
Zmena účelu a rozdelenia regionálneho príspevku – 

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

 

Akčný plán rozvoja okresu Poltár v znení dodatku č.1 schváleného vládou SR uznesením č. 566 zo dňa 

6.12.2017 sa mení a dopĺňa takto:  

1. V celom Akčnom pláne sa slová „Rozvojová rada pre rozvoj okresu Poltár“ nahrádzajú slovami 

„Výbor pre rozvoj okresu Poltár“.  

2. V celom Akčnom pláne sa slová „B.2.2 Podpora inovácií, nových technológií a rozšírenia výroby 

minimálne v 8 podnikateľských subjektoch v priemysle a stavebníctve“ nahrádzajú slovami „B.2.2 

Podpora inovácií, nových technológií a rozšírenia výroby minimálne v 8 podnikateľských subjektoch 

v  priemysle, stavebníctve a strojárenskej výrobe“.  

3. V celom Akčnom pláne sa slová „B.4.1 Pilotné projekty subjektov sociálnej ekonomiky a subjektov 

na podporu lokálnej zamestnanosti - minimálne 10“ nahrádzajú slovami „B.4.1 Pilotné projekty 

subjektov sociálnej ekonomiky ekonomiky a subjektov na podporu lokálnej zamestnanosti - 

minimálne 9“.  

4. Na strane 16 v tabuľke k opatreniu A.2 Centrum projektovej prípravy a koordinácie sa vypúšťajú 

riadky „Predpokladané financovanie:“, „Celkový rozpočet:“, a „Z toho výška RP:“.  

5. Na strane 16 sa na záver prioritnej oblasti A. „Systémové opatrenia na úrovni okresu Poltár“ dopĺňa 

tabuľka, ktorá znie: 

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

Poltár 

Predpokladané zdroje financovania:  RP, vlastné zdroje 

Celkový rozpočet:  550 tis. EUR 

Z toho výška RP: 550 tis. EUR 

Z toho orientačne programy spolufinancované 

z EŠIF: 

- 

.“ 

6. Na strane 16 v tabuľke k Opatreniu B.1. Podpora podnikania v pôdohospodárstve a nadväzujúcich 

odvetviach sa vypúšťajú riadky „Predpokladané financovanie:“, „Celkový rozpočet:“, „Z toho výška 

RP:“ a „Z toho orientačne EŠIF:“, dopĺňa sa riadok „Účel RP“, ktorý znie „Podpora podnikania 

v pôdohospodárstve, obstaranie technológií a iné výdavky súvisiace s realizáciou projektov“ 

a riadok „Prijímateľ RP“, ktorý znie: „subjekty územnej spolupráce, iné právnické osoby, fyzické 

osoby – podnikatelia“. 

7. Na strane 17 v tabuľke k Aktivite B.2.1 Podpora vzniku minimálne 7 nových podnikateľských 

subjektov v priemysle sa vypúšťajú riadky „Predpokladané financovanie:“, „Celkový rozpočet:“,                

„Z toho výška RP:“ a „Z toho orientačne EŠIF:“ a v riadku „Prijímateľ RP“ sa slová „mesto Poltár, 

obec Utekáč, právnické osoby“ nahrádzajú slovami „subjekty územnej spolupráce, iné právnické 

osoby a fyzické osoby – podnikatelia“. 

8. Na strane 18 v tabuľke k Aktivite B.2.2 Podpora inovácií, nových technológií a rozšírenia výroby 

minimálne v 8 podnikateľských subjektoch v priemysle, stavebníctve a strojárenskej výrobe                     

sa vypúšťajú riadky „Predpokladané financovanie:“, „Celkový rozpočet:“, „Z toho výška RP:“ a                   

„Z toho orientačne EŠIF:“ a v riadku „Prijímateľ RP“ sa slová „Právnické osoby“ nahrádzajú 

slovami „subjekty územnej spolupráce, iné právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia“. 



9. Na strane 19 v tabuľke k Opatreniu B.3. Podpora projektov zameraných na cestovný ruch a služby 

sa vypúšťajú riadky „Predpokladané financovanie:“, „Celkový rozpočet:“, „Z toho výška RP:“ a „Z 

toho orientačne EŠIF:“ a v riadku „Prijímateľ RP“ sa slová „FO/ Občianske združenie“ nahrádzajú 

slovami „subjekty územnej spolupráce, iné právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia“. 

10. Na strane 20 v tabuľke k Aktivite B.4.1 Pilotné projekty subjektov sociálnej ekonomiky a subjektov 

na podporu lokálnej zamestnanosti – minimálne 10 sa vypúšťajú riadky „Predpokladané 

financovanie:“, „Celkový rozpočet:“, „Z toho výška RP:“ a „Z toho orientačne EŠIF:“, v riadku 

„Vytvorené pracovné miesta“ sa nahrádza číslo „65“ číslom „60“ a v riadku „Prijímateľ RP“ sa slová 

„Mesto Poltár, obec. Uhorské, obec Málinec, obec Cinobaňa, obec Hrnčiarske Zalužany, OZ Pre 

Rozvoj, obec Veľká Ves, obec Kokava nad Rimavicou, obec Utekáč, obec Sušany, iné obce                              

a právnické osoby“ nahrádzajú slovami „subjekty územnej spolupráce, iné právnické osoby a fyzické 

osoby – podnikatelia“. 

