
Dodatku č. 1 k Akčnému plánu rozvoja okresu Sabinov  

  

 

Čl. I 

 

Akčný plán rozvoja okresu Sabinov schválený uznesením vlády Slovenskej republiky  

č. 350/2016 k návrhu Akčného plánu rozvoja okresu Sabinov zo dňa  22. augusta 2016 sa mení 

a dopĺňa takto: 

 

1. Na strane 10 v časti II. Zhodnotenie rozvojového potenciálu okresu Sabinov, štvrtom 

bode sa za slovo „sociálne“ vkladajú slová „a obecné“. 

 

2. Na strane 16 v tabuľke v časti C. Podpora regionálnej a miestnej ekonomiky s dôrazom 

na priemysel, poľnohospodárstvo a lesníctvo v bode C.3. sa za slovo „ekonomiky“ 

vkladajú slová „a subjektov na podporu lokálnej zamestnanosti“.  

 

3. Na strane 16 v tabuľke v časti D. Zlepšenie atraktivity územia a kvality služieb v bode 

D.4. v stĺpci „Partneri/počet vytvorených pracovných miest“ sa slová „sociálne 

podniky“ nahrádzajú slovami „subjekty sociálnej ekonomiky a subjekty na podporu 

lokálnej zamestnanosti“.  

 

4. Na strane 16 v tabuľke v časti D. Zlepšenie atraktivity územia a kvality služieb v bode 

D.5. v stĺpci „Partneri/počet vytvorených pracovných miest“ sa slová „sociálne 

podniky“ nahrádzajú slovami „subjekty sociálnej ekonomiky a subjekty na podporu 

lokálnej zamestnanosti“. 

 

5. Na strane 16 v tabuľke v časti E. Rozvoj a podpora cestovného ruchu a obnova 

kultúrneho dedičstva v bodoch E.1. a E.2. v stĺpci „Partneri/počet vytvorených 

pracovných miest“ sa za skratku „MVO“ vkladajú slová „subjekty sociálnej ekonomiky, 

subjekty na podporu lokálnej zamestnanosti“.  

 

6. Na strane 18 v tabuľke k Aktivite A.2.1, v riadku „Kľúčoví partneri (gestori)“                               

sa za skratku „PSK“ vkladá skratka „MDV SR“ a v riadku „Prijímateľ RP“ sa slová 

„klastre, CMRR“ nahrádzajú slovami „subjekty územnej spolupráce a iné právnické 

osoby“.  

 

7. Na strane 19 v tabuľke k Aktivite A.2.2. v riadku „Z toho výška RP“ sa suma 130 tis. 

EUR nahrádza sumou 110 tis. EUR a v riadku „Prijímateľ RP“ sa skratka „CMRR“ 

nahrádza slovami „mestá a obce okresu, subjekty územnej spolupráce a iné právnické 

osoby“.  

 

8. Na strane 20 v tabuľke k Aktivite B.1.1. v riadku „Prijímateľ RP“ sa slová „mesto 

Lipany, mesto Sabinov“ nahrádzajú slovami „mestá a obce okresu, subjekty územnej 

spolupráce a iné právnické osoby“.  



9. Na strane 21 v tabuľke k Aktivite B.1.2. v riadku „Prijímateľ RP“ sa slová „mesto 

Lipany/SOŠ Lipany, mesto Sabinov/SOŠ Sabinov“ nahrádzajú slovami „mestá a obce 

okresu, subjekty územnej spolupráce a iné právnické osoby“.  

 

10. Na strane 23 v tabuľke k Aktivite B.3.1. v riadku „Účel RP“ sa pred slovo 

„rekonštrukcia“ vkladá slovo „výstavba“, za slovo „náklady“ sa vkladajú slová „a iné 

výdavky súvisiace s realizáciou projektov“ a v riadku „Prijímateľ RP“ sa slová „mesto 

Lipany, obce Torysa, Jarovnice, Pečovská Nová Ves, Ražňany, Červenica pri Sabinove“ 

nahrádzajú slovami „mestá a obce okresu, subjekty územnej spolupráce a iné právnické 

osoby“.  

