
Zmena účelu a rozdelenia regionálneho príspevku – 

dodatok č. 1 k Akčnému plánu rozvoja okresu Veľký Krtíš 

 

 

1. Na strane 12 v prvom odseku sa za slovo „subjektov sociálnej ekonomiky“ vkladajú 

slová „a subjektov na podporu lokálnej zamestnanosti“.  

 

2. Na strane 16 v tabuľke v časti A. Systémové opatrenia na úrovni okresu Veľký Krtíš, 

v stĺpci „Partneri/počet vytvorených pracovných miest“ sa číslo 6 nahrádza číslom 5.  

 

3. Na strane 16 v tabuľke v časti B. Prioritná oblasť Posilnenie regionálnej a lokálnej 

ekonomiky a tvorba pracovných miest, v stĺpci „Partneri/počet vytvorených pracovných 

miest“ sa číslo 736 nahrádza číslom 737. 

 

4. Na strane 17 v tabuľke v časti B. Prioritná oblasť Posilnenie regionálnej a lokálnej 

ekonomiky a tvorba pracovných miest, názov Opatrenia B.3. znie: „B.3. Podpora 

subjektov sociálnej ekonomiky a subjektov na podporu lokálnej zamestnanosti“.  

 

5. Na strane 17 v tabuľke  v časti D. Prioritná oblasť Moderné a dostupné verejné služby 

v bode D.2.2. sa za slovo „Budovanie“ vkladá slovo „dopravnej“.  

 

6. Na strane 18 v tabuľke k Opatreniu A.1. v riadku „Celkový rozpočet“ sa suma 700 tis. 

EUR nahrádza sumou 560 tis. EUR, v riadku „Z toho výška RP“ sa suma 500 tis. EUR 

nahrádza sumou 463 562 EUR a v riadku „Účel RP“ sa za slovo „centra“ vkladajú slová 

„obstaranie služieb spojených s činnosťou, obstaranie, zhotovenie strategických 

dokumentov“.  

 

7. Na strane 21 v tabuľke k Aktivite B.1.5. v riadku „Prijímateľ RP“ sa za slovo „cesta“ 

vkladajú slová „iné subjekty územnej spolupráce a právnické osoby“ a v riadku „Účel 

RP“ sa za slová „bicyklov a“ vkladá slovo „iné“ a za slovo „aktivity“ sa vkladajú slová 

„zamerané na rozvoj agroturizmu a vidieckeho turizmu“.  

 

8. Na strane 22 v tabuľke k Aktivite B.1.6. v riadku „Prijímateľ RP“ sa za slovo 

„združenie“ vkladajú slová „a iné právnické osoby“ a v riadku „Účel RP“ sa slová 

„Činnosť združenia, spoločné investovanie do spracovania a predaja medu“ nahrádzajú 

slovami „mzdy, prevádzkové náklady, materiálne a technické vybavenie, modernizácia 

a rekonštrukcia, služby“.  

 

9. Na strane 23 v tabuľke k Aktivite B.2.2. v riadku „Z toho výška RP“ sa suma 555 tis. 

EUR nahrádza sumou 550,6 tis. EUR, v riadku „Prijímateľ RP“ sa za slovo „cesta“ 

vkladajú slová „mestá a obce, subjekty územnej spolupráce a iné právnické osoby“ 

a v riadku „Účel RP“ sa za slovo „turistiky“ vkladajú slová „vidieckej turistiky, 

cestovného ruchu a tvorby image regiónu“.  

 

10. Na strane 23 názov Opatrenia B.3. znie: „Opatrenie B.3. Podpora subjektov sociálnej 

ekonomiky a subjektov na podporu lokálnej zamestnanosti“. V texte Opatrenia sa číslo 

6 nahrádza číslom 5 a slová „vznik subjektov sociálnej ekonomiky“ sa nahrádzajú 

slovami „podporu vytvárania pracovných miest na lokálnej úrovni“. V tabuľke 

k Opatreniu v riadku „Z toho výška RP“ sa suma 800 tis. EUR nahrádza sumou 711 tis. 