11. Na strane 21  k Aktivite B.4.2 Zriadenie a činnosť tréningového centra v druhom odseku v prvej vete 

sa slová „strednou odbornou školou“ nahrádzajú slovami „odbornými školiteľmi“, ďalej                                  

sa vypúšťajú slová „stredná odborná škola zabezpečuje“ a taktiež slová „strednej odbornej školy“                     

sa nahrádzajú slovami „ tréningového centra“, v tabuľke sa vypúšťajú riadky „Predpokladané 

financovanie:“, „Celkový rozpočet:“, „Z toho výška RP:“ a „Z toho orientačne EŠIF:“ a v riadku 

„Prijímateľ RP“ sa slová „subjekty územnej spolupráce a iné právnické osoby“ nahrádzajú slovami 

„subjekty územnej spolupráce, iné právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia“.  

12. Na strane 21 sa na záver prioritnej oblasti B. Podpora podnikania, vzniku nových pracovných miest 

a inovácií dopĺňa tabuľka, ktorá znie: 

„Predpokladané zdroje financovania prioritnej oblasti B. Podpora podnikania, vzniku nových 

pracovných miest a inovácií 

Predpokladané zdroje financovania:  PRV, OP ĽZ*, OP VaI podnikateľský sektor, 

investičná   pomoc (§ 4)**, súkromné zdroje, RP, 

rozpočty samospráv, štátna dotácia***, SIH 

Celkový rozpočet:  70 285 tis. EUR 

Z toho výška RP: 1 739,5 tis. EUR 

Z toho orientačne programy spolufinancované 

z EŠIF: 

37 731 tis. EUR 

*z OP ĽZ (MPSVR SR) sú oprávnené iba výdavky súvisiace so vznikom nových pracovných miest 
pre UoZ. **v zmysle zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ***v zmysle zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore 
cestovného ruchu.“ 

13. Na strane 22 v tabuľke k Aktivite C.1.1 Zriadenie Regionálneho centra vzdelávania/COVP                  
pri Spojenej škole sa vypúšťajú riadky „Predpokladané financovanie“, „Celkový rozpočet“,                              
„Z toho výška RP“  a „ Z toho orientačne EŠIF“. 

14.  Na strane 22 v tabuľke k Aktivite C.1.2 Podpora investícií do predprimárneho a primárneho 
vzdelávania sa vypúšťajú riadky „Predpokladané financovanie“, „Celkový rozpočet“,  
„Z toho výška RP“ a „Z toho orientačne EŠIF“. 

15. Na strane 23 v tabuľke k Opatreniu C.2 Realizácia Národných projektov ÚPSVaR SR v okrese 
Poltár sa vypúšťajú riadky „Predpokladané financovanie“, „Celkový rozpočet“, „Z toho výška RP“ 
,a „Z toho orientačne EŠIF“. 

16. Na strane 24 sa na záver prioritnej oblasti C. Vzdelanie, flexibilita a kariéra dopĺňa tabuľka, 
ktorá znie: 



„Predpokladané zdroje financovania prioritnej oblasti C. Vzdelanie , flexibilita a kariéra 

Predpokladané zdroje financovania:  RP, IROP, OP ĽZ*, rozpočty samospráv 

Celkový rozpočet:  2 680 tis. EUR 

Z toho výška RP: 97,5 tis. EUR 

Z toho orientačne programy spolufinancované 

z EŠIF: 

2 276 tis. EUR 

*z OP ĽZ (MPSVR SR) sú oprávnené iba výdavky súvisiace so vznikom nových pracovných miest pre UoZ 
Pozn.:   Celkový   rozpočet   na realizáciu   NP   Cesta   na   trh   práce   pre   všetky   NRO   je 

  
50 000 tis. EUR na 5 rokov, z toho orientačne pre okres Poltár 1 500 tis. EUR podľa schválených žiadostí 
prostredníctvom UPSVR. Úspešnosť okresu pri využívaní ostatných NP tu neodhadujeme.“ 

 

17. Na strane 24 v tabuľke k Opatreniu D.1 Zlepšenie dostupnosti a kvality zdravotnej starostlivosti 
sa vypúšťajú riadky „Predpokladané financovanie“, „Celkový rozpočet“, „Z toho výška RP“ a „Z 
toho orientačne EŠIF“. 

