
Zmena účelu a rozdelenia regionálneho príspevku – 

dodatok č. 2 k Akčnému plánu rozvoja okresu Lučenec 
 

Čl. I 

 

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

č. 251 zo dňa 23. júna 2016 sa mení a dopĺňa takto: 

1. V celom rozsahu dokumentu Akčného plánu sa slová „Rozvojová rada“ nahrádzajú slovami 

„Výbor pre rozvoj“. 

2. Na strane 18 v tabuľke k Aktivite „A.2.1 Vytvorenie a aktivity centra projektovej podpory 

a prípravy projektov “ sa vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje financovania: RP, príjmy 

z vlastných aktivít“, „Celkový rozpočet: 900 tis. EUR“ a  „Z toho výška RP: 455 tis. EUR“. 

3. Na strane 19 v tabuľke k Aktivite „A.2.2 Centrum poradenstva, kouchingu a mentoringu“ sa 

vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje financovania: RP“, „Celkový rozpočet: 300 tis. EUR“ 

a „Celková výška RP: 155 tis. EUR“. 

4. Na strane 19 v tabuľke k Opatreniu „A.3 Koordinácia a podpora činnosti MAS a RRA na území 

okresu“ sa vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje financovania: PRV/IROP (CLLD)“, 

„Celkový rozpočet: maximálna výška podpory pre jednu MAS je 4 mil. EUR“ a „Celková výška 

RP: - “. 

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

okresu Lučenec“ dopĺňa tabuľka, ktorá znie: 
 

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

okresu Lučenec 

Predpokladané zdroje 

financovania:  

RP, príjmy z vlastných aktivít, PRV/IROP (CLLD) 

Celkový rozpočet:  900 tis. EUR, maximálna výška podpory pre jednu MAS je 4 

mil. EUR 

Z toho výška RP: 455 tis. EUR 

Z toho orientačne programy 

spolufinancované z EŠIF: 

- 

                               “.

      

6. Na strane 20 v tabuľke k Aktivite  „B.1.1. Podpora minimálne 4 malých a stredných farmárov 

zameraných na živočíšnu výrobu“ sa vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje financovania: 

PRV, podnikateľský sektor/súkromné zdroje“, „Celkový rozpočet: 6 800 tis. EUR“, „Celková 

výška RP: - “ a „Z toho orientačne EŠIF: 700 tis. EUR“. 

 

7. Na strane 20 v tabuľke k Aktivite „B.1.2. Podpora minimálne 4 malých a stredných farmárov“ 

sa vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje financovania: PRV, OPĽZ,  podnikateľský 

sektor/súkromné zdroje, CLLD“, „Celkový rozpočet: 2 400 tis. EUR“, „Celková výška RP: - “ a 

„Z toho orientačne EŠIF: 700 tis. EUR“. 

 

8. Na strane 21 v tabuľke k Aktivite „B.1.3. Podpora minimálne 5 mladých farmárov“ sa vypúšťajú 

riadky „Predpokladané zdroje financovania: PRV, podnikateľský sektor/súkromné zdroje“, 

„Celkový rozpočet: 250 tis. EUR“, „Celková výška RP: - “ a „Z toho EŠIF: 250 tis. EUR“. 

 



9. Na strane 21 v tabuľke k Aktivite „B.1.4 Vytvorenie klastra na združenie prvovýrobcov, 

spracovateľov a distribútorov v oblasti regionálnej podpory výroby potravín“ sa vypúšťajú 

riadky „Predpokladané zdroje financovania: RP, podnikateľský sektor, PRV“, „Celkový 

rozpočet: 210 tis. EUR“, „Celková výška RP: 50 tis. EUR“ a „Z toho EŠIF: 20 tis. EUR“. 

 

10. Na strane 21 v tabuľke k Aktivite „B.2.1 Podpora minimálne 5 podnikateľských projektov 

v priemysle a službách“ sa vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje financovania: OPVaI, OP 

ĽZ, súkromné zdroje, investičné stimuly“, „Celkový rozpočet: 34 164 tis. EUR“, „Z toho 

orientačne EŠIF: 17 530 tis. EUR“ a „Celková výška RP: -“. 

 

11. Na strane 22 v tabuľke k Aktivite „B.2.2. Podpora udržateľného cestovného ruchu – podpora 

minimálne 2 podnikateľských subjektov a 2 MVO pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu“ sa 

vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje financovania: RP, Interreg SK-HU“, „Celkový 

rozpočet: 29 071 tis. EUR“, „Z toho orientačne EŠIF: 15 331 tis. EUR“ a „Celková výška RP: 

275 tis. EUR“.  