EUR, v riadku „Prijímateľ RP“ sa za slovo „obce“ vkladajú slová „subjekty územnej 

spolupráce a iné právnické osoby“ a v riadku „Účel RP“ sa za slovo „technológie“ 

vkladajú slová „a dopravných prostriedkov, materiálu a služieb“, za slovo „náklady“ sa 

vkladajú slová „prenájom priestorov, režijné náklady a iné výdavky priamo súvisiace 

s vytváraním pracovných miest na lokálnej úrovni“.  

 

11. Na strane 26 v tabuľke k Aktivite C.2.1. v riadku „Prijímateľ RP“ sa za slová 

„Škultétyho Veľký Krtíš“ vkladajú slová „mestá a obce, subjekty územnej spolupráce 

a iné právnické osoby“, v riadku „Účel RP“ sa pred slovo „nákup“ vkladajú slová 

„modernizácia a rekonštrukcia objektov, obstaranie súvisiacich prác a služieb“ a za 

slovo „škôl“ sa vkladajú slová „a školských internátov“.  

 

12. Na strane 26 v Aktivite C.2.2. v druhom odseku v prvej a druhej vete sa za slovo 

„ekonomiky“ vkladajú slová „alebo subjektom na podporu lokálnej zamestnanosti“ 

v príslušnom tvare. V tabuľke k Aktivite C.2.2. v riadku „Predpokladané zdroje 

financovania“ sa za slovo „ekonomiky“ vkladajú slová „subjekty na podporu lokálnej 

zamestnanosti“ a v riadku „Prijímateľ RP“ sa za slovo „obce“ vkladajú slová „subjekty 

územnej spolupráce a iné právnické osoby“.  

 

13. Na strane 27 v tabuľke k Aktivite C.2.3. v riadku „Prijímateľ RP“ sa za slovo „mestá“ 

vkladajú slová „subjekty územnej spolupráce a iné právnické osoby“ a riadok „Účel RP“ 

znie: „rekonštrukcia, modernizácia a rozširovanie kapacít škôl a školských internátov, 

odstránenie havarijných stavov a obstaranie súvisiacich prác a služieb, obstaranie 

vybavenia, dopravných prostriedkov“.  

 

14. Na strane 28 v tabuľke k Aktivite D.1.2 v riadku „Z toho výška RP“ sa suma 250 tis. 

EUR nahrádza sumou 258,648 tis. EUR, v riadku „Prijímateľ RP“ sa slová „Občianske 

združenia, nezisková organizácia“ nahrádzajú slovami „obce a mestá, subjekty územnej 

spolupráce a iné právnické osoby“ a v riadku „Účel RP“ sa vypúšťa spojka „a“, za slovo 

„služby“ sa vkladajú slová „ambulantných sociálnych služieb“ a za slovo „vybavenia“ 

sa vkladajú slová „prevádzkové náklady“. Pod tabuľkou sa dopĺňa nová veta, ktorá znie: 

„Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o., Veľký Krtíš má neuhradené záväzky voči 

Národnej transfúznej službe SR a je vedená v centrálnom registri pohľadávok štátu.“. 

 

15. Na strane 29 v názve Aktivity D.2.2. sa za slovo „Budovanie“ vkladá slovo „dopravnej“. 

V texte Aktivity v prvej vete sa za slovo „zlepšenie“ vkladá slovo „dopravnej“, v druhej 

vete sa slová „obci Balog nad Ipľom a Vinica“ nahrádzajú slovami „obciach 

a vybudovanie nových a rekonštrukcia existujúcich zberných dvorov a kompostární 

v obciach okresu“, za slovami „zateplenie kultúrneho domu“ sa vypúšťa spojka „a“ a za 

slovami „športová akadémia mládeže“ sa vkladajú slová „a spolufinancovanie výstavby 

mosta cez hraničnú rieku Ipeľ v lokalite obcí Ipeľské Predmostie (SK) - Drégelypalánk 

