
Zmena účelu a rozdelenia regionálneho príspevku –  

dodatok č. 1 k Akčnému plánu rozvoja okresu Lučenec 

 

 

1. Na strane 15 v tabuľke v časti A. Systémové opatrenia na úrovni okresu Lučenec v bode A.2. 

sa vypúšťajú slová „a pracovná banka“.  

 

2. Na strane 15 v tabuľke v časti A. Systémové opatrenia na úrovni okresu Lučenec bod A.2.2. 

znie: „Centrum poradenstva, kouchingu a mentoringu – Zapojenie podnikateľských subjektov 

do prípravy a vzdelávania mladých ľudí“.  

 

3. Na strane 15 v tabuľke v časti B. Prioritná oblasť Podnikanie a lepšie pracovné 

miesta/Dopytová stránka trhu práce sa bod B.2.2. vypúšťa. Doterajší bod B.2.3. sa označuje 

ako bod B.2.2.    

 

4. Na strane 16 v tabuľke v časti B. Prioritná oblasť Podnikanie a lepšie pracovné 

miesta/Dopytová stránka trhu práce v texte bodu B.3. sa za slová „I. triedy I./71“ vkladajú 

slová „vrátane vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov.“.  

 

5. Na strane 16 v tabuľke v časti B. Prioritná oblasť Podnikanie a lepšie pracovné 

miesta/Dopytová stránka trhu práce bod B.4. znie: „Podpora subjektov sociálnej ekonomiky 

a subjektov na podporu lokálnej zamestnanosti“. V texte bodu B.4.1. sa slová „zameraných 

na verejno-prospešné práce“ nahrádzajú slovami „a subjektov na podporu lokálnej 

zamestnanosti“. Bod B.4.2. sa vypúšťa.  

    

6. Na strane 16 v tabuľke v časti B. Prioritná oblasť Podnikanie a lepšie pracovné 

miesta/Dopytová stránka trhu práce v bode B.5. sa slová „podporu zvýšenia pridanej hodnoty 

koncových produktov a ich regionálnych produktov a ich umiestnenie na trhu“ nahrádzajú 

slovami  „rekonštrukciu a výstavbu tržníc, za účelom podpory predaja regionálnych 

produktov“.  

 

7. Na strane 16 v tabuľke v časti C. Prioritná oblasť Vzdelanie, flexibilita a kariéra/Ponuková 

stránka trhu práce v bode C.2.1. sa slová „Regionálneho centra vzdelávania“ nahrádzajú 

slovami „Regionálnych centier vzdelávania a zriadenie Tréningových centier“. 

 

8. Na strane 18 v texte Opatrenia A.2. sa posledná veta vypúšťa.  

 

9. Na strane 19 názov Aktivity A.2.2. znie: „Centrum poradenstva, kouchingu a mentoringu“. 

V texte Aktivity A.2.2. v poslednej vete sa slová „Pracovná banka a centrum“ nahrádzajú 

slovom „Centrum“ a slová „ako súčasť Centra podpory regionálneho rozvoja okresu 

Lučenec“ sa vypúšťajú.  

 

10. Na strane 22 sa Aktivita B.2.2. vrátane tabuľky vypúšťa. Doterajšia Aktivita B.2.3. sa 

označuje ako Aktivita B.2.2.    

 

11. Na strane 22 v Aktivite B.2.2. v riadku „Celková výška RP“ sa suma 305 tis. EUR nahrádza 

sumou 275 tis. EUR.  

 



12. Na strane 23 v prvej vete Opatrenia B.3. sa vypúšťa slovo „zároveň“ a slová „a motiváciou 

príchodu nových investorov do priemyselných parkov a zón v okrese“ sa nahrádzajú slovami 

„majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov. Ukončenie procesu prípravy nových 

priemyselných zón v okrese Lučenec“.  

 

13. Na strane 23 v tabuľke k Opatreniu B.3. v riadku „Predpokladané zdroje financovania“ sa 

slová „07K 08 Podpora regionálneho rozvoja“ nahrádzajú slovami „iné zdroje, miestne 

a mestské rozpočty“, v riadku „Partneri“ sa dopĺňajú slová „podnikateľské subjekty, SARIO, 

SOPK, Úrad BBSK“ a v riadku „Termín realizácie“ sa číslo 2018 nahrádza číslom 2020.  