 

12. Na strane 22 v tabuľke k Opatreniu „B.3. Podpora vstupu nových investorov do priemyselného 

parku Lučenec a Tomášovce“ sa vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje financovania: mesto 

Lučenec a Tomášovce, RP, iné zdroje, miestne a mestské rozpočty“, „Celkový rozpočet: 2 500 

tis. EUR“, „Z toho orientačne EŠIF: 600 tis. EUR“ a „Celková výška RP: 100 tis. EUR“.  

 

13. Na strane 23 v tabuľke k Aktivite „B.4.1. Realizácia minimálne 5 projektov zameraných na vznik 

subjektov sociálnej ekonomiky a subjektov na podporu lokálnej zamestnanosti“ sa vypúšťajú 

riadky „Predpokladané zdroje financovania: RP, OP ĽZ, podnikateľský sektor, SIH, IROP“, 

„Celkový rozpočet: 3 700 tis. EUR“, „Z toho orientačne EŠIF/Iné: 2 675 tis. EUR“ a „Celková 

výška RP: 1 025 tis. EUR“. 

 

14. Na strane 24 v tabuľke k Opatreniu „B.5. Podpora regionálnych produktov“ sa vypúšťajú riadky 

„Predpokladané zdroje financovania: RP, mestský rozpočet“, „Celkový rozpočet: 1 455 tis. 

EUR“, „Z toho orientačne EŠIF/Iné: 1 060 tis. EUR“ a „Celková výška RP: 295 tis. EUR“.  

 

15. Na strane 24 sa na záver prioritnej oblasti „B. Prioritná oblasť Podnikanie a lepšie pracovné 

miesta/Dopytová stránka trhu práce“ dopĺňa tabuľka, ktorá znie: 
 

 

„Predpokladané zdroje financovania prioritnej oblasti B. Podnikanie a lepšie pracovné miesta/Dopytová 

stránka trhu práce“. 

Predpokladané zdroje 

financovania:  

PRV, podnikateľský sektor/súkromné zdroje, OP ĽZ, CLLD, 

RP, IROP, OP VaI, Investičné stimuly, Interreg SK-HU, 

Mesto Lučenec a Tomášovce, iné zdroje, miestne a mestské 

rozpočty, SIH 

Celkový rozpočet:  80 550 tis. EUR  

Z toho výška RP: 1 745 tis. EUR 

Z toho orientačne programy 

spolufinancované z EŠIF: 

38 866 tis. EUR 

“. 

 

16. Na strane 26 v tabuľke k Opatreniu „C.1. Realizácia NP ÚPSVR v okrese Lučenec“ sa vypúšťajú 

riadky „Predpokladané zdroje financovania: OP ĽZ, schéma štátnej pomoci pre podporu 



zamestnancov znevýhodnených a značne znevýhodnených osôb v poľnohospodárstve“, 

„Celkový rozpočet: cca 4 100 tis. EUR v rámci rozpočtov schválených pre okres Lučenec“ a 

„Celková výška RP: - “. 

 

17. Na strane 26 v tabuľke k Aktivite „C.2.1. Vytvorenie/dobudovanie  Regionálnych centier 

vzdelávania a zriadenie Tréningových centier“ sa vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje 

financovania: RP,  IROP, OP ĽZ“, „Celkový rozpočet: 6 570 tis. EUR“, „Z toho orientačne 

IROP/Iné: 5 845 tis. EUR“ a „Celková výška RP: 725 tis. EUR“.  

 

18. Na strane 27 v tabuľke k Aktivite „C.2.2. Podpora investícií do predprimárneho a primárneho 

vzdelávania“ sa vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje financovania: OP ĽZ (PO 1 

Vzdelávanie), IROP, mestské a obecné rozpočty, RP“, „Celkový rozpočet: 4 350 tis. EUR“, „Z 

toho orientačne IROP/Iné: 4 250 tis. EUR“ a „Celková výška RP: 100 tis. EUR“. 

 

19. Na strane 27 sa na záver prioritnej oblasti „C. Prioritná oblasť Vzdelávanie, flexibilita a 

kariéra/Ponuková stránka trhu práce“ dopĺňa tabuľka, ktorá znie: 

 

 

„Predpokladané zdroje financovania prioritnej oblasti C. Vzdelávanie, flexibilita a kariéra/Ponuková 

stránka trhu práce 

Predpokladané zdroje 

financovania:  

OP ĽZ(PO 1 Vzdelávanie), schéma štátnej pomoci pre 

podporu zamestnancov znevýhodnených a značne 

znevýhodnených osôb v poľnohospodárstve, RP, IROP, 

mestské a obecné rozpočty, 

Celkový rozpočet:  15 020 tis. EUR 

Z toho výška RP: 825 tis. EUR 

Z toho orientačne programy 

spolufinancované z EŠIF: 10 095 tis. EUR 

“. 

