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Zápisnica o hlasovaní „per rollam“ č. PR10/2019/RRNRO k predloženiu návrhu dodatku č. 2 

Akčného plánu rozvoja okresu Gelnica Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. 

 

Výzva na hlasovanie formou „per rollam“ bola odoslaná elektronicky všetkým členom Rady dňa 21. 

augusta 2019. Hlasovanie bolo ukončené 26. augusta 2019. 

 

Členovia Rady zasielali súhlas či nesúhlas k predloženiu návrhu dodatku na Úrad podpredsedu vlády SR 

pre investície a informatizáciu v elektronickej podobe. Zo 44 členov Rady sa hlasovania zúčastnilo 35 

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 

1.  Richard Raši - predseda Rady súhlasím 

2.  Michaela Kollárová - GR sekcie riadenia investícii súhlasím 

3.  Denisa Žiláková - GR sekcie CKO súhlasím 

4.  Matúš Šutaj Eštok - podpredseda Rady  súhlasím 

5.  Jozef Červenka - tajomník Zboru poradcov ÚV SR nehlasoval 

6.  Norbert Kurilla - štátny tajomník MŽP SR súhlasím 
7.  Matej Ovčiarka - GR sekcie environmentálnych programov a projektov MŽP  súhlasím 
8.  Vojtech Ferencz - štátny tajomník MH SR súhlasím 
9.  Martin Húska - GR sekcie štrukturálnych fondov EÚ MH SR súhlasím 
10.  Ivan Sečík- štátny tajomník MK SR súhlasím 
11.  Peter Krajňák - štátny tajomník MŠVVŠ SR súhlasím 
12.  Rastislav Igliar - GR sekcie štrukturálnych fondov EÚ MŠVVŠ SR súhlasím 
13.  Radko Kuruc - štátny tajomník MF SR súhlasím 

14.   Branislav Ondruš - štátny tajomník MPSVR SR nehlasoval 

15.  Boris Sloboda - GR sekcie  fondov EÚ MPSVR SR súhlasím 
16.  Gabriel Csicsai - štátny tajomník MPRV SR súhlasím 
17.  Jaroslav Gudába - GR sekcie rozvoja vidieka MPRV SR nehlasoval 
18.  Katarína Mihaľová - GR sekcie cezhraničnej spolupráce MPRV SR súhlasím 
19.  Emil Pícha - GR sekcie programov RR MPRV SR súhlasím 
20.  Rudolf Urbanovič - štátny tajomník MV SR nehlasoval 
21.  Adela Danišková - GR sekcie európskych programov MV SR nehlasoval 
22.  Peter Ďurček - štátny tajomník MDV SR súhlasím 
23.  Juraj Méry - GR sekcie riadenia projektov MDV SR nehlasoval 
24.  Stanislav Špánik - štátny tajomník MZ SR súhlasím 
25.  Veronika Havírová - prednostka OÚ Kežmarok súhlasím 
26.  Branislav Hámorník - prednosta OÚ Lučenec súhlasím 
27.  Pavel Gavalec - prednosta OÚ Poltár súhlasím 
28.  Peter Balogh - prednosta OÚ Revúca súhlasím 
29.  Csaba Csízi - prednosta OÚ Rimavská Sobota súhlasím 
30.  Robert Anna - prednosta OÚ Rožňava nehlasoval 
31.  Ján Baňas - prednosta OÚ Sabinov súhlasím 
32.  Boleslav Lešo - prednosta OÚ Sobrance súhlasím 
33.  Jozef Baslár -prednosta OÚ Svidník súhlasím 

34.  Rastislav Petrovič - prednosta OÚ Trebišov  súhlasím 

35.  Marián Siekela - prednosta OÚ Veľký Krtíš súhlasím 

36.  Andrej Krišanda - prednosta OÚ Vranov nad Topľou nehlasoval 

37.  Imrich Macko -  prednosta OÚ Gelnica vylúčený 

38.  Denisa Vargová Lukáčová - prednostka OÚ Košice - okolie  súhlasím 

39.  Radovan Bajaj - prednosta OÚ Medzilaborce súhlasím 

  40. Miroslav Bujda - prednosta OÚ Bardejov súhlasím 
  41. Michal Vohar - prednosta OÚ Snina súhlasím 
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Meno a priezvisko člena Rady Spôsob 

hlasovania 

42. Adela Kočišová - prednostka OÚ Levoča nehlasovala 
43. Jana Cibereová - prednostka OÚ Michalovce súhlasím 
44. Alfonz Veselý - prednosta OÚ Stropkov súhlasím 

