
Zápisnica o hlasovaní „per rollam“ č. 21/2018 

k predloženej žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku č. 067/2017/VT 

 

Predložený návrh žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku č. 067/2017/VT bol odoslaný 
elektronicky všetkým členom Rady pre rozvoj okresu Vranov nad Topľou na hlasovanie 

formou „per rollam“ dňa 15. marca 2018. Hlasovanie bolo ukončené 20. marca 2018. 

 

Dňa 21. marca 2018 sa vykonalo spočítanie výsledkov hlasovania a konštatujeme, že 
hlasovania sa zúčastnilo 15 členov Rady pre rozvoj okresu Vranov nad Topľou, z celkového 
počtu 18 členov Rady pre rozvoj okresu Vranov nad Topľou. 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 zdržiavam sa hlasovania 

Branislav Ondruš  

Vojtech Ferencz neschvaľujem 

Peter Krajňák schvaľujem 

Norbert Kurilla schvaľujem 

Gabriel Csicsai  

Peter Ďurček 
hlasovanie po stanovenom 

termíne 

Adrián Jenčo schvaľujem 

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

Andrej Krišanda  

Silvia Manduľáková schvaľujem 

Ján Ragan schvaľujem 

Imrich Kónya           schvaľujem 

Zuzana Zemčáková schvaľujem 

Monika Štoffová schvaľujem 

Daniel Lorinc schvaľujem 

Andrej Kulík schvaľujem 

Radovan Kapraľ schvaľujem 

 

V hlasovaní „per rollam“ bolo prijaté nasledovné stanovisko: 
 

Stanovisko č. 21/2018 k žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku č. 067/2017/VT 

 

Rada pre rozvoj okresu Vranov nad Topľou odporúča žiadosť o poskytnutie regionálneho 
príspevku č. 067/2017/VT na schválenie vedúcemu Úradu vlády SR, ktorej predmetom je 



výstavba lávky pre cyklistov a peších pozdĺž Hermanovského potoka - cyklochodník v obci 
Bystré 

Hlasovanie „per rollam“: 

Počet členov Rady pre rozvoj okresu Vranov nad Topľou 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“ 

7 

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“ 15 

Z toho: pre 12 

            proti 1 

            zdržali sa hlasovania 1 

            hlasovali po stanovenom termíne alebo v neplatnej forme 1 

Počet členov, ktorí sa nezúčastnili hlasovania „per rollam“ 3 

 

Platnosť hlasovania „per rollam“ potvrdzuje svojim podpisom: 
 

V Bratislave dňa 21. marca 2018 

Zapísala: Narcisa Kolačkovská 

         

Dňa ................     SCHVAĽUJEM – NESCHVAĽUJEM  
 

                      Mgr. Andrej Krišanda 

                                    tajomník Rady pre rozvoj okresu  
      Vranov nad Topľou 

 

 

Dňa ..........................     SCHVAĽUJEM – NESCHVAĽUJEM 

 

              Ing. Ivan Ivančin 

predseda Rady pre rozvoj okresu       

        Vranov nad Topľou 

 

Prílohy: 
1. Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku č. 067/2017/VT 



       

Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku  

A. Identifikácia žiadateľa 

Názov žiadateľa:  Obec Bystré 

Právna forma:  Obec  

Registrácia: 

zapísaný v Registri ........, vedenom okresným úradom ...., registračné číslo: ....., 
dátum registrácie: ...... 

Sídlo:  Šarišská ul. 98/20, 094 34 Bystré 

Okres:  Vranov nad Topľou 

Štatutárny orgán:  starosta  

Kontaktné údaje 
žiadateľa 

(e-mail a tel.): 

PhDr. Ľubomír Hreha, 
č.t.: 0917 900 517, e-mail: ocu.bystre@slovanet.sk  

Kontaktná osoba 

(e-mail a tel.): 
PhDr. Ľubomír Hreha  

IČO:  00332275 

DIČ:  2020640886  

Bankové spojenie:  VÚB a. s. 