 

11. Na strane 24 v tabuľke k Aktivite B.3.2 v riadku „Účel RP“ sa pred slovo 

„rekonštrukcia“ vkladá slovo „výstavba“, za slovo „náklady“ sa vkladajú slová „a iné 

výdavky súvisiace s realizáciou projektov“ a v riadku „Prijímateľ RP“ sa slová „mesto 

Lipany, mesto Sabinov, 41 obcí v okrese Sabinov“ nahrádzajú slovami „mestá a obce 

okresu, subjekty územnej spolupráce a iné právnické osoby“.  

 

12. Na strane 25 v tabuľke k Aktivite C.1.1 v riadku „Účel RP“ sa pred slovo 

„rekonštrukcia“ vkladá slovo „výstavba“, za slovo „náklady“ sa vkladajú slová „a iné 

výdavky súvisiace s realizáciou projektov“ a v riadku „Prijímateľ RP“ sa slová „obec 

Hanigovce“ nahrádzajú slovami „mestá a obce okresu, subjekty územnej spolupráce 

a iné právnické osoby“.  

 

13. Na strane 25 v tabuľke k Aktivite C.1.2. v riadku „Účel RP“ sa pred slovo 

„rekonštrukcia“ vkladá slovo „výstavba“, za slovo „vybavenie“ sa vkladajú slová „a iné 

výdavky súvisiace s realizáciou projektov“ a v riadku „Prijímateľ RP“ sa slová „mesto 

Lipany, mesto Sabinov, obce Jarovnice, Torysa, Pečovská Nová Ves“ nahrádzajú 

slovami „mestá a obce okresu, subjekty územnej spolupráce a iné právnické osoby“.  

 

14. Na strane 26 v tabuľke k Aktivite C.1.3 v riadku „Účel RP“ sa pred slovo 

„rekonštrukcia“ vkladá slovo „výstavba“ a v riadku Prijímateľ RP“ sa slová „41 obcí 

a 2 mestá/CMRR“ nahrádzajú slovami „mestá a obce okresu, subjekty územnej 

spolupráce a iné právnické osoby“.  

 

15. Na strane 27 v tabuľke k Aktivite C.1.4. v riadku „Prijímateľ RP“ sa slová 

„IMUNA/Výskumné laboratórium? Škola?“ nahrádzajú slovami „Právnické osoby“.  

 

16. Na strane 27 v tabuľke k Aktivite C.2.1 v riadku „Z toho výška RP“ sa suma 130 tis. 

EUR nahrádza sumou 70 tis. EUR, v riadku „Účel RP“ sa pred slovo „rekonštrukcia“ 

vkladá slovo „výstavba“, za slovo „náklady“ sa vkladajú slová „a iné výdavky súvisiace 

s realizáciou projektov“ a v riadku „Prijímateľ RP“ sa slová „spracovatelia produktov, 

klastre“ nahrádzajú slovami „mestá a obce okresu, subjekty územnej spolupráce a iné 

právnické osoby“.  

 

17. Na strane 29 v tabuľke k Aktivite C.2.4. v riadku „Účel RP“ sa pred slovo 

„rekonštrukcia“ vkladá slovo „výstavba“, za slovo „náklady“ sa vkladajú slová „a iné 



výdavky súvisiace s realizáciou projektov“ a v riadku „Prijímateľ RP“ sa slová „klastre, 

spracovatelia produktov“ nahrádzajú slovami „mestá a obce okresu, subjekty územnej 

spolupráce a iné právnické osoby“.  

 

18. Na strane 29 v názve Opatrenia C.3. sa za slovo „ekonomiky“ vkladajú slová                              

„a subjektov na podporu lokálnej zamestnanosti“. Veta pod nadpisom Opatrenia C.3. 

znie: „Podpora vzniku subjektov sociálnej ekonomiky a subjektov na podporu lokálnej 

zamestnanosti ako medzitrhu práce s dôrazom na ekonomickú udržateľnosť, zvlášť 

v obciach s vysokou mierou nezamestnanosti s prioritou ich zamerania na verejno-

prospešné práce, v nasledujúcich oblastiach:“. 

 

19. Na strane 30 v tabuľke k Opatreniu C.3. v riadku „Účel RP“ sa pred slovo 

„rekonštrukcia“ vkladá slovo „výstavba“, za slovo „náklady“ sa vkladajú slová „a iné 

výdavky súvisiace s realizáciou projektov“ a v riadku „Prijímateľ RP“ sa slová „obce 

(sociálne podniky)“ nahrádzajú slovami „mestá a obce okresu, subjekty územnej 

spolupráce a iné právnické osoby“.  

