
Zmena účelu a rozdelenia regionálneho príspevku –  

dodatok č. 4 k Akčnému plánu rozvoja okresu Revúca v znení dodatku č. 3 

 
 

Čl. 1 

 

Akčný plán rozvoja okresu Revúca v znení dodatku č. 3 schváleného predsedom vlády Slovenskej 

republiky dňa 26.04.2018 sa mení a dopĺňa takto: 

 

1. V celom Akčnom pláne rozvoja okresu Revúca sa slová „Rozvojová rada okresu“ nahrádzajú 

slovami „Výbor pre rozvoj okresu Revúca“. 

 

2. Na strane 17 v tabuľke „Prehľad priorít, opatrení a kľúčových aktivít Akčného plánu okresu“                       

sa v aktivite „B.1.1 Vytvorenie podmienok pre vznik minimálne 7 projektov z oblasti 

poľnohospodárstva, lesníctva a rybolovu“ vypúšťajú slová „minimálne 7“.  

 

3. Na strane 18 v tabuľke „Prehľad priorít, opatrení a kľúčových aktivít Akčného plánu okresu“                         

sa v aktivite „B.2.3 Vytvorenie podmienok pre možnosť podpory minimálne 10 projektov 

rozvoja infraštruktúry cestovného ruchu“ vypúšťajú slová „minimálne 10“. 

 

4. Na strane 18 v tabuľke „Prehľad priorít, opatrení a kľúčových aktivít Akčného plánu okresu“          

sa v aktivite „C.2.2 Vybudovanie minimálne 3 Tréningových centier“ vypúšťajú slová 

„minimálne 3“.  

 

5. Na strane 18 v tabuľke „Prehľad priorít, opatrení a kľúčových aktivít Akčného plánu okresu“                         

sa v opatrení „D.1 Podpora rozvoja miestnej ekonomiky Podpora založenia min. 5 subjektov  

miestnej ekonomiky“ vypúšťajú slová „min. 5“.  

 

6. Na strane 20 v tabuľke k Opatreniu „A.2 Centrum podpory regionálneho rozvoja“ sa vypúšťajú 

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

orientačne EŠIF“.  V riadku „Prijímateľ RP“ sa vypúšťa slovo „Obec“.  

 

7. Na strane 20 sa na záver prioritnej oblasti A. Systémové opatrenia na realizáciu Akčného plánu                  

na úrovni okresu“ dopĺňa tabuľka, ktorá znie:  

 

„Predpokladané zdroje financovania prioritnej oblasti A. Systémové opatrenia                                

na realizáciu Akčného plánu na úrovni okresu  

Predpokladané zdroje 

financovania:  

RP, OP ĽZ, mestské rozpočty  

Celkový rozpočet:   566 tis. EUR 

Z toho výška RP:   566 tis. EUR 

Z toho orientačne programy 

spolufinancované z EŠIF  

- 

„. 

 

8. Na strane 21 v tabuľke k Aktivite „B.1.1 Podpora min. 7 projektov z oblasti poľnohospodárstva, 

lesníctva a rybolovu“ sa vypúšťajú slová „min. 7“ a riadky „Predpokladané zdroje 

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

„Prijímateľ RP“ sa slová „Združenie, právnické osoby“ nahrádzajú slovami „subjekty územnej 

spolupráce, iné právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia“. 

 

 



9. Na strane 21 až 23 sa vypúšťa „Zoznam indikatívnych projektov:“ k Aktivite B.1.1 Podpora                    

min. 7 projektov z oblasti poľnohospodárstva, lesníctva a rybolovu.  

 

10. Na strane 23 sa v tabuľke k Aktivite „B.1.2 Podpora projektov z oblasti spracovania dreva 

a výrobkov z dreva a korku“ vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje financovania“, „Celkový 

rozpočet“, „Z toho výška RP“ a „Z toho orientačne EŠIF“. V riadku „Prijímateľ RP“ sa slová 

„Združenie, právnické osoby“ nahrádzajú slovami „subjekty územnej spolupráce, iné právnické 

osoby a fyzické osoby – podnikatelia“. 

 

11. Na strane 24 a 25 sa vypúšťa „Zoznam indikatívnych projektov:“ k Aktivite B.1.2 Podpora 

projektov z oblasti spracovania dreva a výrobkov z dreva a korku. 

