Dodatok č. 1 k Akčnému plánu rozvoja okresu Kežmarok
Čl. I
Akčný plán rozvoja okresu Kežmarok schválený uznesením vlády Slovenskej republiky
č. 45/2016 k návrhu Akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok zo dňa 10. februára 2016 sa
mení a dopĺňa takto:
1. Na strane 13 v tabuľke v časti A. Systémové opatrenia na úrovni okresu Kežmarok
v bode 1.1. sa na konci dopĺňa táto veta: „Iniciuje vypracovanie koncepčných
dokumentov na úrovni okresu.“.
2. Na strane 14 v tabuľke v časti A. Systémové opatrenia na úrovni okresu Kežmarok
v bode 1.6 sa slová „centra projektovej podpory a prípravy projektov“ nahrádzajú
slovami „Centra podpory regionálneho rozvoja (oprava a vybavenie priestorov pre
CPRR v objekte Reduta v meste Kežmarok, bežné a kapitálové výdavky na prevádzku
a aktivity CPRR)“.
3. Na strane 14 v tabuľke v časti B. Prioritná oblasť „Podpora regionálnej ekonomiky
a inovácií“ v nadpise bodu 5 sa za slová „subjektov sociálnej ekonomiky“ vkladajú slová
„a subjektov na podporu lokálnej zamestnanosti a verejných služieb“. Vo vete pod
nadpisom bodu 5 sa za slová „sociálnej ekonomiky“ vkladajú slová „a subjektov na
podporu lokálnej zamestnanosti“.
4. Na strane 16 v tabuľke v časti D. Prioritná oblasť „Zvyšovanie atraktivity územia
a zlepšenie kvality a dostupnosti služieb“ v bode 15 sa na konci vkladajú tieto slová: „a
dve okresné integrované koncepcie/politiky (sociálna starostlivosť, zdravotná
starostlivosť a podpora zdravia)“.

5. Na strane 17 v časti „Opatrenie 1. Kežmarská rozvojová platforma“ za prvý odsek sa
dopĺňa druhý odsek, ktorý znie: „Predpokladané zdroje financovania: EŠIF, verejné
a súkromné zdroje, Suma RP na celé Opatrenie 1.: 970 tisíc eur, Kľúčoví partneri
(gestor): Kežmarská rozvojová rada, CPRR, ústredné a miestne orgány štátnej správy,
subjekty územnej spolupráce a sociálno-ekonomickí partneri. Termín: 2016-2020“.

6. Na strane 17 v časti „Podopatrenie 1.1. Kežmarská rozvojová platforma“ za prvý odsek
sa dopĺňa druhý odsek, ktorý znie: „Kežmarská rozvojová rada iniciuje vypracovanie
strategických, koncepčných a plánovacích dokumentov a implementačných projektov
v jednotlivých sektoroch a oblastiach akými sú napr. miestna ekonomika, cestovný ruch,
regionálne produkty, podpora investícií a podnikania, zamestnanosť, celoživotné
vzdelávanie a poradenstvo, služby trhu práce, sociálna inklúzia, sociálne služby,
zdravotná starostlivosť a podpora zdravia, prevencia kriminality, verejné služby, verejná
infraštruktúra a pod.“.

7. Na strane 18 v časti „Podopatrenie 1.2 Podpora klastrových iniciatív v kľúčových
hospodárskych sektoroch v okrese (v spolupráci s RIS a MAS)“ sa vypúšťa riadok