 

20. Na strane 33 v tabuľke k Aktivite D.3.1. v riadku „Účel RP“ sa pred slovo 

„rekonštrukcia“ vkladá slovo „výstavba“ a v riadku „Prijímateľ RP“ sa slová „obce 

a mestá okresu Sabinov“ nahrádzajú slovami „mestá a obce okresu, subjekty územnej 

spolupráce a iné právnické osoby“.  

 

21. Na strane 33 sa za poslednú vetu Aktivity D.3.2. vkladá tabuľka, ktorá znie: „ 

 

Predpokladané zdroje 

financovania:  
RP, IROP, vlastné zdroje 

Celkový rozpočet:  4 000 tis. EUR 
Z toho výška RP:  80 tis. EUR 

Z toho orientačne EŠIF: 3 200 tis. EUR 
Vytvorené pracovné miesta: 20 
Kľúčoví partneri (gestori): MPRV SR, Rozvojová rada okresu Sabinov 
Partneri: dotknuté obce, MVO, podnikateľské subjekty v okrese, 

PSK, MZ SR 
Termín realizácie:  2018 – 2020 
Účel RP: úhrada nákladov projektovej dokumentácie a nákladov na 

verejné obstarávanie 

Prijímateľ RP: mestá a obce okresu, subjekty územnej spolupráce a iné 

právnické osoby 

„.  

 

22. Na strane 34 v tabuľke k Aktivite D.4.2. v riadku „Prijímateľ RP“ sa slová „obce 

a mestá okresu Sabinov“ nahrádzajú slovami „mestá a obce okresu, subjekty územnej 

spolupráce a iné právnické osoby“.  

 

23. Na strane 35 v tabuľke k Aktivite D.5.2. v riadku „Účel RP“ sa dopĺňajú slová 

„budovanie regionálnych cyklotrás s prepojením na turistické cyklotrasy“ a v riadku 



„Prijímateľ RP“ sa slová „obce a mestá okresu Sabinov“ nahrádzajú slovami „mestá 

a obce okresu, subjekty územnej spolupráce a iné právnické osoby“.  

 

24. Na strane 36 v tabuľke k Aktivite D.5.3. v riadku „Prijímateľ RP“ sa slová „obce 

a mestá okresu Sabinov“ nahrádzajú slovami „mestá a obce okresu, subjekty územnej 

spolupráce a iné právnické osoby“.  

 

25. Na strane 37 v tabuľke k Aktivite E.1.1. v riadku „Prijímateľ RP“ sa slová „obce 

a mestá okresu Sabinov, klaster“ nahrádzajú slovami „mestá a obce okresu, subjekty 

územnej spolupráce a iné právnické osoby“. 

 

26. Na strane 37 v tabuľke k Aktivite E.1.2. v riadku „Prijímateľ RP“ sa slová „obce okresu 

Sabinov, klaster“ nahrádzajú slovami „mestá a obce okresu, subjekty územnej 

spolupráce a iné právnické osoby“.  

 

27. Na strane 38 v tabuľke k Opatreniu E.2. v riadku „Účel RP“ sa pred slovo 

„revitalizácia“ vkladajú slová „výstavba, rekonštrukcia“ a v riadku „Prijímateľ RP“                   

sa slová „obce a mestá okresu Sabinov, klaster“ nahrádzajú slovami „mestá a obce 

okresu, subjekty územnej spolupráce a iné právnické osoby“.  

 

28. Na strane 41 tabuľka vrátane nadpisu znie: „ 

Návrh rozdelenia Regionálneho príspevku pre okres Sabinov v tis. EUR 

    Roky/čerpanie Spolu  

  2016 2017 2018 2019 2020  

Názov priority/opatrenia/aktivity  

Systémové opatrenia na úrovni okresu Sabinov 

A.2.1. 
Vytvorenie centra manažmentu 

regionálneho rozvoja (CMRR) 
40 90 90 110 100 430 

A.2.2. 
Vytvorenie a aktivity pracovného 

inkubátora, koučovania a mentoringu  
10 20 30 30 20 110 

Projektové opatrenia na úrovni okresu Sabinov 

Priorita B. Rozvoj a podpora ľudských zdrojov  

B.1.1. 