 

Hlasovanie „per rollam“: 

Počet členov Rady pre rozvoj NRO 44 

Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania „per rollam“ 35 

Počet členov vylúčených z hlasovania 1 

Počet súhlasných stanovísk 35 

Počet nesúhlasných stanovísk 0 

 

Z 35 členov Rady, ktorí sa zúčastnili  hlasovania „per rollam“ vyjadrili súhlas k predloženiu návrhu dodatku 

predsedovi vlády Slovenskej republiky všetci členovia rady. Rada podľa čl. 3 ods. 6 prijíma nasledujúce 

uznesenie: 

 

Uznesenie č. 31/2019/RRNRO: Rada pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov súhlasí s predložením 

návrhu dodatku č. 2 Akčného plánu rozvoja okresu Gelnica predsedovi vlády Slovenskej republiky. 

  

Členovia Rady zároveň odporúčajú Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 

zapracovať do návrhu dodatku nasledujúce  technické pripomienky: 

 

K predloženému materiálu zároveň predkladáme 2 pripomienky obyčajného charakteru: 

1.      Na str. 29 bola upravená tabuľka „Predpokladané zdroje financovania prioritnej oblasti B. Prioritná 

oblasť – rozvoj regionálnej ekonomiky a inovácií“. Pôvodná tabuľka ako jeden zo zdrojov financovania 

uvádzala „OP VaI (v zmysle vyhlásených výziev),“.  V upravenej tabuľke, ktorá je predmetom 

navrhovaného Dodatku č. 2, bol vypustený text v zátvorke. Navrhujeme ponechanie pôvodného textu. 

2.      Prerozdelenie regionálnej pomoci medzi 3 prioritnými oblasťami – konkrétne z prioritnej oblasti C. 

„Vzdelávanie a adaptácia pracovnej sily na potreby trhu“ do prioritným oblastí B. „Rozvoj regionálnych 

politík a inovácií“ (návrh na zvýšenie regionálneho príspevku zo 412 920 EUR na 1 mil. EUR) a D. 

„Budovanie infraštruktúry, zvýšenie kvality a dostupnosti služieb“ (návrh na zvýšenie regionálneho 

príspevku zo 195 tis. EUR na 365 tis. EUR ) je zdôvodnené dopytom žiadateľov a vytváraním nových 

pracovných miest najmä v prioritnej oblasti B. Podľa predkladateľa návrhu Dodatku č.2 je prerozdelenie 

regionálnej pomoci v súlade s hlavným cieľom AP a to je znižovanie nezamestnanosti vytváraním nových 

pracovných miest. Návrh Dodatku č. 2 však žiadne úpravy v počte pracovných miest v dotknutých 

prioritných oblastiach neuvádza, aj keď by k tomu malo prerozdelenie pomoci viesť. Navrhujeme zvážiť 

prehodnotenie plánovaných počtov vytvorených pracovných miest v dotknutých prioritných oblastiach. 

 

GR sekcie štrukturálnych fondov EÚ MH SR 

 

Na základe požiadavky Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu o stanovisko v 

hlasovaní formou per rollam (podľa článku 3, odseku 8 Štatútu Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých 

okresov) o Návrhu dodatku č. 2 Akčného plánu rozvoja okresu Gelnica si Vám dovoľujem oznámiť, že k 

predmetnému dokumentu máme jenu pripomienku technického charakteru a to v bode 4. tabuľka č. 17: 

Poskytnutie regionálneho príspevku pre okres Gelnica sa nachádza na strane 42. 

 

GR sekcie štrukturálnych fondov EÚ MŠVVŠ SR 
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V Bratislave dňa 27. august 2019 

 

Zápisnicu vyhotovila : Simona Domová, sekretariát Rady 

 

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

 

Zápisnicu schválil/neschválil: 

 

Dňa ....................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Richard Raši 

 predseda Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov 


