Dodatok č. 1 k Akčnému plánu rozvoja okresu Poltár

Čl. I
Akčný plán rozvoja okresu Poltár schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 369/2016
k návrhu Akčného plánu rozvoja okresu Poltár zo dňa 07. septembra 2016 sa mení a dopĺňa
takto:
1. Na strane 14 v tabuľke v časti B. „Podpora podnikania, vzniku nových pracovných
miest a inovácií“ v bode B.2.1. sa číslo 6 nahrádza číslom 7.
2. Na strane 14 v tabuľke v časti B. „Podpora podnikania, vzniku nových pracovných
miest a inovácií“ v bode B.2.2. sa číslo 7 nahrádza číslom 8.
3. Na strane 14 v tabuľke v časti B. „Podpora podnikania, vzniku nových pracovných
miest a inovácií“ v názve bodu B.4. sa za slovo „ekonomiky“ vkladajú slová „a
subjektov na podporu lokálnej zamestnanosti“.
4. Na strane 14 v tabuľke v časti B. Podpora podnikania, vzniku nových pracovných miest
a inovácií“ v bode B.4.1. sa za slová „subjektov sociálnej ekonomiky“ vkladajú slová
„a subjektov na podporu lokálnej zamestnanosti“.
5. Na strane 16 v tabuľke k Opatreniu „A.2. Centrum projektovej prípravy a koordinácie“
v riadku „Z toho výška RP“ sa suma 605 tis. EUR nahrádza sumou 585 tis. EUR.
6. Na strane 17 názov Aktivity B.2.1. znie: „B.2.1. Podpora vzniku minimálne 7 nových
podnikateľských subjektov v priemysle zahŕňa:“. V 7. odrážke sa slovo „a“ nahrádza
čiarkou, za slovo „potravinársky“ sa vkladajú slová „a ďalšie odvetvia“ a slovo
„priemysel“ sa nahrádza slovami „priemyslu, produkcia medu,“. Na konci sa dopĺňa
nová odrážka, ktorá znie: „-rozšírenie výroby a zvýšenie pridanej hodnoty spracovania
potravinárskych produktov.“.
7. Na strane 17 v tabuľke k Aktivite B.2.1. „Podpora vzniku minimálne 7 nových
podnikateľských subjektov v priemysle“ v riadku „Z toho výška RP“ sa suma 260 tis.
EUR nahrádza sumou 280 tis. EUR, v riadku „Účel RP“ sa za slovo „Utekáč“ vkladajú
slová „zakúpenie výrobných technológií a iné výdavky súvisiace s realizáciou
projektov“ a v riadku „Prijímateľ RP“ sa za slovo „Utekáč“ vkladajú slová „právnické
osoby“.
8. Na strane 18 názov Aktivity B.2.2 znie: „B.2.2. Podpora inovácií, nových technológií
a rozšírenia výroby minimálne v 8 podnikateľských subjektoch v priemysle
a stavebníctve“. V tabuľke k Aktivite B.2.2 v riadku „Z toho výška RP“ sa dopĺňa suma
200 tis. EUR a na konci tabuľky sa dopĺňajú dva riadky, ktoré znejú: „

Účel RP:

Zakúpenie výrobných technológií a iné výdavky
súvisiace s realizáciou projektov

Prijímateľ RP:

Právnické osoby
„.

