
Zmena účelu a rozdelenia regionálneho príspevku –  

dodatok č. 2 k Akčnému plánu rozvoja okresu Sabinov v znení dodatku č. 1 

 

 
Akčný plán rozvoja okresu Sabinov v znení dodatku č. 1 schváleného vládou SR uznesením č. 27 zo dňa 

17.01.2018 sa mení a dopĺňa takto:  

 

1. V celom Akčnom pláne rozvoja okresu Sabinov v znení dodatku č. 1 sa slová „Rozvojová rada 

okresu Sabinov“ nahrádzajú slovami „Výbor pre rozvoj okresu Sabinov“.  

 

2. Na strane 18 v tabuľke k Aktivite ,,A.2.1. Vytvorenie centra manažmentu regionálneho rozvoja 

(CMRR), projektovej podpory a prípravy projektov“ sa vypúšťajú riadky ,,Predpokladané zdroje 

financovania:“, „Celkový rozpočet:“, ,,Z toho výška RP:“ a ,,Z toho orientačne  EŠIF:“. 

3. Na strane 19 v tabuľke k Aktivite „A.2.2. Vytvorenie a aktivity pracovného inkubátora, koučovania 

a mentoringu, sa vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje financovania:“, ,,Celkový rozpočet:“,        

„Z toho výška RP:“ a ,,Z toho orientačne  EŠIF:“. 

4. Na strane 19 na záver prioritnej oblasti „A. Systémové opatrenia na úrovni okresu Sabinov“                         

sa dopĺňa tabuľka, ktorá znie: 

„Predpokladané zdroje financovania prioritnej oblasti  A - Systémové opatrenia na úrovni 

okresu Sabinov“. 

Predpokladané 

zdroje financovania: 

RP, PRV, OP ĽZ, vlastné zdroje 

Celkový rozpočet: 1 775 tis. EUR  

Z toho výška RP: 540 tis. EUR  

Z toho orientačne programy 

spolufinancované z EŠIF: 

195 tis. EUR 

 

5. Na strane 20 v tabuľke k Aktivite „B.1.1. Vybudovanie dvoch tréningových centier (v Sabinove 

a Lipanoch)“ sa vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje financovania:“, „Celkový rozpočet:“,                  

,,Z toho výška RP:“ a „Z toho orientačne  EŠIF:“. 

6. Na strane 21 v tabuľke k Aktivite „B.1.2. Vybudovanie 2 regionálnych centier vzdelávania“                         

sa vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje financovania:“, „Celkový rozpočet:“, „Z toho výška 

RP:“ a „Z toho orientačne  EŠIF:“. 

7.  Na strane 22 v tabuľke k Aktivite „B.2.1. Zlepšenie postavenia UoZ na trhu práce, zvýšenie 

zamestnateľnosti a zamestnanosti UoZ a znevýhodnených UoZ“ sa vypúšťajú riadky 

„Predpokladané zdroje financovania:“, „Celkový rozpočet:“, „Z toho výška RP:“ a „Z toho 

orientačne  EŠIF:“. 

8. Na strane 23 v tabuľke k Aktivite „B.3.1. Zvýšenie kapacít a kvality predprimárneho vzdelávania“ 

sa vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje financovania:“, „Celkový rozpočet:“, „Z toho výška 

RP:“ a „Z toho orientačne  EŠIF:“. 

9. Na strane 24 v tabuľke k Aktivite „B.3.2. Zvýšenie kvality primárneho vzdelávania“ sa vypúšťajú 

riadky „Predpokladané zdroje financovania:“, „Celkový rozpočet:“, „Z toho výška RP:“ a „Z toho 

orientačne  EŠIF:“. 

 



10. Na strane 24 sa na záver prioritnej oblasti  „Priorita B. Rozvoj a podpora ľudských zdrojov – 

integrácia, vzdelávanie, tréningy, poradenstvo na partnerskej spolupráci všetkých zainteresovaných 

subjektov“ dopĺňa tabuľka, ktorá znie: 

„Predpokladané zdroje financovania prioritnej oblasti B - Rozvoj a podpora ľudských 

zdrojov – integrácia, vzdelávanie, tréningy, poradenstvo na partnerskej spolupráci všetkých 

zainteresovaných subjektov“. 