Vybudovanie hlavných 2 tréningových 

centier vzdelávania v Sabinove a v 

Lipanoch 

20 20 20 20 20 100 

B.1.2. 

Vybudovanie 2 regionálnych centier 

vzdelávania (podľa zámerov a pokrytia 

študijných a učebných odborov) 

35 50 45 40 30 200 

B.3.1 
Podpora investícií do predprimárneho 

vzdelávania 
55 45 40 10 0 150 

B.3.2 
Podpora investícií do primárneho 

vzdelávania  
0 30 40 30 40 140 

Priorita C. Podpora regionálnej a miestnej ekonomiky vo všetkých odvetviach s dôrazom na priemysel, 

poľnohospodárstvo a lesníctvo 

C.1.1 
Podpora podnikateľských projektov v 

priemysle a službách 
  10       10 



C.1.2. 

Podpora výstavby, rekonštrukcie a 

modernizácie priemyselných areálov, 

objektov a plôch v lokalitách okresu 

Sabinov pre zvýšenie atraktívnosti pre 

investorov  

0 40 35 40 0 115 

C.1.3. 

Založenie podnikateľského subjektu 

zabezpečujúceho funkciu odbytového 

združenia regionálnych produktov vo 

všetkých podporovaných odvetviach v 

Akčnom pláne 

0 20 20 35 0 75 

C.1.4. 

Podpora výskumných a vývojových 

aktivít zameraných na farmaceutický 

priemysel 

0 10 20 20 25 75 

C.2.1. 
Podpora podnikateľských projektov v 

rastlinnej výrobe  
 0 0 30 40 70 

C.2.4. 
Podpora podnikateľských projektov v 

oblasti sadovníctva a ovocinárstva 
0 10 20 10 10 50 

C.3. 

Pilotné projekty subjektov sociálnej 

ekonomiky a subjektov na podporu 

lokálnej zamestnanosti zameraných na 

verejno-prospešné práce a stavebné, resp. 

výrobné činnosti a služby  

120 125 175 140 145 705 

Priorita D. Zvýšenie investícií do rozvoja dopravnej, technickej a sociálnej infraštruktúry a zlepšenie 

atraktivity územia a kvality služieb 

D.3.1. 
Zvýšenie kapacít sociálnych zariadení na 

území okresu Sabinov 
30 110 120 115 120 495 

D.3.2 

Zvýšenie kapacít zdravotníckych 

zariadení a dostupnosť zdravotných 

služieb na území okresu Sabinov 

20 30 30   80 

D.4.2. 

Podpora triedenia a zhodnocovania 

odpadov, zefektívnenie odpadového 

hospodárstva a miestnej energetiky 

0 10 20 10 0 40 

D.5.2. 
Integrovaný dopravný systém – plán 

udržateľnej mobility 
120 140 100 140 135 635 

D.5.3. 

Environmentálna infraštruktúra a 

adaptačné opatrenia zmeny klímy s 

preferovaným využitím lokálnej 

pracovnej sily 

0 30 0 0 0 30 

Priorita E. Rozvoj a podpora cestovného ruchu, turizmu a obnova kultúrneho dedičstva 

E.1.1. 
Výstavba voľnočasových oddychových a 

rekreačných zón 
30 35 15 40 35 155 

E.1.2. 
Riešenie sezónnosti v cestovnom ruchu 

ako šanca na udržateľné pracovné miesta 
0 15 10 10 30 65 

E.2. 
Podpora a rozvoj vidieckeho turizmu v 

okrese 
20 10 20 20 40 110 

Spolu 500 850 850 850 790 3840 

„. 

29. Príloha č. 1 sa vypúšťa.   

 

 



Čl. II 

 

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa 17. januára 2018. 

 

 

 

 

 

    

 



VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
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UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

č. 27 
zo 17. januára 2018 

 

k Návrhu dodatku č. 1 k Akčnému plánu rozvoja okresu Sabinov 

 
Číslo materiálu: 1230/2018 

Predkladateľ: vedúci Úradu vlády SR 

Vláda 

A. schvaľuje 

A.1. Návrh dodatku č. 1 k Akčnému plánu rozvoja okresu Sabinov s pripomienkou 

prijatou na rokovaní vlády. 

Na vedomie: členovia vlády 

prednosta Okresného úradu Sabinov 