 

14. Na strane 23 názov Opatrenia B.4. znie: „B.4. Podpora subjektov sociálnej ekonomiky 

a subjektov na podporu lokálnej zamestnanosti“.  

 

15. Na strane 23 názov Aktivity B.4.1. znie: „B.4.1. Realizácia minimálne 5 projektov 

zameraných na vznik subjektov sociálnej ekonomiky a subjektov na podporu lokálnej 

zamestnanosti ako medzitrhu práce s dôrazom na ekonomickú udržateľnosť, zvlášť v obciach 

s vysokou mierou nezamestnanosti, najmä v nasledujúcich oblastiach:“. V tabuľke k Aktivite 

B.4.1. v riadku „Kľúčoví partneri (gestori)“ sa za skratku „MPRV SR“ vkladajú slová „obce 

a mestá okresu Lučenec“.  
 

16. Na strane 24 sa Aktivita B.4.2. vrátane tabuľky vypúšťa.  

 

17. Na strane 24 v prvej odrážke Opatrenia B.5. sa za slovo „spotrebiteľovi“ vkladajú slová 

„nových obchodných modelov“. Druhá a tretia odrážka sa vypúšťajú. Za druhú odrážku sa 

vkladá nová tretia odrážka, ktorá znie: „podpora predaja regionálnych produktov malých 

poľnohospodárskych producentov“. V štvrtej odrážke sa za slová „Fiľakove na“ vkladá slovo 

„mestskú“. Za štvrtú odrážku sa vkladá nová piata odrážka, ktorá znie: „zabezpečenie predaja 

vlastných poľnohospodárskych prebytkov konečnému spotrebiteľovi“. Posledná odrážka sa 

vypúšťa.  
 

18. Na strane 25 v tabuľke k Opatreniu B.5. v riadku „Celkový rozpočet“ sa suma 1 255 tis. EUR 

nahrádza sumou 1 455 tis. EUR, v riadku „Celková výška PR“ sa suma 195 tis. EUR nahrádza 

sumou 295 tis. EUR a v riadku „Partneri“ sa dopĺňajú slová „mestá a obce okresu Lučenec, 

podnikateľské subjekty“.  

 

19. Na strane 27 názov Aktivity C.2.1. znie: „Aktivita C.2.1. Vytvorenie/dobudovanie 

Regionálnych centier vzdelávania a zriadenie Tréningových centier“. Na koniec textu 

Aktivity C.2.1. sa dopĺňa nový odsek, ktorý znie: „Zriadenie tréningových centier v 

nadväznosti na identifikované potreby trhu práce a subjekty sociálnej ekonomiky, ktorých 

cieľovou skupinou budú občania so základným a nedokončeným vzdelaním a poskytnúť im 

možnosť získania praktických zručností, prípadne získanie čiastočnej alebo úplnej 

kvalifikácie a zvyšovania finančnej gramotnosti za účelom pracovného uplatnenia sa 

v subjektoch sociálnej ekonomiky a neskôr na voľnom trhu práce.“. V tabuľke k Aktivite 

C.2.1. v riadku „Celkový rozpočet“ sa suma 6 020 tis. EUR nahrádza sumou 6 570 tis. EUR, 

v riadku „Z toho orientačne IROP/Iné“ sa suma 5 545 tis. EUR nahrádza sumou 5 845 tis. 

EUR, v riadku „Celková výška RP“ sa suma 475 tis. EUR nahrádza sumou 725 tis. EUR, 

v riadku „Vytvorené pracovné miesta“ sa číslo 15 nahrádza číslom 40, v riadku „Kľúčoví 

partneri (gestori)“ sa za slovo „Lučenec“ vkladajú slová „vybrané obce okresu Lučenec“ 

a v riadku „Partneri“ sa slová „Lučenec – Stredná odborná škola Zvolenská cesta, Lučenec – 



Stredná odborná škola Dukelských hrdinov, Fiľakovo – Stredná odborná škola Technická, 

Kalinčiakova, MPRV SR“ nahrádzajú slovami „Lučenec – Stredná odborná škola hotelových 

služieb a dopravy, Zvolenská cesta, Lučenec – Stredná odborná škola technická, Dukelských 

hrdinov, Fiľakovo – Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Kalinčiakova, MŠVŠ SR, 

podnikateľské subjekty, ÚPSVaR“.  