 

12. Na strane 25 sa v tabuľke k Aktivite „B.1.3 Podpora projektov ostatných oblastí priemyselnej 

a remeselnej výroby“ vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje financovania“, „Celkový 

rozpočet“, „Z toho výška RP“ a „Z toho orientačne EŠIF“. V riadku „Prijímateľ RP“ sa slová 

„právnické osoby“ nahrádzajú slovami „subjekty územnej spolupráce, iné právnické osoby 

a fyzické osoby – podnikatelia“. 

 

13. Na strane 25 a 26 sa vypúšťa „Zoznam indikatívnych projektov:“ k Aktivite B.1.3 Podpora 

projektov ostatných oblastí priemyselnej a remeselnej výroby.  

 

14. Na strane 27 v tabuľke k Aktivite „B.2.2 Vytvorenie koordinačnej platformy poskytovateľov 

služieb v oblasti cestovného ruchu“ sa vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje financovania“, 

„Celkový rozpočet“ a „Z toho výška RP“.  

 

15. Na strane 27 v tabuľke k Aktivite „B.2.3 Vytvorenie podmienok pre možnosť podpory 

minimálne 10 projektov rozvoja infraštruktúry cestovného ruchu“ sa vypúšťajú slová 

„minimálne 10“ a riadky „Predpokladané zdroje financovania“, „Celkový rozpočet“, „Z toho 

výška RP“ a „Z toho orientačne EŠIF“. V časti „Prijímateľ RP“ sa vypúšťajú slová „mestá 

a obce okresu“ a dopĺňajú sa slová „fyzické osoby – podnikatelia“. 

 

16. Na strane 28 a 29 sa vypúšťa „Zoznam indikatívnych projektov:“ k Aktivite B.2.3 Vytvorenie 

podmienok pre možnosť podpory minimálne 10 projektov rozvoja infraštruktúry cestovného 

ruchu. 

 

17. Na strane 29 sa na záver prioritnej oblasti „B. Rozvoj miestnej ekonomiky vrátane vybudovanie 

podpornej infraštruktúry“ dopĺňa tabuľka, ktorá znie: 

 

„Predpokladané zdroje financovania prioritnej oblasti B. Rozvoj miestnej ekonomiky vrátane 

vybudovania podpornej infraštruktúry 

 

Predpokladané zdroje 

financovania: 

RP, OP ĽZ, PRV, podnikateľský sektor/súkromné 

zdroje, regionálna investičná pomoc (v zmysle zákona 

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

a o zmene a doplnení niektorých zákonov)1 , OP VaI 

(zmysle vyhlásených výziev), vlastné zdroje 

Celkový rozpočet: 43 614 tis. EUR 

Z toho výška RP: 1 243 tis. EUR 

Z toho orientačne programy 

spolufinancované z EŠIF: 

20 000 tis. EUR 

 1 nejedná sa o právne nárokovateľný zdroj financovania“.  

 

18. Na strane 30 v tabuľke k Opatreniu „C.1 Zlepšenie prístupu na trh práce v okrese pre dlhodobo 

nezamestnaných, mladých, nízko kvalifikovaných, starších a zdravotne postihnutých“                              



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

RP“.  

 

19. Na strane 31 v tabuľke k Aktivite „C.2.1 Vytvorenie a dobudovanie 2 regionálnych centier 

vzdelávania/COVP“ sa vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje financovania“, „Celkový 

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

 

20. Na strane 32 sa vypúšťa „Zoznam indikatívnych projektov:“ k Aktivite „C.2.1 Vytvorenie 

a dobudovanie 2 regionálnych centier vzdelávania/COVP“.  

 

21. Na strane 32 sa v Aktivite „C.2.2 Vybudovanie minimálne 3 tréningových centier“ vypúšťajú 

slová „minimálne 3“.  

 

22. Na strane 33 v tabuľke k Aktivite „C.2.2 Vybudovanie minimálne 3 tréningových centier“                               

sa v riadku „Účel RP“ vypúšťajú slová „min. 3“, vypúšťajú sa riadky „Predpokladané zdroje 

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

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

spolupráce, nezisková organizácia“. 

 

23. Na strane 33 v tabuľke k Aktivite „C.2.3 Podpora investícií do predprimárneho vzdelávania 

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

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

 

24. Na strane 34 sa vypúšťa „Zoznam indikatívnych projektov:“ k Aktivite C.2.3 Podpora investícií           

do predprimárneho vzdelávania a primárneho vzdelávania.  

