
 

 

Zmena účelu a rozdelenia regionálneho príspevku – 

dodatok č. 3 k Akčnému plánu rozvoja okresu Veľký Krtíš v znení dodatku č. 2 

 

Čl. I 

          

Akčný plán rozvoja okresu Veľký Krtíš v znení dodatku č. 2 schváleného predsedom 

vlády Slovenskej republiky dňa 3. júla 2018  sa mení a dopĺňa takto: 

 

1. V celom Akčnom pláne sa slová „Rozvojová rada pre rozvoj okresu Veľký Krtíš“ 

nahrádzajú slovami „Výbor pre rozvoj okresu Veľký Krtíš“.  

 

2. V celom Akčnom sa slová „subjekty územnej spolupráce a iné právnické osoby“ 

nahrádzajú slovami „subjekty územnej spolupráce, iné právnické osoby a fyzické osoby 

– podnikatelia“.   

 

3. Na strane 18 v tabuľke k Opatreniu A.1.1. Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu 

Veľký Krtíš sa  vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje financovania:“, „Celkový 

rozpočet:“, a „Z toho výška RP:“. 

 

4. Na strane 19 sa na záver prioritnej oblasti A „Systémové opatrenia Akčného plánu na 

úrovni okresu Veľký Krtíš “ dopĺňa tabuľka, ktorá znie: 
 

„Predpokladané zdroje financovania prioritnej oblasti A. Systémové opatrenia Akčného plánu na 

úrovni okresu Veľký Krtíš 
 

Predpokladané zdroje financovania:  RP, príjmy z vlastných aktivít 

Celkový rozpočet:  560 tis. EUR 

Z toho výška RP: 463,562 tis. EUR 

Z toho orientačne programy spolufinancované z 

EŠIF: 

- 

.“ 

 

5. Na strane 19 v Aktivite B.1.1. Podpora minimálne 4 podnikateľských subjektov 

v poľnohospodárskej prvovýrobe vrátane pestovania ovocia a zeleniny sa v prvej vete za 

slová „ovocia a zeleniny“ dopĺňajú slová „ , všeobecnej rastlinnej a živočíšnej výroby“. 

 

6. Na strane 19 v Aktivite B.1.1. Podpora minimálne 4 podnikateľských subjektov 

v poľnohospodárskej prvovýrobe vrátane pestovania ovocia a zeleniny sa v druhej vete 

za slová „Predpokladajú sa investície“ dopĺňajú slová „na obstaranie dopravných 

prostriedkov, strojov, prístrojov a zariadení poľnohospodárskej techniky a náradia,“. 

 

7. Na strane 19 v tabuľke k Aktivite B.1.1. Podpora minimálne 4 podnikateľských 

subjektov v poľnohospodárskej prvovýrobe vrátane pestovania ovocia a zeleniny sa 

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

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

 

8. Na strane 20 v tabuľke k Aktivite B.1.2. Podpora minimálne 4 podnikateľských 

subjektov vo vinohradníctve a vinárstve sa vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje 

financovania:“, „Celkový rozpočet:“, „Z toho výška RP:“ a „Z toho orientačne EŠIF:“. 
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9. Na strane 20 v tabuľke k Aktivite B.1.3. Podpora minimálne 3 subjektov v spracovaní 

poľnohospodárskych produktov sa vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje 

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

 

10. Na strane 21 v tabuľke k Aktivite B.1.4. Podpora minimálne 2 podnikateľských 

subjektov v oblasti lesného hospodárstva a spracovania biomasy sa vypúšťajú riadky 

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

toho orientačne EŠIF:“. 

 

11. Na strane 21 v tabuľke k Aktivite B.1.5. Podpora minimálne 2 subjektov v oblasti 

agroturizmu a vidieckeho turizmu sa  vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje 

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

 

12. Na strane 22 v tabuľke k Aktivite B.1.6. Vytvorenie včelárskeho podporného výrobného 

a odbytového združenia sa vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje financovania:“, 

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

 

13. Na strane 22 v tabuľke k Aktivite B.2.1. Podpora minimálne 6 podnikateľských 

projektov v priemysle, službách, kreatívnom priemysle, stavebníctve a odpadovom 

hospodárstve vrátane inovácie a zavádzania nových produktov a technológií, výskumu 

a vývoja a podpora ich vstupu na nové trhy, vývoj nových obchodných modelov sa  

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

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

 

14. Na strane 23 v tabuľke k Aktivite B.2.2. Podpora udržateľného cestovného ruchu sa  

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

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

 

