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Zmenu účelu a rozdelenia regionálneho príspevku – 

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

 

Čl. I 

 

Akčný plán rozvoja okresu Kežmarok v znení dodatku č. 1 schváleného vládou SR uznesením 

č. 568  zo dňa 06. 12. 2017 sa mení a dopĺňa takto: 

1. V celom materiáli sa slová „Kežmarská rozvojová rada“ nahrádzajú slovami „Výbor pre 

rozvoj okresu Kežmarok“.  

2. Na strane 17  sa z popisu k Opatreniu ,,1. Kežmarská rozvojová platforma“  vypúšťajú slová 

„Predpokladané zdroje financovania: EŠIF, verejné a súkromné zdroje“ a slová „Suma RP 

na celé Opatrenie 1. : 970 tisíc  eur“. 

3. Na strane 18 sa z popisu k   Podopatreniu  ,,1.2 Podpora klastrových iniciatív“ vypúšťajú   

slová ,,Predpokladané zdroje financovania: OP VaI, RP“. 

4. Na strane 19 sa z popisu k Podopatreniu ,,1.3 Podpora miestnych akčných skupín“ 

vypúšťajú slová ,,Predpokladané zdroje financovania: PRV SR/IROP a slová „Suma: 

maximálna výška podpory pre jednu MAS je 4. mil. eur“.   

5. Na strane 19 sa z popisu  k Podopatreniu  ,,1.4  Program podpory podnikania Spiš-Up pre 

začínajúcich podnikateľov “ vypúšťajú slová  ,,Predpokladané zdroje financovania: IROP 

(len oprávnené aktivity), OP VaI, OP ĽZ (podpora ľudských zdrojov), obce“ a slová 

,,Suma: 1 mil. eur“. 

6. Na strane 20 sa z popisu k Podopatreniu  ,,1.6.  Vytvorenie Centra podpory regionálneho 

rozvoja“ vypúšťajú slová ,,Predpokladané zdroje financovania: RP“. 

7. Na strane 21 sa  z popisu k Podopatreniu  ,,1.7  Vytvorenie centra udržateľnej energetiky“ 

vypúšťajú slová ,,Predpokladané zdroje financovania: OP KŽP (len vypracovanie nízko 

uhlíkovej stratégie), obce, RP“. 

8. Na strane 21 sa na záver prioritnej oblasti „A Systémové opatrenia Akčného plánu na úrovni 

okresu Kežmarok“ dopĺňa tabuľka, ktorá znie: 

„Predpokladané zdroje financovania prioritnej oblasti A. Systémové opatrenia 

Akčného plánu na úrovni okresu Kežmarok 

Predpokladané zdroje 

financovania:  

RP, OP KŽP, obce, IROP, OP VaI, OP ĽZ (podpora 

ľudských zdrojov), PRV SR,  verejné a súkromné zdroje 

Celkový rozpočet:  5 970 tis. EUR 

Z toho výška RP: 970 tis. EUR 

„. 

9. Na strane 22  sa vypúšťa Indikatívny zoznam projektových zámerov k Opatreniu 2.  
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10. Na strane 24 sa vypúšťa Indikatívny zoznam projektových zámerov k Opatreniu 3.  

11. Na strane 25 sa vypúšťa Indikatívny zoznam projektových zámerov k Opatreniu 4.  

 

12. Na strane 26 sa z popisu Opatrenia 5. „Subjekty sociálnej ekonomiky a subjekty na 

podporu lokálnej zamestnanosti a verejných služieb“ vypúšťajú slová „Na tieto aktivity sa 

predpokladá čerpanie RP vo výške 475 tisíc eur“.   

 

13. Na strane 26 sa vypúšťa Indikatívny zoznam projektových zámerov k Opatreniu 5.  

 

14. Na strane 28 sa na záver prioritnej oblasti „B. Podpora regionálnej ekonomiky a inovácií“ 

dopĺňa tabuľka, ktorá znie: 

„Predpokladané zdroje financovania prioritnej oblasti B. Podpora regionálnej 

ekonomiky a inovácií 

Predpokladané zdroje 

financovania:  

RP, IROP, OP ĽZ (podpora ľudských zdrojov), PRV, 

podnikateľský sektor, Investičné stimuly, príslušné OP, 

Štátne a mestské lesy, MH SR, ESF, SIH, mesto 

Kežmarok, mesto Spišská Belá, Štátne lesy TANAP-U, 

Lesy SR, Vojenské  lesy, Lesy mesta Kežmarok, 

Hydromeliorácie, š. p. 

Celkový rozpočet:  23 602 tis. EUR 

Z toho výška RP: 475 tis. EUR 

„. 