Číslo účtu IBAN:  SK65 0200 0000 0000 1932 2632 

B. Identifikácia opatrenia  

Prioritná oblasť:  E. Udržateľná mobilita pracovnej sily 

Opatrenie/podopatrenie:  E.1 Podpora mobility práce – budovanie účelových cyklotrás  

Účel RP: 
úhrada výdavkov spojených s výstavbou lávky pre cyklistov a peších pozdĺž 
Hermanovského potoka – cyklochodník v obci Bystré v súlade s akčným 
plánom okresu Vranov nad Topľou 

Miesto realizácie:  Obec Bystré  

Doba realizácie:  2018 – 2019  

C. Harmonogram  poskytnutia RP žiadateľovi (v EUR) 

  2017 2018 2019 2020 Spolu 

Bežné 
výdavky 

  

0  
0  0  0  0  

Kapitálové 
výdavky 

0  

  
95 000  0  0  95 000  

Spolu 
0  

  
95 000  0  0  95 000  

D. Stručný popis projektu (max. 200 slov) 

Regionálny príspevok bude použitý na úhradu výdavkov spojených s výstavbou 
cyklochodníka, ktorého súčasťou je aj lávka pre cyklistov a peších pozdĺž Hermanovského 
potoka. Cyklochodník v obci Bystré bude bezplatne, verejne využívaný a prístupný pre 
všetkých bez obmedzení.  
 

Obec Bystré z teritoriálneho hľadiska v súčasnosti rozdeľuje štátna cesta I/18 a železničná trať na 
dve samostatné časti a výstavba cyklochodníka v dĺžke 501,87 m, ktorý tvoria stavebné objekty SO-

01 lávka pre cyklistov a peších o dĺžke 63 m, šírka 1,5m, zábradlie vo výške 1,1 m a SO - 02 - 

cyklochodník  v dĺžke 438,87 m (vetva č. 1  - 230,46 m, vetva č. 2 - 208,41 m), šírka 2,5m,  ktorá má 



byť financovaná z  regionálneho príspevku,  by prispela k efektívnemu prepojeniu oboch územných 
častí obce, obyvatelia by mali možnosť rýchlejšieho a bezpečného presunu z jednej časti obce do 
druhej pomerne nenáročným terénom popri Hermanovskom potoku.  
Cyklochodník nebude zasahovať do existujúcej štátnej cesty I/18 (bude prechádzať popod už 
existujúci most cez Hermanovský potok) a ani železničnú trať (bude prechádzať po železnej lávke 
nad Hermanovským potokom pod železničným mostom), tým spĺňa zákonom stanovené normy pre 

bezpečnosť obyvateľstva.      
Cieľovou skupinou, ktorá bude primárne v plnej miere využívať cyklochodník sú: 
- žiaci základnej školy na dochádzku na vyučovanie – 342 žiakov z obcí Bystré, Čierna nad Topľou 
a Hermanovce nad Topľou, 
-  zamestnanci miestnych podnikateľských subjektov na dochádzku do práce – cca 220 

Cieľovou skupinou, ktorá v sekundárnom meradle bude využívať cyklochodník sú: 
- obyvatelia obce Bystré – 2 766 

- obyvatelia okolitých obcí a regiónu – cca. 10 000 

- turisti – cca. 2 000/rok 

Predmetný projektový zámer má významný regionálny význam a to z nasledujúcich dôvodov: 
- výstavbou cyklochodníka dôjde k zvýšeniu turizmu v obci Bystré, 
- výstavbou cyklochodníka dôjde k zvýšeniu bezpečnosti občanov obce Bystré 

 

V budúcnosti možno uvažovať o nadväzujúcich aktivitách, a to dobudovaním cyklochodníka do 
susednej obce Hermanovce n/T a následne až k existujúcim cyklochodníkom, ktoré prechádzajú 
Slanským pohorím. Tiež možno uvažovať nad rozšírením oddychovej zóny a zvýšením jej 
funkcionality. 

