
 

Okresný úrad Sabinov  
Nám. slobody 85, 083 01 Sabinov 

Zápisnica 

z rokovania Riadiaceho výboru pre najmenej rozvinutý okres Sabinov 

č. OU-SB-OO-2022/002586 - 002 

 

Prítomní: 

V zmysle prezenčnej listiny, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zápisnice z rokovania. 

Miesto konania: Okresný úrad Sabinov 

Termín konania: 10. august 2022 
Čas konania: 10:00 – 11:00 hod.  

 

Program: 

1. Otvorenie. 

2. Schválenie programu rokovania. 

3. Oznámenie o zmene člena Riadiaceho výboru 

4. Plán rozvoja NRO Sabinov schválený MIRRI. Informácie o výške disponibilných finančných 

prostriedkov pre výzvu 

5. Prerokovanie a schválenie návrhu výzvy č. 01/OUSB/2022 

6. Záver. 

 

K bodu č. 1 programu 

Rokovanie Riadiaceho výboru pre najmenej rozvinutý okres Sabinov otvorila 

predsedníčka výboru Mgr. Beáta Pribulová privítaním generálnej riaditeľky sekcie regionálneho 

rozvoja Ing. Dominiky Semanovej, ktorá sa rokovania zúčastnila online a  p. Ing. Petra Paľu, 

odborného konzultanta MIRRI. Ďalej privítala ostatných členov riadiaceho výboru. 

Konštatovala, že výbor je uznášaniaschopný, nakoľko prítomných päť členov riadiaceho výboru 

spĺňa podmienku nadpolovičnej väčšiny.  

 

K bodu č. 2 programu  

Predsedníčka výboru oboznámila prítomných s programom rokovania a vyzvala 

prítomných k schváleniu programu. 

 

Výsledky hlasovania k bodu č. 2 programu: 

prítomní:      5 

schvaľujem:      5 

neschvaľujem      0 

 

Riadiaci výbor schválil program rokovania výboru 

 

K bodu č. 3 programu 

Predsedníčka výboru oboznámila prítomných so skutočnosťou, že do riadiaceho výboru 

bola nominovaná nová členka výboru p. Mária Visocká, nakoľko p. Molnár sa vzdal funkcie 

člena výboru na vlastnú žiadosť z dôvodu možného konfliktu záujmov pri posudzovaní žiadosti. 

 

K bodu č. 4 programu 

 

             Predsedníčka výboru  oboznámila členov riadiaceho výboru,  že dňa 27.7.2022 bol 

schválený Plán rozvoja najmenej rozvinutého okresu Sabinov. Členom výboru oznámila výšku 

disponibilných finančných prostriedkov určených na výzvu, ktorá je 1 306 830 €.  

 

 



K bodu č. 5 programu 

            Predsedníčka výboru  pristúpila k oboznámeniu členov so znením výzvy č. 

01/OÚSB/2022 na predkladanie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku. Uviedla, že 

z dôvodu možnosti zapojenia sa čo najširšieho okruhu žiadateľov do výzvy, odporúča členom 

výboru uviesť do výzvy obidve aktivity uvedené v Pláne rozvoja. Informovala o maximálnej 

výške regionálneho príspevku, a to vo výške 200 000 €.  Ostatní členovia výboru súhlasili.  

            Predsedníčka výboru uviedla, že oprávnené obdobie vzniku nákladov, ktoré bude 

uvedené vo výzve v bode č. 8. bude „ od 27.7.2022“ , teda od dátumu schválenia Plánu rozvoja 

NRO Sabinov.  

            Predsedníčka výboru navrhla termín zverejnenia  výzvy od 12.08.2022 do 14.09.2022. 

Všetci členovia s uvedeným návrhom súhlasili. 

            Po diskusii  k návrhu výzvy predsedníčka vyzvala prítomných členov výboru 

k hlasovaniu o návrhu výzvy č. 01/OÚSB/2022 na predkladanie žiadosti o poskytnutie 

regionálneho príspevku. 

 

Výsledky hlasovania k bodu č. 5 programu: 

prítomní:      5 

schvaľujem:      5 

neschvaľujem      0 

 

Riadiaci výbor schválil návrh výzvy 01/OÚSB/2022 

 

Uznesenie č. 1/2022/RVSB 

 

          Riadiaci výbor okresu Sabinov schvaľuje predložený návrh výzvy č. 1/OÚSB/2022 na 

predkladanie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku a predkladá ju po prerokovaní 

riadiacim výborom na zverejnenie na webovom sídle MIRRI SR, ako aj na webovom sídle 

a úradnej tabuli Okresného úradu Sabinov. 

 

 

K bodu č. 6 programu 

       Vzhľadom k tomu, že program rokovania Výboru pre rozvoj okresu Sabinov bol vyčerpaný, 

predsedníčka výboru poďakovala za účasť a ukončila zasadnutie. 

 

       

V Sabinove 12. augusta 2022 

Zápisnicu vyhotovila: Mgr. Ivana Jakubivová  

 

 

 

Znenie zápisnice overila a schválila:                                      

                                                                                      ______________________________ 

    Mgr. Beáta Pribulová 

               prednostka Okresného úradu Sabinov 

                                                                               predsedníčka Riadiaceho výboru NRO Sabinov 

 

Prílohy: 

Prezenčná listina 

Plán rozvoja okresu Sabinov 

Výzva 01/OÚSB/2022 



 

OKRESNÝ ÚRAD SABINOV 
_______________________Námestie slobody 85, 083 01  Sabinov_____________________ 

 

 

PREZENČNÁ LISTINA 

Z rokovania členov Riadiaceho výboru  
NRO Sabinov zo dňa 3. júna 2022 na Okresnom úrade Sabinov 

 

 

P.č. Titul, meno a priezvisko Zloženie RV Podpis Hlasovacie 

právo 

1. Mgr. Beáta Pribulová prednostka OU Sabinov prítomná áno 

2. RNDr. Bibiána Miščíková zástupkyňa PSK prítomná áno 

3.  prof. Ing. Dušan Velič, DrSc. štátny tajomník MIRRI neprítomný áno 

4. Ing. Vladimír Jánošík zástupca samospráv neprítomný áno 

5. Mgr. Dana Osifová zástupkyňa sociálnych partnerov prítomná áno 

6. Ing. Peter Angelovič zástupca ekonomických partnerov prítomný áno 

7. Mária Visocká zástupkyňa OU SB prítomná online áno 

     

 Prizvaní hostia    

8. Ing. Dominika Semanová generálna riaditeľka sekcie RR prítomná online nie 

9. Ing. Peter Paľa odborný konzultant MIRRI prítomný nie 

     

10 Mgr. Ivana Jakubivová sekretariát prítomná nie 

     

     

 

 

 

 

 


