Zmena účelu a rozdelenia regionálneho príspevku –
dodatok č. 2 k Akčnému plánu rozvoja okresu Revúca

Čl. I
Akčný plán rozvoja okresu Revúca schválený uznesením vlády Slovenskej republiky
č. 379/2016 k návrhu Akčného plánu rozvoja okresu Revúca zo dňa 13. septembra 2016 sa
mení a dopĺňa takto:
1. Na strane 17 v tabuľke v časti A. Systémové opatrenia pre realizáciu Akčného plánu na
úrovni okresu sa vypúšťa bod A.3. V stĺpci „počet pracovných miest/partneri“ sa
vypúšťajú slová „MPSVR SR, SBA, mestá, OÚ Revúca, Rozvojová rada, partneri
územnej spolupráce.“
2. Na strane 18 v tabuľke v časti D. Rozvoj sociálnej ekonomiky a sociálnych služieb v
bode D.1 sa za slovo „sociálnej“ vkladá slovo „a miestnej“ a za slová „min. 5 subjektov
sociálnej ekonomiky“ sa vkladajú slová „a subjektov na podporu lokálnej
zamestnanosti“.
3. Na strane 20 v tabuľke k Opatreniu A.2 v riadku „Celkový rozpočet“ sa suma 420 tis.
EUR nahrádza sumou 850 tis. EUR, v riadku „Z toho výška RP“ sa suma 370 tis. EUR
nahrádza sumou 566 tis. EUR a v riadku „Prijímateľ RP“ sa na konci vkladajú slová
„nezisková organizácia“.
4. Na strane 20 sa vypúšťa Opatrenie „A.3 Centrum poradenstva a podpory podnikania
v spolupráci s mestom Revúca“ vrátane tabuľky.
5. Na strane 22 v tabuľke k Aktivite B.1.1 v riadku „Z toho výška RP“ sa suma 50 tis.
EUR nahrádza sumou 110 tis. EUR, v riadku „Účel RP“ sa na konci dopĺňajú tieto
slová: „a iné výdavky súvisiace s realizáciou projektov“ a v riadku „Prijímateľ RP“ sa
na konci vkladajú slová „právnické osoby“.
6. Na strane 24 v zozname indikatívnych projektov k Aktivite B.1.1 sa vypúšťa veta
„Muránske buchty – ide o obnovenie miestneho produktu s dlhodobou tradíciou, hlavne
pre skvalitnenie služieb návštevníkov NP Muránska planina.“.
7. Na strane 24 sa na koniec zoznamu indikatívnych projektov k Aktivite B.1.1. dopĺňajú tri
nové projekty, ktoré znejú: „Lesná škôlka na výrobu obaľovaných sadeníc - výstavba
a vybudovanie lesnej škôlky s hlavným zameraním na produkciu lesného
reprodukčného materiálu, pre potreby odberateľov na Slovensku a v zahraničí.“,
„Podpora rozšírenia poľnohospodárskeho subjektu v rastlinnej výrobe modernizáciou
technológie – výstavba a vybudovanie haly a nákup technológie (traktor, lis ap.)
v oblasti všeobecnej rastlinnej výroby.“ a projekt „Rybochovné zariadenia v meste
Revúca - výstavba areálu na chov a spracovanie rýb. Ide o nové farmy na intenzívny