15. Na strane 23 sa v popise k Opatreniu B.3 v prvom odseku nahradí číslo „5 “ číslom  „2“. 

 

16. Na strane 24 v tabuľke k Opatreniu B.3. Podpora subjektov sociálnej ekonomiky 

a subjektov na podporu lokálnej zamestnanosti sa vypúšťajú riadky „Predpokladané 

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

EŠIF:“ 
 

17. Na strane 25 sa na záver opatrenia v prioritnej oblasti B Posilnenie regionálnej a lokálnej 

ekonomiky a tvorba pracovných miest dopĺňa tabuľka, ktorá znie: 
 

„Predpokladané zdroje financovania prioritnej oblasti B. Posilnenie regionálnej a lokálnej 

ekonomiky a tvorba pracovných miest 
 

Predpokladané zdroje financovania:  PRV, OP ĽZ, OP VaI, OPKŽP, súkromné zdroje, investičná 

pomoc (§ 4, § 7 )*, RP, Interreg SK-HU, RP, obce, SIH  

Celkový rozpočet:  53 925 tis. Eur 

Z toho výška RP: 1 176,6 tis. Eur 

Z toho orientačne programy 

spolufinancované z EŠIF: 
21 213 tis. Eur 

* podľa zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov                                                                                   „ 
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18. Na strane 25 v tabuľke k Opatreniu C.1 Realizácia národných projektov ÚPSVaR 

v okrese Veľký Krtíš sa  vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje financovania:“, 

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

 

19. Na strane 25 v prvom odseku k Aktivite C.2.1. Podpora 3 regionálnych centier 

vzdelávania/ COVP a ďalších vzdelávacích aktivít sa slová „indikované ÚPSVR vo 

Veľkom Krtíši ako chýbajúce“ nahrádzajú slovami „žiadané na trhu práce“. 

 

20. Na strane 26 sa z popisu k Aktivite C.2.1 Podpora 3 regionálnych centier vzdelávania / 

COVP a ďalších vzdelávacích aktivít vypúšťa znenie šiesteho odseku „V rámci aktivity 

sa taktiež plánuje zriadenie poľnohospodárskeho inkubátora, ktorý bude podporovať 

absolventov SOŠ s poľnohospodárskym zameraním odborným poradenstvom, dohľadom 

a prenájmom strojov a zariadení. “. 

 

21. Na strane 26 v tabuľke k Aktivite C.2.1. Podpora 3 regionálnych centier vzdelávania / 

COVP a ďalších vzdelávacích aktivít sa  vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje 

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

a v riadku „Účel RP“ znie „Modernizácia, rekonštrukcia a vybudovanie objektov, 

vrátane skleníka, obstaranie  súvisiacich prác a služieb, nákup a modernizácia 

technického vybavenia škôl a školských internátov“. 

 
22. Na strane 27 v tabuľke k Aktivite C.2.2. Zriadenie minimálne 3 tréningových centier sa  

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

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

 

23. Na strane 27 v tabuľke k Aktivite C.2.3. Podpora inkluzívneho predprimárneho 

a primárneho vzdelávania sa  vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje financovania:“, 

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

24. Na strane 28 sa na záver prioritnej oblasti C Rozvoj ľudských zdrojov, zvyšovanie 

kvalifikácie a prepojenie vzdelávania s praxou dopĺňa tabuľka, ktorá znie: 
 

„Predpokladané zdroje financovania prioritnej oblasti C. Rozvoj ľudských zdrojov, zvyšovanie 

kvalifikácie a prepojenie vzdelávania s praxou 

 

Predpokladané zdroje financovania:  OP ĽZ, RP, IROP, subjekty sociálnej ekonomiky, 

subjekty lokálnej zamestnanosti, mestské a obecné 

rozpočty, RP 

Celkový rozpočet:  5 360 tis. EUR  

Z toho výška RP: 855 tis. Eur  

Z toho orientačne programy 

spolufinancované z EŠIF: 
4 760 tis. EUR 

                                                     .“ 

  

25. Na strane 28 v tabuľke k Aktivite D.1.1. Dostupné sociálne bývanie sa  vypúšťajú riadky 

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

toho orientačne EŠIF:“. 