 

Celkové výdavky na výstavbu vo výške 97 001,05 eur. Cena stanovená na základe krycieho listu 
rozpočtu – rozpočet projektanta.  Z Regionálneho príspevku si nárokujeme 95 000,- eur. Výsledná 
suma rozpočtových nákladov na výstavbu lávky pre cyklistov a peších pozdĺž Hermanovského 
potoka - cyklochodník bude známa po vykonaní verejného obstarávania. Dofinancovanie bude 
z rozpočtu obce. Dodávateľ bude vybratý formou verejného obstarávania podľa platnej legislatívy. 

E. Detailný popis realizácie projektu v jednotlivých rokoch 

Prvá etapa rok 2017:  

a) Vyhotovenie projektovej dokumentácie, obstarané v súlade so zákonom o verejnom 

obstarávaní  
Druhá etapa rok 2018: 

a) Vybudovanie cyklochodníka v dĺžke 501,87 m, ktorého súčasťou je lávka pre cyklistov 
a peších pozdĺž Hermanovského potoka v dĺžke 63 m – využitý regionálny príspevok. 
Dodávateľ bude vybratý formou verejného obstarávania podľa platnej legislatívy. 

 

Obec Bystré bude pri realizácii jednotlivých aktivít postupovať s prihliadnutím na legislatívny rámec 
Slovenskej republiky a Európskej únie – konkrétne sa jedná o zákon č. 343/2015 Z. z. (zákon o 
verejnom obstarávaní); zákon č. 50/1976 Z. z. (stavebný zákon); zákon č. 24/2006 Z. z. (zákon o 
posudzovaní vplyvov na životné prostredie); iné metodické pokyny a vyhlášky. 
 

Obec Bystré pri realizácii jednotlivých etáp bude v maximálnej možnej miere využívať transparentný 
prístup a tiež uplatňovať nediskriminačné výberové konania.  
 

F. Popis aktivít projektu v jednotkách a merateľných ukazovateľoch 

Aktivity za rok 2017 Merateľný ukazovateľ a jednotka 



Vyhotovenie projektovej dokumentácie, obstarané 
v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. 

Vyhotovenie projektovej  dokumentácie - 
počet (1 ks) 

Aktivity za rok 2018 Merateľný ukazovateľ a jednotka 

Vybudovanie cyklochodníka, ktorého súčasťou je aj 
lávka pre cyklistov a peších pozdĺž Hermanovského 
potoka, obstarané v súlade so zákonom o verejnom 

obstarávaní 

Zhotovenie stavby – počet ( 1 ks ) 

Aktivity za rok 2019 Merateľný ukazovateľ a jednotka 

  

Aktivity za rok 2020 Merateľný ukazovateľ a jednotka 

  

G. Previazanie na ďalšie opatrenia Akčného plánu 

Predmetný projektový zámer svojim charakterom a vysokou pridanou hodnotou ma priamu 

nadväznosť na ďalšie opatrenia schváleného Akčného plánu rozvoja okresu Vranov nad Topľou a to 

konkrétne: 
- aktivita B.6.1. Spracovanie strategického dokumentu o rozvoji cestovného ruchu v okrese 

v kontexte širších vzťahov medzi prirodzenými destináciami a vzájomného prepojenia aktivít na 
územiach najmenej rozvinutých okresov na území PSK 

- aktivita B.6.3. Podpora udržateľného cestovného ruchu – vytvorenie vhodných podmienok na 
podporu minimálne 10 subjektov pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu v okrese 

- opatrenie B.7 Podpora subjektov sociálnej ekonomiky 

- opatrenie D.1. Zvýšenie ponuky a kvality poskytovaných sociálnych služieb 

- opatrenie D.4. Podpora verejných služieb a zvýšenia kvality života 

- opatrenie E.2. Vybudovanie a rekonštrukcia miestnych komunikácií 
 
 

 

Vyhlásenie žiadateľa 

Vyhlasujem, že všetky údaje, ktoré sú uvedené v Žiadosti o regionálny príspevok sú úplné, pravdivé 
a získané v súlade s platným právnym poriadkom SR a dobrými mravmi. Súhlasím so spracovaním 
a zverejnením poskytnutých údajov poskytovateľovi v rámci činností poskytovateľa.  

