
 

 

Zmena účelu a rozdelenia regionálneho príspevku – 

dodatok č. 3 k Akčnému plánu rozvoja okresu Lučenec v znení dodatku č. 2 

 

Čl. I 

 

Akčný plán rozvoja okresu Lučenec v znení dodatku č. 2 schváleného predsedom vlády SR zo dňa 13. 

septembra 2018 sa mení a dopĺňa takto: 

 

 

1. Na strane 19 tabuľka: „Predpokladané zdroje financovania prioritnej oblasti A. Systémové opatrenia 

Akčného plánu na úrovni okresu Lučenec. Pôvodná výška RP: 455 tis. EUR, nová výška RP: 305 

tis. EUR. Presun finančných prostriedkov z opatrenia A. Systémové opatrenia Akčného plánu na 

úrovni okresu Lučenec do opatrenia E. Prioritná oblasť Udržateľná mobilita pracovnej sily, presun 

medzi opatreniami vo výške 150 tis. EUR. 

 

2. Na strane 23 tabuľka: „Predpokladané zdroje financovania prioritnej oblasti B. Podnikanie a lepšie 

pracovné miesta/Dopytová stránka trhu práce. Pôvodná výška RP: 1 745 tis. EUR, nová výška RP: 

1 680 tis. EUR. Presun finančných prostriedkov z opatrenia B. Prioritná oblasť Podnikanie a lepšie 

pracovné miesta/Dopytová stránka trhu práce do opatrenia E. Prioritná oblasť Udržateľná mobilita 

pracovnej sily, presun medzi opatreniami vo výške 65 tis. EUR. 

 

3. Na strane 29 tabuľka „Predpokladané zdroje financovania prioritnej oblasti E. Udržateľná mobilita 

pracovnej sily. Pôvodná výška RP: 435 tis. EUR, nová výška RP: 650 tis. EUR. Presun finančných 

prostriedkov z opatrenia A. Systémové opatrenia Akčného plánu na úrovni okresu Lučenec, B. 

Prioritná oblasť Podnikanie a lepšie pracovné miesta/Dopytová stránka trhu práce do opatrenia E. 

Prioritná oblasť Udržateľná mobilita pracovnej sily, presun medzi opatreniami vo výške 215 tis. 

EUR. 

 

4. Na strane 32 tabuľka č. 8 Poskytnutie regionálneho príspevku pre okres Lučenec po presunoch 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 0 30 90 90 95 305 5 

B. Prioritná oblasť 

(názov) 246 364 300 369 401 1680 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) 159 131 150 117 93 650 4 

       Spolu 900 860 860 860 815 4 295 1439 

                                                                                                                                                                  “. 

 



 

 

Nám. slobody 1, 813 70 Bratislava 

 

 

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 podpredsedu vlády Slovenskej 

republiky pre investície a informatizáciu (ďalej len „podpredseda vlády“), 

 

 

schvaľuje 

 

 

zmenu účelu a rozdelenia regionálneho príspevku Akčného plánu rozvoja okresu Lučenec 

v znení dodatku č. 2 (ďalej len „akčný plán“), schváleného predsedom vlády Slovenskej 

republiky dňa 13. septembra 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. 3. Prílohou je návrh podpredsedu vlády 

na zmenu účelu a rozdelenia regionálneho príspevku v akčnom pláne. 

 

 

 

21. 03. 2019 

 

 

       Peter Pellegrini 

predseda vlády Slovenskej republiky 