 

20. Na strane 28 v tabuľke k Aktivite C.2.2. v riadku „Partneri“ sa za slovo „mestá“ vkladajú 

slová „okresu Lučenec“.  

 

21. Na strane 29 v tabuľke k Opatreniu D.1. v riadku „Termín realizácie“ sa číslo 2018 nahrádza 

číslom 2020.  

 

22. Na strane 29 v štvrtej odrážke Opatrenia D.2. sa za slová „otázok MRK“ vkladajú slová „a 

vypracovanie Štúdie o problémoch bývania marginalizovanej skupiny obyvateľov mesta 

Fiľakovo,“. V tabuľke k Opatreniu D.2. v riadku „Partneri“ sa dopĺňajú slová „vybrané obce 

a mestá okresu Lučenec“ a v riadku „Termín realizácie“ sa slová „príprava 2016, prevádzka 

od roku 2017“ nahrádzajú termínom „2016-2020“.  

 

23. Na strane 30 šiesta odrážka Opatrenia D.4. znie: „skvalitňovanie verejných služieb – výstavba 

a dobudovanie infraštruktúry voľného času, napr. regionálna plaváreň Lučenec, adaptácia 

budovy mestského kultúrneho strediska vo Fiľakove na viacúčelový objekt a podpora malých 

projektov pre obce okresu Lučenec na zvýšenie životnej úrovne miestnych obyvateľov.“. Za 

poslednú odrážku sa vkladá nový text, ktorý znie: „Na triedený zber komunálnych odpadov, 

mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a na zhodnocovanie 

biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov sa plánujú využiť finančné prostriedky EÚ 

v rámci OP KŽP.“. 

 
24.  Na strane 30 v tabuľke k Opatreniu D.4. v riadku „Celkový rozpočet“ sa suma 20 140 tis. 

EUR nahrádza sumou 20 960 tis. EUR, v riadku „Celková výška RP“ sa suma 665 tis. EUR 

nahrádza sumou 695 tis. EUR, v riadku „Z toho orientačne EŠIF/Iné“ sa suma 17 895 tis. 

EUR nahrádza sumou 14 194 tis. EUR a v riadku „Vytvorené pracovné miesta“ sa číslo 80 

nahrádza číslom 83.  

 

25. Na strane 31 prvá odrážka Opatrenia E.1. znie: „vypracovania koncepcie udržateľnej mobility 

v okrese Lučenec s väzbami na susediace okresy,“. V tabuľke k Opatreniu E.1. v riadku 

„Kľúčoví partneri (gestori)“ sa pred skratku „MPRV SR“ vkladá skratka „MDV SR“                             

a za slovo „Lučenec“ sa vkladá skratka „BBSK“.  

 

26. Na strane 31 v časti F. Systémové a podporné systémové opatrenia na realizáciu Akčného 

plánu okresu Lučenec na úrovni BBSK sa vypúšťa označenie bodu F.1. V druhej odrážke                   

sa slová „Rimavská Sobota“ nahrádzajú slovom „Lučenec“. Doterajšie body F.2. až F.5.                   

sa označujú ako body F.1. až F.4.  

 

27. Na strane 31 bod F.2. znie: „Vytvorenie podmienok na realizáciu úloh vyplývajúcich 

z Akčného plánu v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v najmenej rozvinutých 

okresoch“. Bod F.3. znie: „Prehodnotenie možností nastavenia systému odborného 

vzdelávania a systému najmä so zameraním na potreby trhu práce okresu Lučenec“. 

 



28. Na strane 33 tabuľka č. 8 vrátane nadpisu znie: „Tabuľka č. 8 Poskytnutie regionálneho 

príspevku pre okres Lučenec 

 

 Návrh rozdelenia Regionálneho príspevku v tis. EUR 

  Opatrenie/Aktivita 2016 2017 2018 2019         

2020 

Spolu  

(v tis. 