9. Na strane 19 v tabuľke k Opatreniu „B.3. Podpora projektov zameraných na cestovných
ruch a služby“ v riadku „Účel RP“ sa za slovo „priestorov“ vkladajú slová „obstaranie
technológií a iné výdavky súvisiace s realizáciou projektov“.
10. Na strane 20 názov Aktivity B.4.1. znie: „B.4.1. Pilotné projekty subjektov sociálnej
ekonomiky a subjektov na podporu lokálnej zamestnanosti – minimálne 10“ “.
V tabuľke k Aktivite B.4.1. v riadku „Účel RP“ sa za slovo „sociálnych“ vkladá slovo
„obecných“, za slovo „technológie“ sa vkladajú slová „a iné výdavky súvisiace
s realizáciou projektov“ a v riadku „Prijímateľ RP“ sa za slovo „Sušany“ vkladajú slová
„iné obce a právnické osoby“.
11. Na strane 20 v Aktivite „B.4.2 Zriadenie a činnosť tréningového centra“ v celom
druhom odseku sa za slová „subjekt sociálnej ekonomiky“ vo všetkých tvaroch
vkladajú slová „alebo obecný podnik“ v príslušnom tvare. V tabuľke k Aktivite B.4.2
v riadku „Partneri“ sa za slová „subjekty sociálnej ekonomiky“ vkladajú slová „obecné
podniky“ a za slovo „Poltári“ sa vkladá slovo „obce“, v riadku „Účel RP“ sa za slovo
„centra“ vkladajú slová „a iné výdavky súvisiace s realizáciou projektov“ a riadok
„Prijímateľ RP“ znie: „subjekty územnej spolupráce a iné právnické osoby“.
12. Na strane 21 v Aktivite „C.1.1 Zriadenie Regionálneho centra vzdelávania /COVP pri
Spojenej škole“ v treťom odseku sa slová „vytvorenia malej farmy, zaoberajúcej sa
chovom zvierat a pestovaním poľnohospodárskych plodín“ nahrádzajú slovami
„materiálno-technického vybavenia pre poľnohospodárske a lesnícke odbory
a modernizácia autoškoly ako súčasť regionálneho centra odborného vzdelávania“.
V tabuľke k Aktivite C.1.1, v riadku „Účel RP“ sa slová „Zriadenie regionálneho centra
vzdelávania, príprava priestorov a vybavenie regionálneho centra vzdelávania
poľnohospodárskou a lesnou technikou a pod.“ nahrádzajú slovami „Modernizácia
autoškoly ako súčasť zriadenia regionálneho centra vzdelávania a iné výdavky súvisiace
s realizáciou projektov“.
13. Na strane 23 v tabuľke k Opatreniu „C.2 Realizácia Národných projektov ÚPSVaR SR
v okrese Poltár“ v riadku „Partneri“ sa za slovo „Poltár“ vkladajú slová „obce a iné
právnické osoby“.
14. Na strane 24 v Opatrení „D.1 Zlepšenie dostupnosti a kvality zdravotnej starostlivosti“
v prvom odseku sa za slovo „Poltár“ vkladajú slová „obci Cinobaňa“. V tabuľke
k Opatreniu D.1, v riadku “Celkový rozpočet“ sa suma 473 tis. EUR nahrádza sumou
507 223 tis. EUR, v riadku „Z toho výška RP“ sa dopĺňa suma 20 tis. EUR, v riadku
„Vytvorené pracovné miesta“ sa číslo 8 nahrádza číslom 10, v riadku „Partneri“ sa za

slovo „Málinec“ vkladajú slová „obec Cinobaňa“ a na konci tabuľky sa dopĺňajú dva
riadky, ktoré znejú: „
Účel RP:

Zlepšenie stavu strediska zdravotnej starostlivosti

Prijímateľ RP:

subjekty územnej spolupráce a iné právnické osoby
„.

15. Na strane 25 v tabuľke k Opatreniu „D.2. Zvýšenie kapacít sociálnych služieb“ v riadku
„Účel RP“ sa za slovo „stacionára“ vkladajú slová „a iné výdavky súvisiace
s realizáciou projektov“.
16. Na strane 26 v tabuľke k Aktivite „D.4.1 Vytvorenie podmienok pre podporu verejnej
infraštruktúry“ v riadku „Z toho výška RP“ sa suma 165 tis. EUR nahrádza sumou 145
tis. EUR. a v riadku „Prijímateľ RP“ sa vypúšťajú slová „mesto Poltár a“.
17. Na strane 30 v časti „H. Spôsoby a zdroje financovania Akčného plánu rozvoja okresu
Poltár“ v prvom odseku sa suma 2 625 tis. EUR nahrádza sumou 2 825 tis. EUR a slová
„550 tis. EUR v roku 2017“ sa nahrádza slovami „750 tis. EUR v roku 2017“.
18. Na strane 30 tabuľka č. 10 vrátane nadpisu znie: „Tabuľka č. 10 Rozdelenie
regionálneho príspevku pre okres Poltár v jednotlivých rokoch v EUR.

Výška RP v EUR

Opatrenie

Aktivita
Rok

Rok

Rok

Rok

Rok
Spolu

2016

2017

2018

2019

2020

Centrum projektovej
A.2

prípravy a koordinácie

B.2.1

Podpora vzniku
podnikateľských
subjektov v priemysle

79 000 115 250

132 250 132 250

126 250

585 000

280 000
160 000

45 000

25 000

25 000

25 000

B.2.2

Podpora inovácií
nových technológií
a rozšírenia výroby
v podnikateľských
subjektoch v priemysle
a stavebníctve