Predpokladané 

zdroje financovania: 

RP, OP ĽZ, sociálne podniky, IROP, mestské a obecné 

rozpočty 

Celkový rozpočet: 8 575 tis. EUR 

Z toho výška RP: 590 tis. EUR 

Z toho orientačne programy 

spolufinancované z EŠIF: 

6 358 tis. EUR 

 

11. Na strane 25 v tabuľke k Aktivite „C.1.1. Podpora podnikateľských projektov v priemysle 

a službách v aktivitách inovácií, technológií a technologických postupov a na využitie 

disponibilnej pracovnej sily“ sa vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje financovania:“, „Celkový 

rozpočet:“, „Z toho výška RP:“ a „Z toho orientačne  EŠIF:“ vrátane odkazu pod tabuľkou. 

12. Na strane 25 v tabuľke k Aktivite „C.1.2. Podpora výstavby, rekonštrukcie a modernizácie 

priemyselných areálov, objektov a plôch v okrese Sabinov pre zvýšenie atraktívnosti“ sa vypúšťajú 

riadky „Predpokladané zdroje financovania:“, „Celkový rozpočet:“, „Z toho výška RP:“ a „Z toho 

orientačne  EŠIF:“ vrátane odkazu pod tabuľkou. 

13. Na strane 26 v tabuľke k Aktivite „C.1.3. Založenie subjektu zabezpečujúceho funkciu odbytového 

združenia regionálnych produktov vo všetkých podporovaných odvetviach v Akčnom pláne“                      

sa vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje financovania:“, „Celkový rozpočet:“, „Z toho výška 

RP:“ a „Z toho orientačne  EŠIF:“. 

14. Na strane 26 v tabuľke  k Aktivite „C.1.4. Podpora výskumných a vývojových aktivít zameraných 

na farmaceutický priemysel“ sa vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje financovania:“, „Celkový 

rozpočet:“, „Z toho výška RP:“ a „Z toho orientačne  EŠIF:“. 

15. Na strane 27 v tabuľke k Aktivite „C.2.1. Vytvorenie podmienok pre podporu podnikateľských 

projektov v rastlinnej výrobe“ sa vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje financovania:“, 

„Celkový rozpočet:“, „Z toho výška RP:“ a „Z toho orientačne  EŠIF:“ vrátane odkazu                                 

pod tabuľkou. 

16. Na strane 28 v tabuľke k Aktivite „C.2.2. Vytvorenie podmienok pre podporu podnikateľských 

projektov v živočíšnej výrobe“ sa vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje financovania:“, 

„Celkový rozpočet:“, „Z toho výška RP:“ a „Z toho orientačne  EŠIF:“ vrátane odkazu                                

pod tabuľkou. 

17. Na strane 28 v názve  Aktivity „C.2.3. Vytvorenie podmienok pre podporu podnikateľských 

projektoch v oblasti lesného hospodárstva“ sa slovo „projektoch“ nahrádza slovom „projektov“. 

V tabuľke k Aktivite C.2.3. sa vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje financovania:“, „Celkový 

rozpočet:“, „Z toho výška RP:“ a „Z toho orientačne  EŠIF:“. 

18. Na strane 29 v tabuľke k Aktivite „C.2.4. Vytvorenie podmienok pre podporu podnikateľských 

projektov v oblasti sadovníctva a ovocinárstva“ sa vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje 

financovania:“, „Celkový rozpočet:“, „Z toho výška RP:“ a „Z toho orientačne  EŠIF:“. 

19. Na strane 30 v tabuľke k Opatreniu „C.3 Podpora subjektov sociálnej ekonomiky a subjektov                       

na podporu lokálnej zamestnanosti zameraných na verejno-prospešné práce a služby vo vybratých 

mestách a obciach na zmiernenie chudoby marginalizovaných skupín“ sa vypúšťajú riadky 



„Predpokladané zdroje financovania:“, „Celkový rozpočet:“, „Z toho výška RP:“ a „Z toho 

orientačne  EŠIF:“. 

20. Na strane 30 sa na záver prioritnej oblasti „Priorita C. Podpora regionálnej a miestnej ekonomiky 

vo všetkých odvetviach s dôrazom na priemysel, poľnohospodárstvo a lesníctvo“ dopĺňa tabuľka, 

ktorá znie: 

„Predpokladané zdroje financovania prioritnej oblasti  C - Podpora regionálnej a miestnej 

ekonomiky vo všetkých odvetviach s dôrazom na priemysel, poľnohospodárstvo a lesníctvo“. 

Predpokladané 

zdroje financovania: 

RP, OP VaI (v zmysle vyhlásených výziev), OP ĽZ, 

súkromné zdroje, regionálna investičná pomoc (v zmysle 

zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov*), PRV, 

IROP**, mestské a obecné rozpočty, SIH, 

podnikateľský sektor /súkromné zdroje 

Celkový rozpočet:  27 762 tis. EUR  

Z toho výška RP:  1 100 tis. EUR 

Z toho orientačne programy 

spolufinancované z EŠIF: 

15 888 tis. EUR 

 *nejedná sa o právne nárokovateľný zdroj financovania   

**Z IROP bude financovaná cesta mimo objektu priemyselného areálu 

„. 

