 

pracovných dní pred termínom rokovania“  nahrádza textom „ 5 kalendárnych dní pred 

termínom rokovania“ a text „ táto lehota môže byť v odôvodnených prípadoch 

skrátená, nesmie však byť kratšia ako 3 pracovné dni“ nahrádza textom „ táto lehota 

môže byť v odôvodnených prípadoch skrátená, nesmie však byť kratšia ako 3 

kalendárne dni“  

 

Pôvodné znenie článku 6 odsek (3) Spôsob rokovania výboru znelo: 

Pozvánku na rokovanie a podkladové materiály k rokovaniu zasiela sekretariát výboru 

členom najmenej 5 pracovných dní pred termínom rokovania. Táto lehota môže byť 

v odôvodnených prípadoch skrátená, nesmie však byť kratšia ako 3 pracovné dni. 

 

Nové znenie článku 6 odsek (3) Spôsob rokovania výboru znie: 

Pozvánku na rokovanie a podkladové materiály k rokovaniu zasiela sekretariát výboru 

členom najmenej 5 kalendárnych dní pred termínom rokovania. Táto lehota môže byť 

v odôvodnených prípadoch skrátená, nesmie však byť kratšia ako 3 kalendárne dni 

 



 

 

 

 

Článok 8 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

 

V článku 8 Štatútu výboru pre rozvoj okresu Michalovce sa pôvodný výraz „Úrad vlády 

SR“ 

nahrádza termínom „ Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 

SR“ . 

 

Pôvodné znenie článku 8 Prechodné a záverečné ustanovenia znelo: 

(1) Tento štatút nadobúda účinnosť dňom jeho zverejnenia na webovom sídle  Úradu 

vlády SR. 

(2)  Zmeny štatútu sa vykonávajú formou číslovaných písomných dodatkov, ktoré po 

odsúhlasení radou nadobudnú účinnosť dňom zverejnenia na webovom sídle 

Úradu vlády SR. 

 

       Nové znenie článku 8 znie: 

(1) Tento štatút nadobúda účinnosť dňom jeho zverejnenia na webovom sídle  

Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. 

(2)  Zmeny štatútu sa vykonávajú formou číslovaných písomných dodatkov, ktoré po 

odsúhlasení radou nadobudnú účinnosť dňom zverejnenia na webovom sídle 

Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. 

 

 

    V Michalovciach, dňa 02.07.2021 

 

 

 

 

                                                                                                       Mgr. Jana MARGOVÁ 

                                                                                     prednostka Okresného úradu Michalovce 