EUR) 

 Systémové opatrenia na úrovni okresu 

A.2 Centrum podpory reg. rozvoja 90 90 90 90 95 455 

 Projektové opatrenia na úrovni okresu 

 Prioritná oblasť Podnikanie a lepšie pracovné miesta 

B.1. Poľnohospodári 0 50 0 0 0 50 

B.2.2. Cestovný ruch MVO 60 30 60 60 65 275 

B.3. Podpora vstupu investorov do priem. parku 20 20 20 20 20 100 

B.4. Subjekty soc. ekonomiky a subjektov na 

podporu lokálnej zamestnanosti 

0 135 285 289 316 1 025 

B.5. Podpora reg. produktov 166 129 0 0 0 295 

 Prioritná oblasť Vzdelanie, flexibilita a kariéra 

C.2.1 Centrum prak. vzdel. 295 145 95 95 95 725 

C.2.2 Primárne a predprim. vzdelávanie 30 10 25 20 15 100 

 Prioritná oblasť Moderné a dostupné verejné služby 

D.1. Zdravotníctvo  0 30 15 15 0 60 

D.2. Sociálne služby  20 20 35 4 1 80 

D.3. Dostupné sociálne bývanie 0 0 0 0 0 0 

D.4 Enviro. infraštruktúra 150 130 150 150 115 695 

 Prioritná oblasť Udržateľná mobilita 

E. Udržateľná mobilita 69 71 85 117 93  435 

 Spolu 900 860  860 860 815 4 295 

 „. 

 

29. Na strane 43 v tabuľke k Indikatívnemu zoznamu projektových zámerov k Opatreniu B.2. Podpora 

vzniku nových a existujúcich podnikateľských subjektov v priemysle, službách a cestovnom 

ruchu v šiestom riadku sa vypúšťa slovo „presunuté“. Trinásty riadok a štrnásty riadok sa 

vypúšťajú. V dvadsiatom druhom riadku, v stĺpci „Reg. príspevok“ sa vypúšťa suma 5 

a v dvadsiatom ôsmom riadku, v stĺpci „Reg. príspevok“ sa suma 100 nahrádza sumou 105.  

 

30. Na strane 44 v tabuľke k Indikatívnemu zoznamu projektových zámerov k Opatreniu B.3. 

Podpora vstupu nových investorov do priemyselného parku Lučenec a Tomášovce v prvom 

riadku sa za slovo „Lučenec“ vkladajú slová „majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov“. 



V druhom riadku sa za slovo „Tomášovce“ vkladajú slová „majetkovo-právne vysporiadanie 

pozemkov“, v stĺpci „Predpoklad. náklady (v tis.)“ sa dopĺňa suma 65, v stĺpci „Plánovaný 

počet zamest.“ sa dopĺňa číslo 0, v stĺpci „Reg. príspevok“ sa dopĺňa suma 0 a v stĺpci „EŠIF“ 

sa dopĺňa suma 0. V treťom riadku za sa slová „I. triedy I./71“ vkladajú slová „majetkovo-

právne vysporiadanie pozemkov“.  

 

31. Na strane 45 tabuľka k Indikatívnemu zoznamu projektových zámerov k Opatreniu B.4. 

Podpora subjektov sociálnej ekonomiky a subjektov na podporu lokálnej zamestnanosti znie: 

„ 

 

Názov 

subjektu Popis projekt. zámeru 

Predpoklad

. náklady  

(v tis.) 

Plánovaný 

počet 

zamest. 

Reg. 

príspevo

k EŠIF 

Ostatn

é 

Obce 

juhovýchodnej 

časti okresu 

Lučenec 

 
Samostatne, v oblastiach: 

Drobné práce v stavebníctve, 

poľnohospodárstve, výroba 

prefabrikátov, sociálne práce 

a opatrovateľské služby a pod. 

Regionálny príspevok bude 

rozdelený podľa zvoleného 

kľúča 965 96 195  750 20 

Obce 

severozápadne

j časti okresu 

Lučenec  

Samostatne, v oblastiach: 

Realizácia drobných stavieb, 

vysprávky miestnych 

komunikácií, štiepkovanie 

biolog. rozloženého 

materiálu, vytvorenie 

obecného informačného 

a turistického centra a pod. 
Regionálny príspevok bude 

rozdelený podľa zvoleného 

kľúča 

 1 545 50 200   1 345 

Obce severnej 

časti okresu 

Lučenec 

 
Samostatne, v oblastiach: 

Realizácia drobných stavieb, 

vysprávky miestnych 

komunikácií, štiepkovanie 

biolog. rozloženého materiálu 

a pod. 

Regionálny príspevok bude 

rozdelený podľa zvoleného 

kľúča 450 50 190   260 

Obce 

juhozápadnej 

časti okresu 

Lučenec 

 
Samostatne, v oblastiach: 

Ekologické pestovanie ovocia 

a zeleniny, kvetov a 

okrasných rastlín,  komunálne 

služby, údržbové práce a pod. 