 

V......................................., dňa.............................. 
 

 

 

 

 

Odtlačok pečiatky žiadateľa Podpis štatutárneho orgánu žiadateľa  
 



NÁZOV PRIJÍMATEĽA :  Príloha č. 1

Účel regionálneho príspevku: 

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

           0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €

Obec Bystré

ŠTRUKTÚROVANÝ ROZPOČET na rok 2018

Regionálny príspevok z Úradu vlády Slovenskej republiky

1. Osobné výdavky

Celkom

úhrada výdavkov spojených s výstavbou lávky pre cyklistov a peších pozdĺž Hermanovského potoka - cyklochodník v obci Bystré v súlade s Akčným plánom okresu Vranov nad Topľou, opatrenie E.1 Podpora mobility 
práce – budovanie účelových cyklotrás

2. Cestovné výdavky a cestovné náhrady

Bežné výdavky

Typ výdavku Merná jednotka Počet jednotiek Cena za jednotku Oprávnené výdavky spolu komentár k rozpočtu

Celkom

3. Výdavky na energie, vodu, komunikácie

Celkom

4. Výdavky na materiál a tovary 

Celkom

5. Výdavky na dopravu a služby

Celkom

6. Iné oprávnené bežné výdavky

Celkom

komentár k rozpočtu

1. Výdavky na nákup strojov, prístrojov a zariadení, techniky a náradia

Celkom

2. Výdavky na nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov

Spolu (bežné výdavky)

Kapitálové výdavky

Typ výdavku Merná jednotka Počet jednotiek Cena za jednotku Oprávnené výdavky spolu

Celkom

3. Výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu
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NÁZOV PRIJÍMATEĽA :  Príloha č. 1

Účel regionálneho príspevku: 

Obec Bystré

úhrada výdavkov spojených s výstavbou lávky pre cyklistov a peších pozdĺž Hermanovského potoka - cyklochodník v obci Bystré v súlade s Akčným plánom okresu Vranov nad Topľou, opatrenie E.1 Podpora mobility 
práce – budovanie účelových cyklotrás

0,00 €
0,00 €

Výstavba lávky pre cyklistov a peších pozdĺž 
Hermanovského potoka - cyklochodník 

stavba 1 95 000,00 € 95 000,00 €

95 000,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

95 000,00 €

95 000,00 €

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA:  PhDr. Ľubomír Hreha

MIESTO A DÁTUM: Bystré OTLAČOK PEČIATKY A PODPIS:

Spolu (kapitálové výdavky)

SPOLU (bežné + kapitálové výdavky)

Celkom

6. Iné oprávnené kapitálové výdavky

Celkom

4. Výdavky na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia

Celkom

5. Výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu 

Výstavba lávky pre cyklistov a peších pozdĺž Hermanovského potoka - cyklochodník v obci Bystré. Stavebný objekt SO-01 lávka pre cyklistov a peších bude 
mať dĺžku 63 m, šírka 1,5m, zábradlie vo výške 1,1 m. Stavebný objekt SO - 02 - cyklochodník bude v dĺžke 438,87 m (vetva č. 1  - 230,46 m, vetva č. 2 - 
208,41 m), šírka 2,5m. Celkové výdavky na výstavbu vo výške 97 001,05 eur. Z Regionálneho príspevku si nárokujeme 95 000,- eur. Cena stanovená na 
základe krycieho listu rozpočtu. Výsledná suma rozpočtových nákladov na výstavbu lávky pre cyklistov a peších pozdĺž Hermanovského potoka - 

cyklochodník bude známa po vykonaní verejného obstarávania. Dodávateľ bude vybratý formou verejného obstarávania podľa platnej legislatívy. 