chov rýb, tzv. rybochovné zariadenia, ktoré budú produkovať lososovité druhy rýb.
V areáli budú postavené ešte ďalšie objekty ako spracovňa a hygienická linka.“.
8. Na strane 24 v tabuľke k Aktivite B.1.2 v riadku „Z toho výška RP“ sa suma 50 tis.
EUR nahrádza sumou 90 tis. EUR, v riadku „Účel RP“ sa na konci vkladajú tieto slová:
„a iné výdavky súvisiace s realizáciou projektov“ a v riadku „Prijímateľ RP“ sa za slovo
„združenie“ vkladajú slová „právnické osoby“.
9. Na strane 25 sa na koniec zoznamu indikatívnych projektov k Aktivite B.1.2 dopĺňa
nový projekt, ktorý znie: „Modernizácia a skvalitnenie spracovania drevnej hmoty výroba biomasy z drevného odpadu a náletových drevín. Obsahom projektu je nákup
technológie (traktor, štiepkovač, vyvážacia súprava atď.)“.
10. Na strane 25 v tabuľke k Aktivite B.1.3, v riadku „Z toho výška RP“ sa dopĺňa suma
144 tis. EUR a na koniec tabuľky sa dopĺňajú dva nové riadky v znení: „Účel RP:
Výdavky súvisiace s realizáciou projektov“ a „Prijímateľ RP: právnické osoby“.
11. Na strane 26 v zozname indikatívnych projektov k Aktivite B.1.3 druhý odsek znie:
„Výskumno-vývojová platforma pre spracovanie surovín – ide o vytvorenie výskumnovývojovej platformy pre overovanie výskumno-vývojových technológií spracovania
surovín v regióne Jelšava“.
12. Na strane 27 v tabuľke k Aktivite B.2.2. v riadku „Účel RP“ sa slová „Združenia
poskytovateľov služieb v oblasti cestovného ruchu“ nahrádzajú slovami „Oblastnej
organizácie cestovného ruchu“, za slovo „vybavenie“ sa vkladá slovo „mzdy“ a za slovo
„odmeny“ sa vkladá slovo „aktivity“ a v riadku „Prijímateľ RP“ sa slovo „združenie“
nahrádza
slovami
„oprávnení
prijímatelia
na
základe
zákona
č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona č. 378/2016 Z. z.“.
13. Na strane 28 v tabuľke k Aktivite B.2.3. v riadku „Účel RP“ sa na konci vkladajú tieto
slová: „a iné výdavky súvisiace s realizáciou projektov“ a v riadku „Prijímateľ RP“ sa
na koniec vkladajú slová „subjekty územnej spolupráce a iné právnické osoby“.
14. Na strane 32 v tabuľke k Aktivite C.2.1 v riadku „Účel RP“ sa na konci vkladajú tieto
slová: „a iné výdavky súvisiace s realizáciou projektov“.
15. Na strane 33 v tabuľke k Aktivite C.2.2. v riadku „Účel RP“ sa na konci vkladajú tieto
slová: „a iné výdavky súvisiace s realizáciou projektov“.
16. Na strane 33 v tabuľke k Aktivite C.2.3 v riadku „Účel RP“ sa na konci vkladajú tieto
slová: „a iné výdavky súvisiace s realizáciou projektov“.
17. Na strane 35 v tabuľke k Aktivite C.2.4 v riadku „Účel RP“ sa na konci vkladajú tieto
slová: „a iné výdavky súvisiace s realizáciou projektov“ a v riadku „Prijímateľ RP“ sa

slovo „združenie“ nahrádza slovami „oprávnení prijímatelia na základe zákona č.
336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona č. 378/2016 Z. z.“.
18. Na strane 35 nadpis Opatrenia D.1. znie: „Opatrenie D.1 Podpora rozvoja sociálnej a
miestnej ekonomiky.“ V prvom odseku sa číslo 6 nahrádza číslom 5 a za slová
„sociálnej ekonomiky“ sa vkladajú slová „a subjektov na podporu lokálnej
zamestnanosti.“ V druhom odseku sa za slová „sociálnej ekonomiky“ vkladajú slová „a
subjekty na podporu lokálnej zamestnanosti“. V tabuľke k Opatreniu D.1 v riadku
„Účel RP“ sa číslo 6 nahrádza číslom 5, za slová „sociálnej ekonomiky“ sa vkladajú
slová „a subjektov na podporu lokálnej zamestnanosti“, na koniec riadku sa vkladajú
tieto slová: „a iné výdavky súvisiace s realizáciou projektov“ a v riadku „Prijímateľ RP“
sa na konci vkladajú tieto slová: „subjekty územnej spolupráce a iné právnické osoby“.
19. Na strane 36 a 37 vo všetkých projektoch zoznamu indikatívnych projektov k Opatreniu
D.1. sa vypúšťa slovo „sociálny“.
20. Na strane 38 v tabuľke k Aktivite D.2.1 v riadku „Účel RP“ sa na konci vkladajú tieto
slová: „a iné výdavky súvisiace s realizáciou projektov“.
21. Na strane 39 v tabuľke k Aktivite D.2.2 v riadku „Účel RP“ sa na konci vkladajú tieto
slová: „a iné výdavky súvisiace s realizáciou projektov“ a v riadku „Prijímateľ RP“ sa
na konci vkladajú tieto slová: „a iné právnické osoby“.
22. Na strane 40 v tabuľke k Opatreniu D.3 v riadku „Účel RP“ sa na konci vkladajú tieto
slová: „a iné výdavky súvisiace s realizáciou projektov“.
23. Na strane 42 v tabuľke k Opatreniu E.1 v riadku „Účel RP“ sa na konci vkladajú tieto
slová: „a iné výdavky súvisiace s realizáciou projektov“. V zozname indikatívnych
projektov k Opatreniu E.1 sa v deviatom projekte za slovo „strechy“ vkladajú slová „a
stavebné úpravy kancelárskych priestorov v podkroví“.
24. Na strane 44 v tabuľke k Opatreniu E.2 v riadku „Účel RP“ sa na konci vkladajú tieto
slová: „a iné výdavky súvisiace s realizáciou projektov“.
25. Na strane 47 tabuľka č. 12 vrátane nadpisu znie: „Tab. 12 Predpokladané náklady
jednotlivých opatrení a kľúčových aktivít a časový harmonogram rozloženia
regionálneho príspevku.