18. Na strane 25 v tabuľke k Opatreniu D.2 Zvýšenie kapacít sociálnych služieb sa vypúšťajú 
riadky „Predpokladané financovanie“, „Celkový rozpočet“, „Z toho výška RP“, „Z toho orientačne 
EŠIF“ a v riadku „Účel RP“ sa slová „Prípravné činnosti k zriadeniu  krízového centra a denného 
stacionára“ nahrádzajú slovami „zriadenie zariadenia sociálnych služieb“ a riadok „Prijímateľ RP“ 
sa slová „mesto Poltár“ nahrádzajú slovami „subjekty územnej spolupráce, iné právnické osoby, 
fyzické osoby – podnikatelia“.  

19. Na strane 25 v tabuľke k Opatreniu D.3 Stabilizácia pracovných síl prostredníctvom vytvárania 
podmienok pre bytovú výstavbu sa vypúšťajú riadky „Predpokladané financovanie“, „Celkový 
rozpočet“, „Z toho výška RP“ a „Z toho orientačne EŠIF“. 

20. Na strane 26 v tabuľke k Aktivite D.4.1 Vytvorenie podmienok pre podporu verejnej 
infraštruktúry sa vypúšťajú riadky „Predpokladané financovanie“, „Celkový rozpočet“ a „Z toho 
výška RP“. 

21. Na strane 27 v tabuľke k Aktivite D.4.2 Vytvorenie podmienok pre možnosť podpory 
environmentálnej infraštruktúry a zhodnocovania odpadov sa vypúšťajú riadky „Predpokladané 
financovanie“, „Celkový rozpočet“, „Z toho výška RP“ a „ Z toho orientačne EŠIF“. 

22. Na strane 26 v tabuľke k Aktivite D.4.3 Zlepšiť energetickú efektívnosť sa vypúšťajú riadky 
„Predpokladané financovanie“, „Celkový rozpočet“, „Z toho výška RP“ a „Z toho orientačne 
EŠIF“. 

23. Na strane 27 sa na záver prioritnej oblasti D. Moderné a dostupné verejné služby dopĺňa 
tabuľka , ktorá znie: 

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

služby 

Predpokladané zdroje financovania:  RP, OP ĽZ, ŠFRB, OP KŽP, IROP, PRV, 

ENVIROMENTÁLNY FOND, Štátne podporné 

programy, vlastné zdroje, obce 

Celkový rozpočet:  22 687 223 EUR 

Z toho výška RP: 438 tis. EUR 

Z toho orientačne programy spolufinancované 

z EŠIF: 

11 048 tis. EUR 

„. 



24. Na strane 27 v tabuľke k Aktivite E.1.1 Budovanie účelových cyklotrás sa vypúšťajú riadky 
„Predpokladané financovanie“, „Celkový rozpočet“, „Z toho výška RP“ a „Z toho orientačne 
EŠIF“. 

25. Na strane 28 v tabuľke k Aktivite E.1.2 Dopravná infraštruktúra pre investíciu sa vypúšťajú 
riadky „Predpokladané financovanie“, „Celkový rozpočet“, „Z toho výška RP“ a „Z toho 
orientačne EŠIF“. 

26. Na strane 28 v tabuľke k Aktivite E.2.1 Železničná vlečka s prístupovou komunikáciou 
v priemyselnom areáli sa vypúšťajú riadky „Predpokladané financovanie“, „Celkový rozpočet“, 
„Z toho výška RP“ a „Z toho orientačne EŠIF“. 

27. Na strane 29 sa na záver prioritnej oblasti E. Udržateľná mobilita pracovnej sily a nákladná 
doprava dopĺňa tabuľka, ktorá znie: 

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

a nákladná doprava  

Predpokladané zdroje financovania:  IROP, obce okresu, mesto Poltár, štátne zdroje 

Celkový rozpočet:  2 336 tis. EUR 

Z toho výška RP: 0 tis. EUR 

Z toho orientačne programy spolufinancované 

z EŠIF: 

1009 tis. EUR 

„. 

28 . Na strane 30 Tabuľka č. 10 Rozdelenie regionálneho príspevku pre okres Poltár v jednotlivých 

rokoch v EUR znie: 

„Tabuľka č. 10 Rozdelenie regionálneho príspevku pre okres Poltár v jednotlivých rokoch v EUR 

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 

Poltár 

     

79 80,25 132,25 132,25 126,25 550 15 

B. Prioritná 

oblasť 

Podnikanie 

a viac 

pracovných 

miest 

236 434,25 317,75 437,75 313,75 1739,5 
600 

 

C. Prioritná 

oblasť 

Vzdelávanie , 

flexibilita a 

kariéra 

0 47,5 50 0 0 97,5 3 



D. Prioritná 

oblasť 

Moderné 

a dostupné 

verejné služby 

85 188 50 0 115 438 122 

E. Prioritná 

oblasť 

Udržateľná 

mobilita 

pracovnej sily 

0 0 0 0 0 0 10 

spolu 400 750 550 570 555 2825 750 

„. 

16. Na strane 41 sa vypúšťa Príloha č.1 Indikatívny zoznam  projektových zámerov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Zmena účelu a rozdelenia regionálneho príspevku Akčného plánu  

rozvoja okresu Poltár 

 

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 Poltár 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 Poltár.   

 

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 


