
Zápisnica o hlasovaní „per rollam“ č. 38/2018 

k predloženej žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku č. 059/2017/LC 

 

Predložený návrh žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku č. 059/2017/LC bol odoslaný 

elektronicky všetkým členom Rady pre rozvoj okresu Lučenec na hlasovanie formou „per 

rollam“ dňa 23. marca 2018. Hlasovanie bolo ukončené 29. marca 2018. 

 

Dňa 30. marca 2018 sa vykonalo spočítanie výsledkov hlasovania a konštatujeme, že 

hlasovania sa zúčastnilo 14 členov Rady pre rozvoj okresu Lučenec, z celkového počtu 18 

členov Rady pre rozvoj okresu Lučenec. Rokovanie formou písomnej procedúry bolo 

uznášaniaschopné. 

 

V rámci hlasovania „per rollam“ neboli vznesené pripomienky. 

                                                          

Informácia o tom, ako jednotliví členovia Rady hlasovali:  

Meno a priezvisko člena Rady Spôsob hlasovania 

členovia Rady podľa čl. 3 ods. 2 písm. a) a c) až j) štatútu 

Ivan Ivančin schvaľujem 

Štefan Domonkos  

Branislav Ondruš  

Vojtech Ferencz schvaľujem 

Peter Krajňák schvaľujem 

Norbert Kurilla schvaľujem 

Gabriel Csicsai  

Peter Ďurček schvaľujem 

Adrián Jenčo schvaľujem 

členovia Rady podľa čl. 3 ods. 2 písm. b) a k) štatútu 

Branislav Hámorník schvaľujem 

Alexandra Pivková  schvaľujem 

Attila Agócs schvaľujem 

Attila Varga schvaľujem 

Vladimír Mužila schvaľujem 

Ján Mičuda schvaľujem 

Bronislava Nyesteová schvaľujem 

Eva Balážová schvaľujem 

Milan Šebian  

 

V hlasovaní „per rollam“ bolo prijaté nasledovné stanovisko: 

 

Stanovisko č. 38/2018 k žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku č. 059/2017/LC 

 

Rada pre rozvoj okresu Lučenec odporúča žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku č. 

059/2017/LC na schválenie vedúcemu Úradu vlády SR, ktorej predmetom je nákup 

materiálno technického vybavenia pre stavebné odbory (operátor stavebnej výroby, murár, 

montér suchých stavieb),  elektrotechnické odbory (mechanik elektrotechnik, grafik digitálnych 



médií, mechanik počítačových sieti) a rekonštrukcia dielní pre stavebné a elektrotechnické 

odbory na Strednej odbornej škole technickej v Lučenci.  

 

Hlasovanie „per rollam“: 

Počet členov Rady pre rozvoj okresu Rimavská Sobota 18 

Počet členov vylúčených z hlasovania 0 

Počet členov podľa čl. 3 ods. 2 písm. a) a c) až j) štatútu, ktorí sa zúčastnili 

hlasovania „per rollam“ 
6 

Počet členov podľa čl. 3 ods. 2 písm. b) a k) štatútu, ktorí sa zúčastnili 

hlasovania „per rollam“ 
8 

Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania „per rollam“ 14 

Z toho: pre 14 

            proti 0 

            zdržali sa hlasovania 0 

            hlasovali po stanovenom termíne alebo v neplatnej forme 0 

Počet členov, ktorí sa nezúčastnili hlasovania „per rollam“ 4 

 

V Bratislave dňa 30. marca 2018 

Zapísala: Dominika Benická 

         

       SCHVAĽUJEM – NESCHVAĽUJEM  

 

                Ing. Branislav Hámorník 

                          tajomník Rady pre rozvoj  

    okresu Lučenec 

 

 

                  SCHVAĽUJEM – NESCHVAĽUJEM 

 

              Ing. Ivan Ivančin 

                                predseda Rady pre rozvoj  

       okresu Lučenec 

 

Prílohy: 

1. Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku č. 059/2017/LC 
