15. Na strane 29 sa z popisu k Opatreniu ,,7. Realizácia NP Cesta na trh práce v okrese 

Kežmarok“ vypúšťajú slová „Predpokladané zdroje financovania: OP ĽZ (podpora 

ľudských zdrojov) “ a slová „Suma:  cca 5 mil. eur“. 

 

16. Na strane 29 sa vypúšťa Indikatívny zoznam projektových zámerov k Opatreniu 8.  

 

17. Na strane 32 sa vypúšťa Indikatívny zoznam projektových zámerov k Opatreniu 9.  

 

18. Na strane 33 sa vypúšťa Indikatívny zoznam projektových zámerov k Opatreniu 10.  

 

19. Na strane 34 sa vypúšťa Indikatívny zoznam projektových zámerov k Opatreniu 11.  

 

20. Na strane 35 sa na záver prioritnej oblasti „C. Podpora rozvoja ľudského kapitálu“ dopĺňa 

tabuľka, ktorá znie: 
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„Predpokladané zdroje financovania prioritnej oblasti C. Podpora rozvoja ľudského 

kapitálu 

Predpokladané zdroje 

financovania:  

RP, ŠR, IROP,  OP ĽZ,  PSK, OP VaI, NP Cesta na trh 

práce 

Celkový rozpočet:  17 903 tis. EUR 

Z toho výška RP: 1 687 tis. EUR 

„. 

21. Na strane 35 sa vypúšťa Indikatívny zoznam projektových zámerov k Opatreniu 12.  

 

22. Na strane 36 sa vypúšťa Indikatívny zoznam projektových zámerov k Opatreniu 13.  

 

23. Na strane  36 sa vypúšťa Indikatívny zoznam projektových zámerov k Opatreniu 14.  

 

24. Na strane 37 sa z popisu k Opatreniu ,,15. Tri centrá integrovanej zdravotnej a sociálnej 

starostlivosti a dve okresné integrované koncepcie/politiky“ vypúšťajú slová 

„Predpokladané zdroje financovania: IROP, obce, OP ĽZ (podpora ľudských zdrojov),     

súkromné zdroje, RP“ a slová „Suma:  3,5 mil. eur, z toho RP vo výške 60 tisíc eur v roku 

2017“. 

 

25. Na strane 38 sa z popisu k Opatreniu „17. Projekty zlepšenia kvality a dostupnosti 

verejných služieb“ vypúšťajú slová „Na tieto aktivity v rámci celého opatrenia sa 

predpokladá čerpanie RP vo výške 1 418 tisíc eur“. 

 

26. Na strane 38 sa vypúšťa Indikatívny zoznam projektových zámerov k Opatreniu 17.  

 

27. Na strane 38 sa na záver prioritnej oblasti „D. Zvyšovanie atraktivity územia a zlepšenie 

kvality a dostupnosti služieb“ dopĺňa tabuľka, ktorá znie:  

 

„Predpokladané zdroje financovania prioritnej oblasti D. Zvyšovanie atraktivity 

územia a zlepšenie kvality a dostupnosti služieb 

Predpokladané zdroje 

financovania:  

RP, ŠFRB, obce, IROP, ERDF – Európska územná 

spolupráca, OP ĽZ,  súkromné zdroje, NP Cesta na trh 

práce, MDV SR, mesto Kežmarok 

Celkový rozpočet:  8 438 tis. EUR 

Z toho výška RP: 1 728 tis. EUR 
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36. Na strane 42 Tabuľka č. 9  Poskytnutie regionálneho príspevku pre okres Kežmarok (v 

tisíc eur) znie:  

„ 

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 70 280 220 200 200 970 50 

B. Prioritná oblasť 

Podpora 

regionálnej 

ekonomiky a 

inovácii 475     475 1500 

C. Prioritná oblasť 

Podpora rozvoja 

ľudského kapitálu 937 250 400 50 50 1687 100 

D. Prioritná oblasť 

Zvyšovanie 

atraktivity územia 

a zlepšenie kvality 

a dostupnosti 

služieb  518 200 110 450 450 1728 350 

       Spolu 2000 730 730 700 700 4860 2000 

„. 
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Zmena účelu a rozdelenia regionálneho príspevku Akčného plánu  

rozvoja okresu Kežmarok 

 

 

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 Kežmarok 

v znení dodatku č. 1 (ďalej len „akčný plán“) zo dňa 06. decembra 2017 na základe návrhu                  

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

pre rozvoj okresu Kežmarok.     

 

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. 

 

13. 09. 2018 

 

               Peter Pellegrini 

     predseda vlády Slovenskej republiky 

 

 

Nám. slobody 1, 813 70 Bratislava 