 

25.  Na strane 35 v tabuľke k Aktivite „C.2.4 Vytvorenie Klastra prípravy a vzdelávania pre trh 

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

výška RP“ a „Z toho orientačne EŠIF“ a v riadku „Účel RP“ sa slovo „Združenia“ nahrádza 

slovom „Klaster“.  

 

26. Na strane 35 sa na záver prioritnej oblasti „C. Rozvoj ľudských zdrojov a zvyšovanie 

kvalifikácie nezamestnaných“ dopĺňa tabuľka, ktorá znie: 

 

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

kvalifikácie nezamestnaných  

 

Predpokladané zdroje 

financovania: 

RP, OP ĽZ, IROP, mestá a obce okresu,  

Celkový rozpočet: 4 780 tis. EUR 

Z toho výška RP: 548 tis. EUR 

Z toho orientačne programy 

spolufinancované z EŠIF: 

540 tis. EUR 

„. 

27. Na strane 36 sa v texte k Opatreniu „D.1 Podpora rozvoja miestnej ekonomiky“  vypúšťajú 

slová „min. 5“ a v tabuľke k Opatreniu „D.1 Podpora rozvoja miestnej ekonomiky“                                   

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

RP“ a „Z toho orientačne EŠIF“. V riadku „Účel RP“ sa vypúšťajú slová „“min. 5“. Slová 

„Mestá a obce okresu, subjekty územnej spolupráce a iné právnické osoby“ sa nahrádzajú 

slovami „subjekty územnej spolupráce, iné právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia“. 

 

28. Na strane 37 sa vypúšťa „Zoznam indikatívnych projektov:“ k Opatreniu D.1 Podpora rozvoja 

sociálnej a miestnej ekonomiky. 

 



29. Na strane 38 sa v názve a texte k Aktivite „D.2.1 Podpora založenia min. 6 subjektov 

komunitných centier“ vypúšťajú slová „min. 6“ a v tabuľke k Aktivite „D.2.1 Podpora založenia 

min. 6 subjektov komunitných centier“ sa vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje 

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

„Prijímateľ RP“ sa slová „mestá a obce okresu, MVO“ nahrádzajú slovami „subjekty územnej 

spolupráce“. 

 

30. Na strane 38 a 39 sa vypúšťa „Zoznam indikatívnych projektov:“ k Aktivite D.2.1 Podpora 

založenia min. 6 subjektov komunitných centier. 

 

31. Na strane 39 v tabuľke k Aktivite „D.2.2 Rozšírenie siete poskytovateľov a zlepšenie kvality 

sociálnych a zdravotných služieb“ sa vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje financovania“, 

„Celkový rozpočet“, „Z toho výška RP“ a „Z toho orientačne EŠIF“. V riadku „Prijímateľ RP“                 

sa slová „mestá a obce okresu, MVO a iné právnické osoby“  nahrádzajú slovami „subjekty 

územnej spolupráce, iné právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia“. 

 

32. Na strane 40 sa vypúšťa „Zoznam indikatívnych projektov:“ k Aktivite D.2.2 Rozšírenie siete 

poskytovateľov a zlepšenie kvality sociálnych a zdravotných služieb.  

 

33. Na strane 41 v tabuľke k Opatreniu „D.3 Podpora realizácie modelových projektov /MRK“                          

sa vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje financovania“, „Celkový rozpočet“, „Celková výška 

RP“ a „Z toho orientačne EŠIF“. V riadku „Prijímateľ RP“ sa slová „mestá a obce okresu, 

MVO“ nahrádzajú slovami „subjekty územnej spolupráce“. 

 

34. Na strane 41 a 42 sa vypúšťa „Zoznam modelových projektov:“ k Opatreniu D.3 Podpora 

realizácie modelových projektov /MRK. 

 

35. Na strane 42 sa na záver prioritnej oblasti „D. Rozvoj sociálnej ekonomiky a sociálnych služieb“ 

dopĺňa tabuľka, ktorá znie: 

 

„Predpokladané zdroje financovania prioritnej oblasti D. Rozvoj sociálnej ekonomiky 

a sociálnych služieb  

 

Predpokladané zdroje 

financovania: 

RP, OP ĽZ, SIH, mestské a obecné rozpočty, 

súkromné zdroje  

Celkový rozpočet: 4 250 tis. EUR 

Z toho výška RP: 929 tis. EUR 

Z toho orientačne programy 

spolufinancované z EŠIF: 

1 315 tis. EUR 

„. 