(HU) a ciest, ktoré vedú k mostu na slovenskej strane.“ V tabuľke v časti „Z toho výška 

RP“ sa suma 455 tis. EUR nahrádza sumou 576,19 tis. EUR, v riadku „Partneri“ sa za 

slovo „Krtíš“ vkladajú slová „občianske združenie a iné neziskové organizácie, 

podnikatelia“, v riadku „Prijímateľ RP“ sa za slovo „obce“ vkladajú slová „subjekty 

územnej spolupráce a iné právnické osoby“ a v riadku „Účel RP“ sa slová „rekonštrukcia 

štadiónu, rekonštrukcia tenisových kurtov, rekonštrukcia ľudového domu, vytvorenie 

Športovej akadémie“ nahrádzajú slovami „Budovanie a rekonštrukcia dopravnej, 



občianskej a environmentálnej infraštruktúry, vytvorenie a prevádzkovanie športovej 

akadémie mládeže, obstaranie súvisiacich prác, tovarov, služieb a stavebných prác 

a úprav, investície do materiálno-technického vybavenia“.  

Pod tabuľku sa vkladá text, ktorý znie: „Na triedený zber komunálnych odpadov, 

mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a na zhodnocovanie 

biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov plánujú využiť finančné prostriedky 

EÚ v rámci OP KŽP nasledovné obce: Ipeľské Predmostie, Vinica, Dolinka, Veľká Ves 

nad Ipľom, Príbelce, Veľké Zlievce, Malý Krtíš, Hrušov, Sečianky, Veľká Čalomija, 

Bušince, Dolná Strehová, Závada, Lesenice, Modrý Kameň.  

 

Indikatívny zoznam projektových zámerov k aktivite D.2.2. Budovanie dopravnej, 

občianskej a environmentálnej infraštruktúry, podpora voľnočasových, kultúrnych, 

športových a spoločenských aktivít:  

 

Názov subjektu Názov projektu 
Predpokladané 

náklady 

Plánovaný 

počet 

zamestnancov 

Predpokladaná výška 

EŠIF 

Obec Ipeľské 

Predmostie 

Zberný dvor Ipeľské 

Predmostie 
120 000,-€ 1 114 000,- € 

Obec Vinica 
Výstavba zberného dvora 

vo Vinici 
320 000,- € 1 304 000,- € 

 

Obec Dolinka 
Zberný dvor Dolinka 400 000,- 1 380 000,- € 

Obec Veľká Ves 

nad Ipľom 

Kompostovisko – Veľká 

Ves nad Ipľom 

 

210 000,- € 

 

1 

 

199 500,- € 

Obec Príbelce Zberný dvor - Príbelce 150 000,- € 2 142 500,- € 

Obec Veľké 

Zlievce 

 

Zhodnocovanie biologicky 

rozložiteľného 

komunálneho odpadu 

v obci Veľké Zlievce 

71 640,- € 
 

1 
68 058,- € 

Obec Malý Krtíš 

 

Zriadenie zberného miesta 

a nákup technickej 

vybavenosti v obci  Malý 

Krtíš 

297 000,- € 1 282 150,- € 

Obec Hrušov 
Malá kompostáreň v obci 

Hrušov 
150 000,- € 1 142 500,- € 

Obec Sečianky Zberný dvor v Sečiankach 330 000,- € 1 313 500,- € 

Obec Veľká 

Čalomija 

Zberný dvor Veľká 

Čalomija 
362 921,39 € 2 344 775,32 € 

Obec Bušince Zberný dvor Bušince 350 000,- € 1 332 500,- € 

Obec Dolná 

Strehová 

Zberný dvor Dolná 

Strehová 
350 000,- € 

 

2 
332 500,- € 

Obec Závada 
Zberný dvor v obci 

Závada 
102 500,- € 

 

1 
97 375,- € 

Obec Závada 

Zhodnocovanie biologicky 

rozložiteľného 

komunálneho odpadu 

v obci Závada 

350 000,- € 
 

1 
332 500,- € 

Obec Lesenice 

 

Zberný dvor separovaného 

odpadu - Lesenice 
360 000,- € 

 

1 
342 000,- € 

Mesto Modrý 

Kameň 

Zberný dvor Modrý 

Kameň – prestavba 

890 000,- 

€ 1 845 500,00 € 

„. 