Celkom
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NÁZOV PRIJÍMATEĽA :  Príloha č. 2

Účel regionálneho príspevku: 

0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

           0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA:  PhDr. Ľubomír Hreha

MIESTO A DÁTUM: Bystré OTLAČOK PEČIATKY A PODPIS:

Obec Bystré

ŠTRUKTÚROVANÝ ROZPOČET na rok 2019

Regionálny príspevok z Úradu vlády Slovenskej republiky

1. Osobné výdavky

Celkom

úhrada výdavkov spojených s výstavbou lávky pre cyklistov a peších pozdĺž Hermanovského potoka - cyklochodník v obci Bystré v súlade s Akčným plánom 
okresu Vranov nad Topľou, opatrenie E.1 Podpora mobility práce – budovanie účelových cyklotrás

2. Cestovné výdavky a cestovné náhrady

Bežné výdavky

Typ výdavku Merná jednotka Počet jednotiek Cena za jednotku Oprávnené výdavky spolu komentár k rozpočtu

Celkom

3. Výdavky na energie, vodu, komunikácie

Celkom

4. Výdavky na materiál a tovary 

Celkom

5. Výdavky na dopravu a služby

Celkom

6. Iné oprávnené bežné výdavky

Celkom

komentár k rozpočtu

1. Výdavky na nákup strojov, prístrojov a zariadení, techniky a náradia

Celkom

2. Výdavky na nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov

Spolu (bežné výdavky)

Kapitálové výdavky

Typ výdavku Merná jednotka Počet jednotiek Cena za jednotku Oprávnené výdavky spolu

Spolu (kapitálové výdavky)

SPOLU (bežné + kapitálové výdavky)

Celkom

6. Iné oprávnené kapitálové výdavky

Celkom

4. Výdavky na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia

Celkom

5. Výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu 

Celkom

3. Výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu

Celkom
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NÁZOV PRIJÍMATEĽA :  Príloha č. 3

Účel regionálneho príspevku: 

0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

           0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA:  PhDr. Ľubomír Hreha

MIESTO A DÁTUM: Bystré OTLAČOK PEČIATKY A PODPIS:

Obec Bystré

ŠTRUKTÚROVANÝ ROZPOČET na rok 2020

Regionálny príspevok z Úradu vlády Slovenskej republiky

1. Osobné výdavky

Celkom

úhrada výdavkov spojených s výstavbou lávky pre cyklistov a peších pozdĺž Hermanovského potoka - cyklochodník v obci Bystré v súlade s Akčným plánom 
okresu Vranov nad Topľou, opatrenie E.1 Podpora mobility práce – budovanie účelových cyklotrás

2. Cestovné výdavky a cestovné náhrady

Bežné výdavky

Typ výdavku Merná jednotka Počet jednotiek Cena za jednotku Oprávnené výdavky spolu komentár k rozpočtu

Celkom

3. Výdavky na energie, vodu, komunikácie

Celkom

4. Výdavky na materiál a tovary 

Celkom

5. Výdavky na dopravu a služby

Celkom

6. Iné oprávnené bežné výdavky

Celkom

komentár k rozpočtu

1. Výdavky na nákup strojov, prístrojov a zariadení, techniky a náradia

Celkom

2. Výdavky na nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov

Spolu (bežné výdavky)

Kapitálové výdavky

Typ výdavku Merná jednotka Počet jednotiek Cena za jednotku Oprávnené výdavky spolu

Spolu (kapitálové výdavky)

SPOLU (bežné + kapitálové výdavky)

Celkom

6. Iné oprávnené kapitálové výdavky

Celkom

4. Výdavky na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia

Celkom

5. Výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu 

Celkom

3. Výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu

Celkom
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Skupina výdavkov 2018 2019

Bežné výdavky 0 0

Kapitálové výdavky 95 000 0

Spolu 95 000 0

Regionálny príspevok z Úradu vlády Slovenskej republiky

Harmonogram čerpania



2020 Spolu

0 0

0 95 000

0 95 000

Regionálny príspevok z Úradu vlády Slovenskej republiky

Harmonogram čerpania


