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Zápisnica o hlasovaní „per rollam“ č. PR2/2018/RRNRO na základe Uznesenia č. 

30/2018/RRNRO k bodu č. 8 z rokovania Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov 

k predloženiu návrhu dodatku č. 3 Akčného plánu rozvoja okresu Veľký Krtíš Úradu 

vlády Slovenskej republiky. 

 

Výzva na hlasovanie formou „per rollam“ spolu Návrhom dodatku č. 3 Akčného plánu rozvoja 

okresu Veľký Krtíš (ďalej len „návrh dodatku“) upravenom v zmysle všeobecných pripomienok 

vznesených na rokovaní Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov (ďalej len „Rada“) bola 

odoslaná elektronicky všetkým členom Rady dňa 10. augusta 2018. Hlasovanie bolo ukončené 24. 

augusta 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 nehlasovala 

Denisa Žiláková - GR sekcie CKO súhlasím 

Peter Kostolný - podpredseda Rady - zástupca VÚV súhlasím 

Jozef Červenka - tajomník Zboru poradcov ÚV SR nesúhlasím 

Ivan Ivančin - GR sekcie regionálneho rozvoja ÚV SR súhlasím 
Norbert Kurilla - štátny tajomník MŽP SR súhlasím 
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 súhlasím 

Boris Sloboda - GR sekcie  fondov EÚ MPSVR SR nehlasoval 

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 súhlasím 

Peter Ďurček - štátny tajomník MDV SR nehlasoval 
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 súhlasím 
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Meno a priezvisko člena Rady 
Spôsob 

hlasovania 

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 vylúčený 
Andrej Krišanda - prednosta OÚ Vranov nad Topľou súhlasím 
Imrich Macko -  prednosta OÚ Gelnica súhlasím 
Denisa Vargová Lukáčová - prednostka OÚ Košice - okolie  nehlasovala 
Radovan Bajaj - prednosta OÚ Medzilaborce súhlasím 
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 36 

Počet nesúhlasných stanovísk 1 

 

Z 37 členov Rady, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní per rollam vyjadrilo súhlas k predloženiu návrhu 

dodatku na Úrad vlády Slovenskej republiky 36, čo predstavuje nadpolovičnú väčšinu 

zúčastnených členov Rady. Rada podľa čl. 3 ods. 6 prijíma nasledujúce uznesenie: 

 

Uznesenie č. 30/A/2018/RRNRO: Rada pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov súhlasí 

s predložením návrhu dodatku č. 3 Akčného plánu rozvoja okresu Veľký Krtíš Úradu vlády 

Slovenskej republiky. 

 

Rada zároveň odporúča Úradu vlády Slovenskej republiky zapracovať do návrhu dodatku 

nasledujúcu technickú pripomienku: 

 

-k bodu 31., kde je potrebné v tabuľke „Predpokladané zdroje financovania prioritnej oblasti D. 

Moderné a dostupné verejné služby“ upraviť údaj v riadku „Z toho orientačne programy 

spolufinancované z EŠIF“, v ktorom suma 7 210 000 tis. eur prevyšuje celkový rozpočet  9 285 

tis. eur, 

 

-k bodu 34., kde je potrebné v tabuľke č. 5 upraviť výšku regionálneho príspevku v prioritnej 

oblasti D. spolu zo sumy „834,84“ na sumu „834,838“ (sumár regionálneho príspevku tak bude 

zodpovedať sume uvedenej v riadku „Spolu“ 3 330 tis. eur). Nadväzne je potrebné zosúladiť sumu 

regionálneho príspevku v tabuľke „Predpokladané zdroje financovania prioritnej oblasti D. 

Moderné a dostupné verejné služby“ v riadku „Z toho výška RP:“. 
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V Bratislave dňa 27. augusta 2018 

 

Zápisnicu vyhotovila : Eva Zaujecová, sekretariát Rady 

 

Podpis zapisovateľa: ...................................................... 

 

Zápisnicu schválil/neschválil: 

 

Dňa ....................... 

  

 Richard Raši 

 predseda Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov 

 

 

Príloha: 

Stanoviská jednotlivých členov 