 

36. Na strane 42 v tabuľke k Opatreniu „E.1 Zlepšenie stavu kultúrnej infraštruktúry“ sa vypúšťajú 

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

orientačne iné“. V riadku „Prijímateľ RP“ sa slová „mestá a obce okresu“ nahrádzajú slovami 

„subjekty územnej spolupráce, iné právnické osoby, fyzické osoby – podnikatelia“. 

 

37. Na strane 43 a 44 sa vypúšťa „Zoznam indikatívnych projektov:“ k Opatreniu E.1 Zlepšenie 

stavu kultúrnej infraštruktúry. 

 

38. Na strane 44 v tabuľke k Opatreniu „E.2 Vytvorenie podmienok pre zlepšenie stavu ostatnej 

infraštruktúry“ sa vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje financovania“, „Celkový rozpočet“,                 

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

 

39. Na strane 45 sa vypúšťa Zoznam indikatívnych projektov k Opatreniu E.2 Vytvorenie 

podmienok pre zlepšenie stavu ostatnej infraštruktúry.  



 

40. Na strane 46 sa na záver prioritnej oblasti „E. Zlepšenie stavu verejnej infraštruktúry“ dopĺňa 

tabuľka, ktorá znie: 

 

„Predpokladané zdroje financovania prioritnej oblasti E. Zlepšenie stavu verejnej 

infraštruktúry  

 

Predpokladané zdroje 

financovania: 

RP, mestské a obecné rozpočty, „Obnovme svoj dom“, 

súkromné zdroje, OP ĽZ, PRV, IROP, OP KŽP  

Celkový rozpočet: 7 700 tis. EUR 

Z toho výška RP: 549 tis. EUR 

Z toho orientačne iné: 1 000 tis. EUR 

Z toho orientačne programy 

spolufinancované z EŠIF: 

1 500 tis. EUR 

„. 

 

41. Tabuľka 12  na strane 49 „Tab. 12 Predpokladané náklady jednotlivých opatrení a kľúčových 

aktivít a časový harmonogram rozloženia regionálneho príspevku“ znie: 

 

 

Návrh rozdelenia Regionálneho príspevku  v tis. EUR 

 

 Prioritná oblasť Celkom 2016 2017 2018 2019 2020 

Vytvorené 

pracovné 

miesta  

A. SYSTÉMOVÉ OPATRENIA PRE 

REALIZÁCIU AKČNÉHO PLÁNU                         

NA ÚROVNI OKRESU 

   

566  

 

 

2 

 

 

    

159 

 

 

    

135 

 

 

    

135 

 

 

    

135 

 

 

 

10 

B. ROZVOJ MIESTNEJ EKONOMIKY 

VRÁTANE VYBUDOVANIA PODPORNEJ 

INFRAŠTRUKTÚRY 

 

 

1243   120   

 

197   

 

 414   

 

203   

 

259  

 

 

860 

C. ROZVOJ ĽUDSKÝCH ZDROJOV A 

ZVYŠOVANIE KVALIFIKÁCIE 

NEZAMESTNANÝCH 

 

 

548 

 

 

0 

 

  

196 

 

  

70  

 

 

227 

 

  

55 

 

 

40 

D. ROZVOJ SOCIÁLNEJ EKONOMIKY A 

SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

 

929  78  

 

140 

  

206  

  

 

191  

  

 

314 

 

 

128 

E. ZLEPŠENIE STAVU VEREJNEJ 

INFRAŠTRUKTÚRY 

  

549   300  

  

68  

  

 

25  

  

64  

  

 

92  

 

 

50 

  

Spolu 3 835   500     760   850   835   890   

 

1088 

 

 

 

Čl. II 

 

 

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa 19. 10. 2018. 

 



 

 

Nám. slobody 1, 813 70 Bratislava 

 

Zmena účelu a rozdelenia regionálneho príspevku Akčného plánu  

rozvoja okresu Revúca 

 

 

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 Revúca 

v znení dodatku č. 3 (ďalej len „akčný plán“) zo dňa 17. augusta 2018 na základe návrhu                  

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

pre rozvoj okresu Revúca.     

 

Táto zmena akčného plánu sa označuje ako dodatok č. 4. 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 