0 200 000

B.3

Podpora projektov
zameraných na cestovný
ruch a služby

0

10 000

76 000

284 750

0

25 000

25 000

0

0

50 000

0

50 000

50 000

0

0

100 000

20 000

0

0

0

0

20 000

35 000

20 000

0

0

0

55 000

0

0

0 115 000

0

0

200 000

0

10 000

317 750 412 750 288 750

1 380 000

0

0

0

Pilotné projekty

B.4.1

subjektov sociálnej
ekonomiky a subjektov
na podporu lokálnej
zamestnanosti

Zriadenie tréningového
B.4.2
centra

Zriadenie
C.1.1

Regionálneho centra
odborného vzdelávania

D.1

Zlepšenie dostupnosti
a kvality zdravotnej
starostlivosti
Zvýšenie kapacít

D.2
sociálnych služieb

Vytvorenie podmienok
D.4.1

pre podporu verejnej
infraštruktúry

Spolu

30 000

400 000

145 000

550 000 570 000 555 000

750 000

2 825 000

“.
19. Na strane 42 v tabuľke k Indikatívnemu zoznamu projektových zámerov k Opatreniu
„B.1. Podpora podnikania v pôdohospodárstve a nadväzujúcich odvetviach“ v štvrtom
riadku sa slová „Pestovanie a zber drobného ovocia“ nahrádzajú slovami „Pestovanie
a zber drobného ovocia a byliniek, včelárstvo“.
20. Na strane 43 v tabuľke k Indikatívnemu zoznamu projektových zámerov k Opatreniu
„B.2 Podpora rozšírenia existujúcich a vzniku nových podnikateľských subjektov v
priemysle, stavebníctve a remeselnej výrobe“ v šiestom riadku sa slová „spracovanie
čučoriedok pre farmaceutický a potravinársky priemysel“ nahrádzajú slovami
„spracovanie čučoriedok a iného drobného ovocia a byliniek pre farmaceutický,
potravinársky a ďalšie odvetvia priemyslu, produkcia medu“. V ôsmom riadku sa slová
„zavedenie výroby palivových brikiet“ nahrádzajú slovami „Inovácia výrobného
procesu v drevovýrobe - efektívne využitie drevnej hmoty zavedením výroby suchých
hranolov, škárovky a palivových brikiet“. V dvanástom riadku sa slová „Inovácia
technológie výroby Zvýšenie kapacity výrobných priestorov – 2 PM“ nahrádzajú
slovami „Zníženie energetickej náročnosti keramickej výroby“. Za riadok „Keramická
výroba“ sa dopĺňajú dva riadky, ktoré znejú: „
Zakúpenie lisu na liací
šamot – rozšírenie
sortimentu výroby, ktoré
vedie k udržaniu
zamestnanosti
Rozšírenie výroby
a zvýšenie pridanej
hodnoty

200

0

200

0

0

22

1

20

0

2

„.
V tabuľke sa vypúšťa posledný riadok vrátane slov „Zásobník projektov“.
21. Na strane 44 sa slová „Indikatívny zoznam projektových zámerov k Aktivite B.4.1
Pilotné projekty subjektov sociálnej ekonomiky“ nahrádzajú slovami „Indikatívny
zoznam projektových zámerov k Aktivite B.4.1 Pilotné projekty subjektov sociálnej
ekonomiky a subjektov na podporu lokálnej zamestnanosti“. V celej tabuľke k
Indikatívnemu zoznamu projektových zámerov k Aktivite B.4.1 sa slová „sociálneho“
nahrádzajú slovom „obecného“. V siedmom riadku sa slová „Obec Hrnčiarske
Zalužany“ nahrádzajú slovami „Obecný podnik služieb Hrnčiarske Zalužany, s.r.o.“.
22. Na strane 46 sa slová „Zásobník projektov v Aktivite B.4.2. Zriadenie a činnosť
tréningového centra“ nahrádzajú slovami „Indikatívny zoznam projektov k Aktivite
B.4.2. Zriadenie a činnosť tréningového centra“. V tabuľke k Zásobníku projektov k

Aktivite B.4.2. sa slová „Vytvorenie tréningového centra pre sociálne podniky v oblasti
strojárstva“ nahrádzajú slovami „Vytvorenie tréningového centra pre potreby trhu
práce“.
23. Na strane 46 v tabuľke k Indikatívnemu zoznamu projektových zámerov k Opatreniu
„C.1 Podpora účasti na CŽV prostredníctvom existujúcich subjektov“ v prvom riadku
sa slová „Zriadenie Regionálneho centra vzdelávania/COVP pri Spojenej škole –
vytvorenie farmy na chov zviera a pestovanie plodín“ nahrádzajú slovami „Zriadenie
regionálneho centra odborného vzdelávania v poľnohospodárstve a lesníctve,
modernizácia autoškoly“.
24. Na strane 46 v tabuľke k Indikatívnemu zoznamu projektových zámerov k Opatreniu
„D. 1 Zlepšenie dostupnosti a kvality zdravotnej starostlivosti“ sa na konci tabuľky
dopĺňa nový riadok, ktorý znie: „

Obec
Cinobaňa

Rekonštrukcia strechy
zdravotného strediska
Cinobaňa

34 223

2

20

0 14 223
„.

25. Na strane 48 v tabuľke k Indikatívnemu zoznamu projektových zámerov k Aktivite
„D.4.1 Vytvorenie podmienok pre podporu verejnej infraštruktúry“ v prvom riadku,
v stĺpci „Reg. príspevok“ sa suma 20 nahrádza sumou 0 a v stĺpci „Ostatné“ sa suma
1 630 nahrádza sumou 1 650.

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

VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. 566
zo 6. decembra 2017
k Návrhu dodatku č. 1 k Akčnému plánu rozvoja okresu Poltár
Číslo materiálu:

51300/2017

Predkladateľ:

vedúci Úradu vlády SR

Vláda
A.

schvaľuje
A.1.

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

Na vedomie: členovia vlády
prednosta okresného úradu Poltár

Uznesenie vlády SR číslo 566/2017
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