Návrh rozdelenia Regionálneho príspevku v tis. EUR
Priorita, opatrenie, aktivita

Celkom

2016

2017

2018

2019

2020

A.
SYSTÉMOVÉ
OPATRENIA
PRE
REALIZÁCIU AKČNÉHO PLÁNU NA ÚROVNI
OKRESU

566

2

159

135

135

135

A.2 Centrum podpory regionálneho rozvoja

566

2

159

135

135

135

B. ROZVOJ MIESTNEJ EKONOMIKY
VRÁTANE VYBUDOVANIA PODPORNEJ
INFRAŠTRUKTÚRY

944

120

197

165

203

259

B.1.1 Vytvorenie podmienok pre vznik minimálne 7
projektov z oblasti poľnohospodárstva, lesníctva a
rybolovu

110

0

15

26

33

36

90

0

0

15

15

60

144

0

39

25

40

40

B.2 Vybudovanie podpornej infraštruktúry pre rozvoj
cestovného ruchu

600

120

143

99

115

123

B.2.1 Spracovanie strategického dokumentu o rozvoji
cestovného ruchu na území okresu v kontexte širších
vzťahov medzi prirodzenými destináciami a
vzájomného prepojenia aktivít na územiach NRO

0

0

0

0

0

0

B.2.2
Vytvorenie
koordinačnej
platformy
poskytovateľov služieb v oblasti cestovného ruchu

50

0

0

15

15

20

B.2.3 Vytvorenie podmienok pre možnosť podpory
minimálne 10 projektov rozvoja infraštruktúry
cestovného ruchu

550

120

143

84

100

103

C. ROZVOJ ĽUDSKÝCH ZDROJOV A
ZVYŠOVANIE KVALIFIKÁCIE
NEZAMESTNANÝCH

770

0

196

242

242

90

0

0

0

0

0

0

770

0

196

242

242

90

B.1.2 Podpora projektov z oblasti spracovania dreva a
výrobkov z dreva a korku
B.1.3 Podpora projektov ostatných oblastí priemyselnej
a remeselnej výroby

C.1 Zlepšenie prístupu na trh práce v okrese pre
dlhodobo
nezamestnaných,
mladých,
nízko
kvalifikovaných, starších a zdravotne postihnutých
C.2 Vybudovanie
vzdelávanie

podpornej

infraštruktúry

pre

C.2.1 Vytvorenie a dobudovanie 2 Regionálnych
centier vzdelávania

320

0

126

112

82

0

C.2.2 Vybudovanie minimálne 3 Tréningových centier

150

0

0

60

65

25

C.2.3 Podpora investícií do predprimárneho
vzdelávania a primárneho vzdelávania

250

0

70

70

80

30

50

0

0

0

15

35

D. ROZVOJ SOCIÁLNEJ EKONOMIKY A
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

985

78

140

258

193

316

D.1 Podpora rozvoja sociálnej a miestnej ekonomiky

685

0

140

181

148

216

D.2 Podpora rozvoja sociálnych služieb

200

78

0

57

15

50

50

0

0

0

10

40

D.2.2 Zriadenie nových subjektov, poskytujúcich
sociálne a zdravotné služby

150

78

0

0

5

67

D.3 Podpora realizácie modelových projektov pre MRK

100

0

0

20

30

50

E. ZLEPŠENIE STAVU VEREJNEJ
INFRAŠTRUKTÚRY

570

300

68

50

62

90

E.1 Zlepšenie stavu kultúrnej infraštruktúry

350

148

53

50

45

54

E.2 Zlepšenie stavu ostatnej infraštruktúry

220

152

15

0

17

36

3 835

500

760

850

835

890

C.2.4 Klaster prípravy a vzdelávania pre trh práce

D.2.1 Podpora rozšírenia siete komunitných centier

Spolu

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

VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. 565
zo 6. decembra 2017
k Návrhu dodatku č. 2 k Akčnému plánu rozvoja okresu Revúca
a k Návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov z rezervy vlády
Slovenskej republiky
Číslo materiálu:

51725/2017

Predkladateľ:

vedúci Úradu vlády SR a minister financií

Vláda
A.