„Suma: 200 tisíc eur, z toho 100 tisíc eur RP v roku 2016“ a v riadku „Kľúčoví partneri“
sa vypúšťa skratka „MDVRR SR“.
8. Na strane 20 sa slová „Podopatrenie 1.6 Vytvorenie Centra projektovej podpory
a prípravy projektov“ nahrádzajú slovami „Podopatrenie 1.6 Vytvorenie Centra podpory
regionálneho rozvoja“. Na koniec prvého odseku sa dopĺňajú tieto vety: „Podpora pre
vytvorenie Centra podpory regionálneho rozvoja spočíva najmä vo financovaní
nasledovných nákladov:
- výdavky spojené s opravou a interiérovým vybavením priestorov budovy Reduty
v meste Kežmarok pre účely zabezpečenia sídla a umiestnenia Centra podpory
regionálneho rozvoja,
- bežné a kapitálové výdavky spojené s prevádzkou a plnením úloh Centra podpory
regionálneho rozvoja.”.
9. Na strane 20 v treťom odseku sa slová “projektovej podpory a prípravy projektov”
nahrádzajú slovami “podpory regionálneho rozvoja”. V štvrtom odseku sa vypúšťa
riadok „Suma: 1 mil. eur, z toho RP 450 tisíc eur: 200 tisíc eur v roku 2016, 150 tisíc
eur v roku 2017 a 100 tisíc eur v roku 2018”, v riadku „Kľúčoví partneri” sa skratka
„MDVRR SR“ nahrádza skratkou „ÚV SR“, v riadku „Partneri” sa za slovo „obce”
vkladajú slová „subjekty územnej spolupráce” a na konci sa dopĺňa riadok, ktorý znie:
„Oprávnený žiadateľ RP: subjekt územnej spolupráce alebo partnerstvo subjektov
územnej spolupráce (napr. záujmové združenie právnických osôb).”.
10. Na strane 20 v časti „Podopatrenie 1.7 Vytvorenie centra udržateľnej energetiky“ sa
vypúšťa riadok „Suma: 500 tisíc eur, z toho RP 120 tisíc eur: 30 tisíc eur v roku 2016,
90 tisíc eur v roku 2017“.
11. Na strane 22 sa za bod 2.6 dopĺňa bod 2.7, ktorý znie:
„2.7 Podpora investičného zámeru Goralská Dedina Osturňa, strediska cestovného
ruchu, ako centra vidieckej turistiky generujúceho min. 100 pracovných miest počas
celého roku.
Predpokladané zdroje financovania: podnikateľský sektor
Kľúčoví partneri (gestor): podnikateľský sektor, obec
Termín: 2018-2020“.
12. Na strane 25 nadpis Opatrenia 5 znie: „Subjekty sociálnej ekonomiky a subjekty na
podporu lokálnej zamestnanosti a verejných služieb“. V prvom odseku sa za slová
„sociálnej ekonomiky“ vkladajú slová „a subjektov na podporu lokálnej zamestnanosti“.
V druhom odseku sa suma 570 tisíc eur nahrádza sumou 475 tisíc eur a slová „z toho
370 tisíc eur v roku 2016 a 200 tisíc eur v roku 2017“ sa vypúšťajú.

13. Na strane 29 v bode 8.2 za slovo „škôl“ sa vkladá slovo „minimálne“, číslo 4 sa nahrádza
číslom 3 a vypúšťajú sa slová „(podľa naliehavosti)“. Suma 250 tisíc eur sa nahrádza
sumou 300 tisíc eur a slová „200 tisíc eur v roku 2017 a 400 tisíc eur v roku 2018“ sa
nahrádzajú slovami „(ZŠ Huncovce), 250 tisíc eur (ZŠ Jurské) a 300 tisíc eur (Veľká
Lomnica)“.
14. Na strane 32 v bode 10.1 sa na konci dopĺňa táto veta: „Tréningové centrá budú súčasťou
inštitucionalizácie partnerstva aktérov celoživotného vzdelávania, celoživotného
poradenstva, služieb zamestnanosti a ďalších sociálno-ekonomických partnerov
v okrese a budú previazané na implementáciu opatrení č. 1.3, 1,4, 1.5, 3.4, 5, 8, 9 a 11.“.
15. Na strane 32 sa za bod 10.1 dopĺňa bod 10.2, ktorý znie: „10.2. Rekonštrukcia
vzdelávacej infraštruktúry pre aktivity celoživotného vzdelávania a poradenstva na
Zamagurí. Cieľom rekonštrukcie budovy školy v Spišskej Starej Vsi je vytvorenie
predpokladov pre skvalitnenie vyučovacieho procesu existujúcej strednej školy a pre iné
vzdelávacie a poradenské aktivity prostredníctvom investícií do zníženia energetickej
efektívnosti, rekonštrukcie kúrenia, vybudovania miestností praktického vyučovania
a odborných učební a rekonštrukcie nevyhovujúcich vnútorných sietí a rozvodov.
Predpokladané zdroje financovania: ŠR, RP
Suma: 153 tisíc eur, z toho RP 137 tisíc eur
Kľúčový partner (gestor): Mesto Spišská Stará Ves
Termín: 2017 – 2020“.
16. Na strane 33 v bode 11.1 v riadku „Predpokladané zdroje financovania“ sa vypúšťa
skratka RP a z riadku „Suma“ sa vypúšťajú slová „z toho RP vo výške 100 tisíc eur: 50
tisíc eur v roku 2017 a 50 tisíc eur v roku 2018“.
17. Na strane 35 Opatrenie 15 vrátane nadpisu znie: „Opatrenie 15. - Tri centrá
integrovanej zdravotnej a sociálnej starostlivosti a dve okresné integrované
koncepcie/politiky
Vybudovanie a rekonštrukcia centier v rámci okresnej siete integrovanej zdravotnej
a sociálnej starostlivosti (Kežmarok – Spišská Belá – Spišská Stará Ves) a siete
satelitných bodov zdravotnej a sociálnej starostlivosti v obciach s vysokou mierou
nezamestnanosti a zdravotným rizikom. Regionálne preferované sú centrá v Kežmarku,
Spišskej Belej a Spišskej Starej Vsi. Vo väzbe na podopatrenie 1.1 Kežmarská
rozvojová rada iniciuje spracovanie dvoch integrovaných koncepcií/politík ako stredno
a dlhodobo plánovacích dokumentov na úrovni okresu - v oblasti sociálnych služieb a v
oblasti zdravotnej starostlivosti a podpory zdravia.
Intervencia je čiastočnou súčasťou IROP, Investičnej priority č. 2.1: Investície do
zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, Špecifický cieľ č. 2.1.2. MZ SR v rámci
realizácie IROP už v súčasnosti spolupracuje s mestami v regióne a príslušnými VÚC
na plánovaní a príprave intervencií v súlade so schválenými RIUS. Centrá budú
integrovať funkciu zdravotnej starostlivosti, sociálnej starostlivosti a podpory zdravia.