21. Na strane  31 v tabuľke k Opatreniu „D.1. Pilotné programy svojpomocnej výstavby sociálnych 

bytových jednotiek pre aktívnych občanov“ sa vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje 

financovania:“, „Celkový rozpočet:“, „Z toho výška RP:“ a „Z toho orientačne  EŠIF:“. 

22. Na strane 32 v tabuľke k Aktivite „D.2.1. Projektová dokumentácia pre technickú infraštruktúru 

súvisiaca s výstavbou nájomných bytov v okrese Sabinov“ sa vypúšťajú riadky „Predpokladané 

zdroje financovania:“, „Celkový rozpočet:“, „Z toho výška RP:“.  

23. Na strane 32 v tabuľke k Aktivite „D.2.2. Infraštruktúra v obciach okresu Sabinov“ sa vypúšťajú 

riadky „Predpokladané zdroje financovania:“, „Celkový rozpočet:“, „Z toho výška RP:“ a „Z toho 

orientačne  EŠIF:“. 

24. Na strane 33 v tabuľke k Aktivite „D.3.1. Zvýšenie kapacít sociálnych zariadení na území  okresu 

Sabinov“ sa vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje financovania:“, „Celkový rozpočet:“, „Z toho 

výška RP:“ a „Z toho orientačne  EŠIF:“. 

25. Na strane 33 v tabuľke k Aktivite „D.3.2. Zvýšenie kapacít zdravotníckych zariadení a dostupnosť 

zdravotných služieb na území okresu Sabinov“ sa vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje 

financovania:“, „Celkový rozpočet:“, „Z toho výška RP:“ a „Z toho orientačne  EŠIF:“. 

26. Na strane 34 v tabuľke k Aktivite „D.4.1. Centrá integrovaných verejných služieb - spoločné 

úradovne“ sa vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje financovania:“, „Celkový rozpočet:“,                      

„Z toho výška RP:“ a „Z toho orientačne  EŠIF:“. 

27. Na strane 35 v tabuľke k Aktivite „D.4.2. Podpora triedenia a zhodnocovania odpadov, 

zefektívnenie odpadového hospodárstva a miestnej energetiky“ sa vypúšťajú riadky 

„Predpokladané zdroje financovania:“, „Celkový rozpočet:“, „Z toho výška RP:“ a „Z toho 

orientačne  EŠIF:“. 

28. Na strane 36 v tabuľke k Aktivite „D.5.1. Výstavba mostu Ľutina“ sa vypúšťajú riadky 

„Predpokladané zdroje financovania:“, „Celkový rozpočet:“, „Z toho výška RP:“ a „Z toho 

orientačne  EŠIF:“. 



29. Na strane 36 v tabuľke k Aktivite „D.5.2. Integrovaný dopravný systém – plán udržateľnej 

mobility“ sa vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje financovania:“, „Celkový rozpočet:“, „Z toho 

výška RP:“ a „Z toho orientačne EŠIF:“. 

30. Na strane 36 v tabuľke k Aktivite „D.5.3. Environmentálna infraštruktúra a adaptačné opatrenia 

zmeny klímy s využitím lokálnej pracovnej sily“ sa vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje 

financovania:“, „Celkový rozpočet:“, „Z toho výška RP:“ a „Z toho orientačne  EŠIF:“. 

31. Na strane 37 sa na záver prioritnej oblasti  „Priorita D. Zvýšenie investícií do rozvoja dopravnej, 

technickej a sociálnej infraštruktúry a zlepšenie atraktivity územia a kvality služieb“ sa dopĺňa 

tabuľka, ktorá znie: 

„Predpokladané zdroje financovania  prioritnej oblasti D. - Zvýšenie investícií do rozvoja 

dopravnej, technickej a sociálnej infraštruktúry a zlepšenie atraktivity územia a kvality 

služieb“.  

Predpokladané 

zdroje financovania: 

ŠFRB, OP ĽZ, SIH, vlastné zdroje, PRV,IROP, 

podnikateľský sektor, OP EVS, RP, OP KŽP, 

Environmentálny fond, ŠR, INTEREG V 

Celkový rozpočet:  28 925 tis. EUR 

Z toho výška RP:  1 280 tis. EUR 

Z toho orientačne programy 

spolufinancované z EŠIF: 

 15 060 tis. EUR 

 

„. 