20. Na strane 28 v tabuľke k Opatreniu „D.1. Zlepšenie dostupnosti a kvality zdravotnej 

starostlivosti“ sa vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje financovania: IROP, obce, RP, 

Fiľakovo, Interreg SK-HU“, „Celkový rozpočet: 3 208 tis. EUR“, „Z toho orientačne IROP/Iné: 

3 148 tis. EUR“ a „Celková výška RP: 60 tis. EUR“. 

 

21. Na strane 28 v tabuľke k Opatreniu „D.2. Zvýšenie kapacity služieb so sociálnym zameraním“ 

sa vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje financovania:, OP ĽZ, RP“, „Celkový rozpočet: 5 

381 tis. EUR“, „Celková výška RP: 80 tis. EUR“ a „Z toho orientačne IROP/Iné: 5 301 tis. EUR“. 

22. Na strane 29 v tabuľke k Opatreniu „D.3. Dostupné sociálne bývanie“ sa vypúšťajú riadky 

„Predpokladané zdroje financovania: ŠFRB“, „Celkový rozpočet: 8 885 tis. EUR“, „Celková 

výška RP: - “ a „Z toho orientačne ŠFRB/Iné: 8 885 tis. EUR“. 

 

23. Na strane 30 v tabuľke k Opatreniu „D.4. Environmentálna infraštruktúra, zhodnocovanie 

odpadu a verejné služby“ sa vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje financovania: OP KŽP, 

RP, podnikateľský sektor/súkromné zdroje“, „Celkový rozpočet: 20 960 tis. EUR“, „Celková 

výška RP: 695 tis. EUR “ a „Z toho orientačne EŠIF/Iné: 14 194 tis. EUR “. 

 

24. Na strane 30 sa na záver prioritnej oblasti „D. Prioritná oblasť Moderné a dostupné verejné 

služby“ dopĺňa tabuľka, ktorá znie: 

 



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

Predpokladané zdroje 

financovania:  

IROP, obce, RP, Fiľakovo, Interreg SK-HU, OP ĽZ, ŠFRB, 

OP KŽP, podnikateľský sektor/súkromné zdroje 

Celkový rozpočet:  38 434  tis. EUR 

Z toho výška RP: 835 tis. EUR 

Z toho orientačne programy 

spolufinancované z EŠIF: 31 528 tis. EUR 

                                                                                                                                               “. 

25. Na strane 30 v tabuľke k Opatreniu „E.1. Mobilita pracovnej sily“ sa vypúšťajú riadky 

„Predpokladané zdroje financovania: IROP, RP“, „Celkový rozpočet: 13 040 tis. EUR“, 

„Celková výška RP: 435 tis. EUR “ a „Z toho orientačne EŠIF/Iné: 12 605 tis. EUR “. 

 

26. Na strane 31 sa na záver prioritnej oblasti „E. Prioritná oblasť Udržateľná mobilita pracovnej 

sily“ dopĺňa tabuľka, ktorá znie: 
 

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

Predpokladané zdroje 

financovania:  

IROP, RP 

Celkový rozpočet:  13 040  tis. EUR 

Z toho výška RP: 435 tis. EUR 

Z toho orientačne programy 

spolufinancované z EŠIF: 12 605 tis. EUR 

                                                                                                                                                     “. 

27. Na strane 33 tabuľka č. 8 Poskytnutie regionálneho príspevku pre okres Lučenec znie: 

 

„Tabuľka č. 8 Poskytnutie regionálneho príspevku pre okres Lučenec  

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 90 90 90 90 95 455 5 

B. Prioritná oblasť 

(názov) 246 364 365 369 401 1745 1083 

C. Prioritná oblasť 

(názov) 325 155 120 115 110 825 57 

D. Prioritná oblasť 

(názov) 170 180 200 169 116 835 290 

E. Prioritná oblasť 

(názov) 69 71 85 117 93 435 4 

       Spolu 900 860 860 860 815 4 295 1439 

                                                                                                                                                                  “. 

28. Na strane 45 sa vypúšťa Príloha č. 2 - Indikatívny zoznam projektových zámerov k Opatreniam. 



 
 

 

Zmena účelu a rozdelenia regionálneho príspevku Akčného plánu  

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 

v znení dodatku č. 1 (ďalej len „akčný plán“), schváleného predsedom vlády Slovenskej 

republiky dňa 26. apríla 2018 na základe návrhu na zmenu účelu a rozdelenia regionálneho 

príspevku v akčnom pláne a odporúčania Výboru pre rozvoj okresu Lučenec.     

 

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 