 



16. Na strane 30 v Opatrení E.1 v štvrtej odrážke sa slová „medzi priemyselným parkom 

Malý Krtíš a mestami Veľký Krtíš a Modrý Kameň“ nahrádzajú slovami „medzi: 

mestami Veľký Krtíš – Modrý Kameň, mestom Veľký Krtíš – priemyselným parkom 

Malý Krtíš – výrobno-obchodným areálom Nová Ves“. V tabuľke k opatreniu E.1 

v riadku „Kľúčoví partneri (gestori)“ sa za slová „Malý Krtíš“ vkladajú slová „Nová 

Ves“. 

 

17. Na strane 32 tabuľka č. 5 vrátane nadpisu znie: „Tabuľka č. 5 Rozdelenie regionálneho 

príspevku pre okres Veľký Krtíš (v tis. EUR) 

 
  

 Názov priority/opatrenia/aktivity 
Roky/čerpanie 

Spolu  
2016 2017 2018 2019 2020 

Systémové opatrenia na úrovni okresu Veľký Krtíš 

A.1 Centrum podpory regionálneho rozvoja  82,81 110,550 133,034 137,168 463,562 

Projektové opatrenia na úrovni okresu Veľký Krtíš 

Priorita B. Posilnenie regionálnej a lokálnej ekonomiky a tvorba pracovných miest  

B.1.5. 
Podpora minimálne 2 subjektov v oblasti 

agroturizmu a vidieckeho turizmu 
    50 50 50  150 

B.1.6. 
Vytvorenie včelárskeho podporného výrobného a 

odbytového združenia 
  20       20 

B.2.2 Podpora udržateľného cestovného ruchu   55 90,6 195 210 550,6 

B.3 
Podpora subjektov sociálnej ekonomiky 

a subjektov na podporu lokálnej zamestnanosti 
260 125 150 66 110 711 

Priorita C. Rozvoj ľudských zdrojov, zvyšovanie kvalifikácie a prepojenie vzdelávania s praxou  

C.2.1. 
Podpora 3 regionálnych centier vzdelávania / 

COVP a ďalších vzdelávacích aktivít 
 135 115   250 

C.2.2. Zriadenie minimálne 3 tréningových centier      100 100  200 

C.2.3. 
Podpora inkluzívneho predprimárneho 

a primárneho vzdelávania 
  50 50 50  150 

Priorita D. Moderné a dostupné verejné služby 

D.1.2. 
Zvýšenie kapacity sociálnych a zdravotných 

služieb 
40  20  83,85 71,966 42,832 258,648 

D.2.2. 

Budovanie dopravnej, občianskej 

a environmentálnej infraštruktúry, podpora 

voľnočasových, kultúrnych, športových a 

spoločenských aktivít 

200 212,19 100 64   576,19 

Spolu 500 700 750 730 650 3 330 

„. 

 

 



 

 

Nám. slobody 1, 813 70 Bratislava 

 

 

 

Zmena účelu a rozdelenia regionálneho príspevku v Akčnom pláne  

rozvoja okresu Veľký Krtíš 

 

 

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 Veľký Krtíš 

(ďalej len „akčný plán“), schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 378                                    

zo 07. septembra 2016, na základe návrhu na zmenu účelu a rozdelenia regionálneho príspevku 

v akčnom pláne a odporúčania Rady pre rozvoj okresu Veľký Krtíš.  

 

Táto zmena akčného plánu sa označuje ako dodatok č. 1. Prílohou je návrh vedúceho úradu 

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

 

 

26. apríla 2018 

 

 

 

       Peter Pellegrini 

 predseda vlády Slovenskej republiky 

 

 