 

26. Na strane 29 v tabuľke k Aktivite D.1.2. Zvýšenie kapacity sociálnych a zdravotných 

služieb“ sa  vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje financovania:“, „Celkový 

rozpočet:“, „Z toho výška RP:“ a „Z toho orientačne EŠIF:“. 
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27. Na strane 29 v tabuľke k Aktivite D.2.1. Digitalizácia verejnej správy v okrese Veľký 

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

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

 

28. Na strane 30 v tabuľke k Aktivite D.2.2. Budovanie dopravnej, občianskej 

a environmentálnej infraštruktúry, podpora voľnočasových, kultúrnych, športových a 

spoločenských aktivít sa vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje financovania:“, 

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

 
29. Na strane 30 v popise k  Aktivite D.2.2. Budovanie dopravnej, občianskej 

a environmentálnej infraštruktúry, podpora voľnočasových, kultúrnych, športových a 

spoločenských aktivít sa slová „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, Záhorce, 

Kamenné Kosihy, Kováčovce, Čelovce“ nahrádzajú slovami „obce okresu Veľký Krtíš“. 

 
30. Na strane 30 sa vypúšťa tabuľka „Indikatívny zoznam projektových zámerov k aktivite 

D.2.2. Budovanie dopravnej, občianskej a environmentálnej infraštruktúry, podpora 

voľnočasových, kultúrnych, športových a spoločenských aktivít:“.  

 

31. Na strane 31 sa na záver prioritnej oblasti D Moderné a dostupné verejné služby dopĺňa 

tabuľka, ktorá znie: 
 

„Predpokladané zdroje financovania prioritnej oblasti D. Moderné a dostupné verejné služby  

 

Predpokladané zdroje financovania:  ŠFRB, OP ĽZ, RP, OP II/EVS, PRV, OPKŽP, 

Environmentálny fond 

Celkový rozpočet:  9 285 tis. EUR  

 

Z toho výška RP: 834,838 tis. Eur 

Z toho orientačne programy 

spolufinancované z EŠIF: 
7 210 tis EUR 

           .“ 

 

32. Na strane 32 v tabuľke k Opatreniu E.1. Podpora rekonštrukcie a dobudovania miestnej 

cestnej infraštruktúry a rozvoja účelových cyklotrás sa vypúšťajú riadky „Predpokladané 

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

EŠIF:“. 

 

33. Na strane 32 sa na záver prioritnej oblasti E Udržateľná mobilita pracovnej sily dopĺňa 

tabuľka, ktorá znie: 
 

„Predpokladané zdroje financovania prioritnej oblasti E. Udržateľná mobilita pracovnej sily  

 

Predpokladané zdroje financovania:  IROP, BBSK, mestá a obce 

Celkový rozpočet:  6 000 tis. Eur   

Z toho výška RP: 0 Eur  

Z toho orientačne programy 

spolufinancované z EŠIF: 
4 000 tis. Eur   
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           .“ 

34. Na strane 33 tabuľka č. 5 „Rozdelenie regionálneho príspevku pre okres Veľký Krtíš 

(v tis. EUR)“ znie: 

 
„Tabuľka č. 5 Rozdelenie regionálneho príspevku pre okres Veľký Krtíš (v tis. EUR) 

Návrh rozdelenia Regionálneho príspevku v tis. EUR a vytvorenie pracovných miest 

Prioritná oblasť 2016 2017 2018 2019 2020 

Spolu ( v tis. 

EUR) 

Vytvorené 

pracovné 

miesta 

A. Systémové opatrenia 

na úrovni okresu 0 82,81 110,550 133,034 137,168 463,562 5 

B. Prioritná oblasť 

(názov) 45,008 180 326,592 255 370 1176,6 737 

C. Prioritná oblasť 

(názov) 90 205 190  270 100 855 15 

D. Prioritná oblasť 

(názov) 364,992 232,19 122,858 71,966 42,832 834,838 65 

E. Prioritná oblasť 

(názov) 0 0 0 0 0 0 0 

       Spolu 500 700 750 730 650 3330 822 

.“ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

Zmena účelu a rozdelenia regionálneho príspevku Akčného plánu  

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 

v znení dodatku č. 2 (ďalej len „akčný plán“) zo dňa 03. júla 2018 na základe návrhu na zmenu 

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

okresu Veľký Krtíš.   

 

Táto zmena akčného plánu sa označuje ako dodatok č. 3. Prílohou je návrh vedúceho úradu 

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

 

 

 

13. 09. 2018 

 

 

 

       Peter Pellegrini 

predseda vlády Slovenskej republiky 

 

 

Nám. slobody 1, 813 70 Bratislava 