 

32. Na strane 37 v tabuľke k Aktivite „E.1.1. Výstavba voľnočasových, oddychových a rekreačných 

zón“ sa vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje financovania:“, „Celkový rozpočet:“, „Z toho 

výška RP:“ a „Z toho orientačne  EŠIF:“. 

33. Na strane 38 v tabuľke k Aktivite „E.1.2. Riešenie sezónnosti v cestovnom ruchu ako šanca                         

na udržateľné pracovné miesta“ sa vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje financovania:“, 

„Celkový rozpočet:“, „Z toho výška RP:“ a „Z toho orientačne  EŠIF:“. 

34. Na strane 39 v tabuľke k Opatreniu „E.2. Podpora a rozvoj vidieckeho turizmu v okrese“                               

sa vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje financovania:“, „Celkový rozpočet:“, „Z toho výška 

RP:“ a „Z toho orientačne  EŠIF:“. 

35. Na strane 39 sa na záver prioritnej oblasti  „Priorita E. Rozvoj a podpora cestovného ruchu 

a obnova kultúrneho dedičstva“ dopĺňa tabuľka, ktorá znie:     

36. „Predpokladané zdroje financovania prioritnej oblasti E. - Rozvoj a podpora cestovného 

ruchu a obnova kultúrneho dedičstva 

„. 

37. Na strane 42 sa tabuľka s názvom „Návrh rozdelenia Regionálneho príspevku pre okres Sabinov 

v tis. EUR“ znie: 

 

Predpokladané 

zdroje financovania: 

RP, PRV, INTEREG V, mestá a obce, podnikateľské 

subjekty 

Celkový rozpočet:  16 950 tis. EUR 

Z toho výška RP:  330 tis. EUR 

Z toho orientačne programy 

spolufinancované z EŠIF: 

 4 230 tis. EUR 

 



 „ 

Návrh rozdelenia Regionálneho príspevku pre okres Sabinov v tis. EUR 

 Roky/čerpanie 

Prioritná oblasť 2016 2017 2018 2019 2020 

Spolu 

(v tis. 

EUR) 

Vytvorené 

pracovné 

miesta 

A.  Systémové opatrenia na úrovni                                                                                         

okresu Sabinov 50 110 120 140 120 540 
 

20 

B. Rozvoj a podpora ľudských zdrojov – 

integrácia, vzdelávanie, tréningy, 

poradenstvo na partnerskej spolupráci 

všetkých zainteresovaných subjektov 

 

110 

 

145 

 

145 

 

100 

 

90 

 

590 

 
48 

C. Podpora regionálnej a miestnej 

ekonomiky vo všetkých odvetviach s 

dôrazom na priemysel, 

poľnohospodárstvo a lesníctvo 

 

120 215 
 

270 
 

275 
 

220 1100 
 

764 

D.  Zvýšenie investícií do rozvoja dopravnej, 

technickej a sociálnej infraštruktúry a 

zlepšenie atraktivity územia a kvality služieb 
170 320 270 265 255 1280 

 

190 

E. Prioritná oblasť Rozvoj a podpora 

cestovného ruchu, turizmu a obnova 

kultúrneho dedičstva 
50 60 45 70 105 330 

 

93 

Spolu 500 850 850 850 790 3840 1115 



 



 

 

Nám. slobody 1, 813 70 Bratislava 

 

Zmena účelu a rozdelenia regionálneho príspevku Akčného plánu  

rozvoja okresu Sabinov 

 

 

Predseda vlády Slovenskej republiky poverený podľa uznesenia vlády Slovenskej republiky  

č. 112 z 1. marca 2017 k Návrhu na postup pri zmene účelu a rozdelenia regionálneho príspevku 

Akčného plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu, na návrh vedúceho Úradu vlády 

Slovenskej republiky (ďalej len „úradu vlády“), 

 

 

schvaľuje 

 

 

zmenu účelu a rozdelenia regionálneho príspevku Akčného plánu rozvoja okresu Sabinov 

v znení dodatku č. 1 (ďalej len „akčný plán“) zo dňa 17. januára 2018 na základe návrhu na 

zmenu účelu a rozdelenia regionálneho príspevku v akčnom pláne a odporúčania Výboru pre 

rozvoj okresu Sabinov.       

 

Táto zmena akčného plánu sa označuje ako dodatok č. 2. Prílohou je návrh vedúceho úradu 

vlády na zmenu účelu a rozdelenia regionálneho príspevku v akčnom pláne. 

 

 

19. 10. 2018 

 

 

 

       Peter Pellegrini 

predseda vlády Slovenskej republiky 