Regionálny príspevok bude 

rozdelený podľa zvoleného 

kľúča 385 30 190   195 



Obce a mestá 

južnej časti 

okresu 

Lučenec 

 
Samostatne, v oblastiach: 

Stavebné práce, výroba 

zámkovej dlažby 

a čadičových kociek, chov 

hydiny a pestovanie 

bobuľového ovocia, zber 

a spracovanie lesného ovocia 

a húb a pod. 

Regionálny príspevok bude 

rozdelený podľa zvoleného 

kľúča 305 50 200   105 

Ľuboreč Rodinné gazdovstvo Ľuboreč 50 4 50 0 0 

„. 

 

32. Na strane 45 v tabuľke k Indikatívnemu zoznamu projektových zámerov k Opatreniu B.5. 

Podpora regionálnych produktov v druhom riadku, v stĺpci „Predpoklad. náklady (v tis.)“ sa 

suma 260 nahrádza sumou 460, v stĺpci „Reg. príspevok“ sa suma 100 nahrádza sumou 200 

a v stĺpci „Ostatné“ sa suma 160 nahrádza sumou 260. 

  

33. Na strane 45 tabuľka k Indikatívnemu zoznamu projektových zámerov aktivite C.2.1. znie: „ 

 

Názov subjektu Popis projekt. zámeru 

Predpokla

d. náklady  

(v tis.) 

Plánovaný 

počet 

zamest. 

Reg. 

príspevo

k EŠIF Ostatné 

SOŠ hotelových 

služieb a dopravy, 

Lučenec  

Vytvorenie Regionálneho 

centra vzdelávania 

a Tréningového centra - 

Vzdelávanie strojárov, 

automatizácia a jej rozvoj, 

vzdelávanie 

poľnohospodárov 2 100 5 305 1 900  

SOS technická 

Lučenec  

Vytvorenie Regionálneho 

centra vzdelávania 

a Tréningového centra – 

Vzdelávanie stavbárov, 

elektrotechnikov, polygrafov, 

rekonštrukcia pracovísk 1 820 5 115 1 745  

SOŠ 

Szakközépiskola 

Fiľakovo 

Vytvorenie Regionálneho 

centra vzdelávania 

a Tréningového centra  - 

Vzdelávanie v oblasti 

strojárstva, automatizačnej 

techniky a priemyselnej 

elektrotechniky 2 100 5 305 1 900  

 

 

34. Na strane 47 v tabuľke k Indikatívnemu zoznamu projektových zámerov k Opatreniu D.2. 

Zvýšenie kapacity sociálnych služieb v šiestom riadku sa za skratku „MRK“ vkladajú slová 

„a vypracovanie štúdie“.  

 

35. Na strane 48 v tabuľke k Indikatívnemu zoznamu projektových zámerov k Opatreniu D.4. 

Environmentálna infraštruktúra, zhodnocovanie odpadu a verejné služby v šiestom riadku, 



v stĺpci „EŠIF“ sa suma 2 630 presúva do stĺpca „Ostatné“ a v siedmom riadku v stĺpci 

„EŠIF“ sa suma 1 850 presúva do stĺpca „Ostatné“.  

 

36. Na strane 48 na konci tabuľky k Indikatívnemu zoznamu projektových zámerov k Opatreniu 

D.4. Environmentálna infraštruktúra, zhodnocovanie odpadu a verejné služby sa dopĺňajú 

nové riadky, ktoré znejú: „ 

 

Obec Dobroč 

Rekonštrukcia 

existujúcej budovy 

a priľahlých priestorov 

na zber odpadov 120 1  114 6 

Obec Tomášovce 

Malá kompostáreň 

v obci Tomášovce 400 1  380 20 

Obec Ružiná 

Výstavba nových 

zariadení a nákup 

technického zariadenia 

na triedenia a likvidáciu 

odpadov 300 1  285 15 

 

 „. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Zmena účelu a rozdelenia regionálneho príspevku v Akčnom pláne  

rozvoja okresu Lučenec 

 

 

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 Lučenec (ďalej len 

„akčný plán“), schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 251 z 23. júna 2016, na základe 

návrhu na zmenu účelu a rozdelenia regionálneho príspevku v akčnom pláne a odporúčania Rady pre 

rozvoj okresu Lučenec.  

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nám. slobody 1, 813 70 Bratislava 