Koncepčné dokumenty detailne zanalyzujú existujúcu sociálnu a zdravotnú situáciu
obyvateľstva a jej trendy vrátane hygienicko-epidemiologickej situácie a vyhodnotenia
rizík, existujúce pokrytie územia službami, analýzu poskytovateľov služieb, ich
rozvojové potreby a súčasné a budúce potreby územia a navrhnú kľúčové okresné
politiky zdravia a sociálnych služieb smerujúce k integrovanej a komunitne
orientovanej starostlivosti o občana. Ďalej navrhnú konkrétne opatrenia a realizačné
projekty ako predpoklad stabilizácie sociálnej a zdravotnej situácie obyvateľstva
a riešenia sociálnych nerovností vrátane eliminácie dôsledkov chudoby predovšetkým
u marginalizovaných skupín obyvateľstva ako významného faktoru ich možnej
udržateľnej zamestnateľnosti. Dokumenty navrhnú implementačný rámec pre
koordináciu aktérov na úrovni okresu a širšieho regiónu a navrhnú priemet
strategických dokumentov v oblasti zdravia a sociálnych služieb relevantných
organizácií na medzinárodnej, európskej, národnej a regionálnej úrovni v podobe
konkrétnych opatrení vrátane návrhu možností financovania projektových aktivít
z EŠIF a iných verejných a súkromných zdrojov.
Predpokladané zdroje financovania: IROP, obce, OP ĽZ (podpora ľudských zdrojov),
súkromné zdroje, RP
Suma: 3,5 mil. eur, z toho RP vo výške 60 tisíc eur v roku 2017,
Kľúčoví partneri (gestor): mestá Kežmarok, Spišská Belá a Spišská Stará Ves, PSK,
MZ SR, MPSVR SR, sociálno-ekonomickí partneri
Termín: 2016 – 2020“.
18. Na strane 36 v Opatrení 17. písmene c) sa vypúšťajú slová „Rekonštrukcia objektu
Agentúry domácej starostlivosti a mobilný hospic v Spišskej Starej Vsi;“. V treťom
odseku sa za slová „na tieto aktivity“ vkladajú slová „v rámci celého opatrenia“ a suma
370 tisíc eur sa nahrádza sumou 1 418 tisíc eur, slová „v roku 2017“ sa vypúšťajú a na
koniec sa dopĺňajú tieto slová: „Termín: 2016 – 2020“.
19. Na strane 40 tabuľka č. 9 vrátane nadpisu znie: „Tabuľka č. 9 Poskytnutie regionálneho
príspevku pre okres Kežmarok (v tisíc eur).

1. Kežmarská rozvojová platforma*

2016

2017

2018

2019

2020

70

280

220

200

200

5. Subjekty sociálnej ekonomiky

475

8.2 Integrované centrá inkluzívnej výchovy
a vzdelávania

300

9.1 Regionálne centrum vzdelávania

500

Spolu
970
475

250

300

0

850
500

10.1 Vytvorenie pracovísk centier
odborného vzdelávania a prípravy pri SOŠ
ako tréningových centier

100

10.2 Rekonštrukcia vzdelávacej
infraštruktúry pre aktivity celoživotného
vzdelávania a poradenstva na Zamagurí.

137

12.1 Programy svojpomocnej výstavby
sociálneho bývania pre aktívnych

145

15. Centrá integrovanej zdravotnej
a sociálnej starostlivosti
17. Projekty zlepšenia kvality a dostupnosti
verejných služieb
Spolu

50

50

200

137

53

52

250

60

60

373

87

58

450

450

1418

2 000

730

730

700

700

4 860

“.

Čl. II
Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa 06. decembra 2017.

VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. 568
zo 6. decembra 2017
k Návrhu dodatku č. 1 k Akčnému plánu rozvoja okresu Kežmarok
Číslo materiálu:

51306/2017

Predkladateľ:

vedúci Úradu vlády SR

Vláda
A.

schvaľuje
A.1.

Návrh dodatku č. 1 k Akčnému plánu rozvoja okresu Kežmarok.

Na vedomie: členovia vlády
prednosta okresného úradu Kežmarok

Uznesenie vlády SR číslo 568/2017
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