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Zápisnica o hlasovaní „per rollam“ č. PR10/2018/RRNRO k predloženiu návrhu dodatku č.4 
Akčného plánu okresu Revúca Úradu vlády Slovenskej republiky. 
 
Výzva na hlasovanie formou „per rollam“ bola odoslaná elektronicky všetkým členom Rady dňa 25. 
septembra 2018. Hlasovanie bolo ukončené 2. októbra 2018. 
 
Členovia Rady zasielali súhlas či nesúhlas k predloženiu návrhu dodatku na Úrad vlády Slovenskej 
republiky v elektronickej podobe. Zo 43 členov Rady sa hlasovania zúčastnilo 37 členov a jeden člen bol 
z hlasovania vylúčený. Rada bola uznášaniaschopná podľa čl. 3 ods. 6 Štatútu Rady. 
 
Informácia o účasti a hlasovaní členov Rady:  

Meno a priezvisko člena Rady Spôsob 
hlasovania 

Richard Raši - predseda Rady súhlasím 
Alena Sabelová - GR sekcie riadenia investícii súhlasím 
Denisa Žiláková - GR sekcie CKO nehlasovala 
Peter Kostolný - podpredseda Rady  súhlasím 
Jozef Červenka - tajomník Zboru poradcov ÚV SR súhlasím 
Ivan Ivančin - GR sekcie regionálneho rozvoja ÚV SR súhlasím 
Norbert Kurilla - štátny tajomník MŽP SR *nehlasoval 
Matej Ovčiarka - GR sekcie environmentálnych programov a projektov MŽP SR súhlasím 
Vojtech Ferencz - štátny tajomník MH SR súhlasím 
Martin Húska - GR sekcie štrukturálnych fondov EÚ MH SR súhlasím 
Ivan Sečík- štátny tajomník MK SR súhlasím 
Peter Krajňák - štátny tajomník MŠVVŠ SR súhlasím 
Rastislav Igliar - GR sekcie štrukturálnych fondov EÚ MŠVVŠ SR súhlasím 
Radko Kuruc - štátny tajomník MF SR súhlasím 
Branislav Ondruš - štátny tajomník MPSVR SR nehlasoval 
Boris Sloboda - GR sekcie  fondov EÚ MPSVR SR súhlasím 
Gabriel Csicsai - štátny tajomník MPRV SR súhlasím 
Jaroslav Gudába - GR sekcie rozvoja vidieka MPRV SR súhlasím 
Katarína Mihaľová - GR sekcie cezhraničnej spolupráce MPRV SR súhlasím 
Marek Mitošinka - GR sekcie programov RR MPRV SR nehlasoval 
Rudolf Urbanovič - štátny tajomník MV SR súhlasím 
Adela Danišková - GR sekcie európskych programov MV SR nehlasovala 
Peter Ďurček - štátny tajomník MDV SR súhlasím 
Juraj Méry - GR sekcie riadenia projektov MDV SR súhlasím 
Stanislav Špánik - štátny tajomník MZ SR súhlasím 
Veronika Havírová - prednostka OÚ Kežmarok súhlasím 
Branislav Hámorník - prednosta OÚ Lučenec súhlasím 
Pavel Gavalec - prednosta OÚ Poltár súhlasím 
Peter Balogh - prednosta OÚ Revúca vylúčený 
Csaba Csízi - prednosta OÚ Rimavská Sobota súhlasím 
Ján Babič - prednosta OÚ Rožňava súhlasím 
Ján Baňas - prednosta OÚ Sabinov súhlasím 
Boleslav Lešo - prednosta OÚ Sobrance súhlasím 
Jozef Baslár -prednosta OÚ Svidník súhlasím 
Rastislav Petrovič - prednosta OÚ Trebišov  súhlasím 
Jozef Cuper - prednosta OÚ Veľký Krtíš súhlasím 
Andrej Krišanda - prednosta OÚ Vranov nad Topľou súhlasím 
Imrich Macko -  prednosta OÚ Gelnica súhlasím 
Denisa Vargová Lukáčová - prednostka OÚ Košice - okolie  súhlasím 
Radovan Bajaj - prednosta OÚ Medzilaborce súhlasím 
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Meno a priezvisko člena Rady Spôsob 
hlasovania 

Miroslav Bujda - prednosta OÚ Bardejov súhlasím 
Michal Vohar - prednosta OÚ Snina súhlasím 
Adela Kočišová - prednostka OÚ Levoča súhlasím 

 
Hlasovanie „per rollam“: 

Počet členov Rady pre rozvoj NRO 43 
Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania „per rollam“ 37 
Počet členov vylúčených z hlasovania 1 
Počet súhlasných stanovísk 37 
Počet nesúhlasných stanovísk 0 

 
Z 37 členov Rady, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní per rollam vyjadrili súhlas k predloženiu návrhu dodatku 
na Úrad vlády Slovenskej republiky všetci. Rada podľa čl. 3 ods. 6 prijíma nasledujúce uznesenie: 
 
Uznesenie č. 36/2018/RRNRO: Rada pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov súhlasí s predložením 
návrhu dodatku č.4 Akčného plánu okresu Revúca Úradu vlády Slovenskej republiky. 
 
Rada zároveň odporúča Úradu vlády Slovenskej republiky zapracovať do návrhu dodatku nasledujúce 
technické pripomienky: 
k bodu 17 : „Žiadame predkladateľa upraviť tabuľku v časti Predpokladané zdroje financovania odkaz na 
zdroj z investičnej pomoci v nasledovnom znení „regionálna investičná pomoc (v zmysle zákona č. 
57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ s doplnením 
odkazu pod čiarou „nejedná sa o právne nárokovateľný zdroj financovania“. Súčasne k uvádzaniu zdroja 
OP VaI odporúčame doplniť text v zátvorke (v zmysle vyhlásených výziev).  

-v bodoch 17. a 41. je potrebné zosúladiť sumy regionálneho príspevku na prioritnú oblasť B. Rozvoj 
miestnej ekonomiky vrátane vybudovania podpornej infraštruktúry, v bode 17. je uvedená suma 
regionálneho príspevku 1 243 tis. eur a v bode 41. je suma regionálneho príspevku 1 193 tis. eur,  

-zároveň je potrebné upraviť v bode 41. sumár regionálneho príspevku v riadku „C. Rozvoj sociálnej 
ekonomiky a sociálnych služieb“, ktorý je 598 tis. eur a nadväzne upraviť údaj v tabuľke v bode 26., resp. 
ak má byť suma regionálneho príspevku 548 tis. eur, je potrebné v tabuľke 12. v bode 41. upraviť sumy 
v jednotlivých rokoch.  

čl. I, body 7, 17, 26, 35, 40 – v tabuľke, ktorá sa dopĺňa,  v prvom stĺpci a v poslednom riadku namiesto 
„Z toho orientačne EŠIF“, uviesť „Z toho orientačne programy spolufinancované z EŠIF“ Zdôvodnenie: 
zvýšenie informačnej hodnoty materiálu, keďže máme za to, že príslušná suma nepredstavuje len 
finančné prostriedky EÚ (EŠIF) ako zdroj financovania, ale aj k tomu prislúchajúce národné 
spolufinancovanie. Zosúladenie so znením AP ostatných NRO 

 
V Bratislave dňa 3. októbra 2018 
Zápisnicu vyhotovila : Eva Zaujecová, sekretariát Rady 
 
Podpis zapisovateľa: ...................................................... 
 
Zápisnicu schválil/neschválil: 
Dňa ....................... 
 Richard Raši 

 predseda Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 
* svoje stanovisko zaslal po ukončení hlasovania  