B.

schvaľuje
A.1.

Návrh dodatku č. 2 k Akčnému plánu rozvoja okresu Revúca,

A.2.

Návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov z rezervy vlády Slovenskej
republiky s pripomienkami prijatými na rokovaní vlády;

ukladá
ministrovi financií
B.1.

uvoľniť v zmysle § 3 Výnosu Ministerstva financií SR z 9. decembra 2005
č. 26825/2005 – 441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií
SR finančné prostriedky z rezervy vlády Slovenskej republiky v sume
1 045 000 eur podľa prílohy č. 1 uznesenia
do 31. decembra 2017

podpredsedovi vlády pre investície a informatizáciu
ministrovi hospodárstva
ministerke školstva, vedy, výskumu a športu
B.2.

pripraviť Stratégiu rozvoja využitia surovinových zdrojov na báze magnezitu
v Jelšave s cieľom vytvorenia výskumno-vývojovej platformy v spolupráci
so Slovenskými magnezitovými závodmi Jelšava a Technickou univerzitou
v Košiciach
do 31. mája 2018
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podpredsedníčke vlády a ministerke spravodlivosti
B.3.

riešiť problematiku vlastníckeho vzťahu budovy a pozemkov mesta Revúca
zapísaných na LV č. 2360 v k. ú. Revúca a sídla Okresného súdu Revúca
do 28. februára 2018

vedúcemu Úradu vlády SR
B.4.

v spolupráci so splnomocnencom vlády SR pre najmenej rozvinuté okresy
predložiť harmonogram výjazdových rokovaní vlády so zameraním
na vyhodnotenie plnenia akčných plánov v jednotlivých okresoch
do 10. januára 2018

C.

splnomocňuje
ministra financií
C.1.

Vykonajú:

odsúhlasovať zmeny účelu poskytnutej dotácie podľa prílohy č. 1 uznesenia
bez zmeny alokácie dotácie a jej objemu.
podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
minister financií
minister hospodárstva
ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
vedúci Úradu vlády SR

Na vedomie: členovia vlády
predseda Banskobystrického samosprávneho kraja
prednosta okresného úradu Revúca
predseda predstavenstva Slovenských magnezitových závodov Jelšava
rektor Technickej univerzity Košice
splnomocnenec vlády SR pre najmenej rozvinuté okresy
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Príloha k uzneseniu vlády SR
číslo 565/2017
__________________

IČO

Názov príjemcu

Banskobystrický
37828100 samosprávny kraj

Účel dotácie

Rekonštrukcia vybraných úsekov cesty II/532

Dotácia
v eurách

400 000

590533 Držkovce

Rekonštrukcia kultúrneho domu

4 000

318701 Gemerská Ves

Rekonštrukcia kultúrneho domu

15 000

328235 Gemerské Teplice

Rekonštrukcia obecnej komunikácie

20 000

328243 Gemerský Sad

Rekonštrukcia kultúrneho domu

15 000

650048 Hrlica

Rekonštrukcia kultúrneho domu

5 000

328316 Hucín

Rekonštrukcia obecného kaštieľa

10 000

Cyklochodník

40 000

Rekonštrukcia rotundy

15 000

Sanačné a reštauračné práce na rímskokatolíckom kostole

10 000

328341 Jelšava

Rekonštrukcia chodníka v mestskom parku, rekonštrukcia
bývalého bazéna na ihrisko

45 000

649490 Leváre

Rekonštrukcia kultúrneho domu

10 000

649759 Levkuška

Rekonštrukcia autobusových zastávok a informačných tabúľ

328456 Licince

Rekonštrukcia obecného kaštieľa

15 000

328472 Lubeník

Rekonštrukcia obecnej komunikácie a miestnych chodníkov

25 000

Rekonštrukcia infraštruktúry v obci

25 000

328537 Muráň

Rekonštrukcia obecnej komunikácie

10 000

328545 Muránska Dlhá Lúka

Oplotenie areálu základnej školy, materskej školy a ihrísk

5 000

328561 Muránska Lehota

Rekonštrukcia komunikácie

7 000

328588 Nandraž

Rekonštrukcia spoločenských priestorov

10 000

318957 Otročok

Rekonštrukcia materskej školy

15 000

328651 Prihradzany

Rekonštrukcia obecnej komunikácie

10 000

328669 Rákoš

Rekonštrukcia kultúrneho domu

10 000

319007 Ratkovské Bystré

Rekonštrukcia obecnej komunikácie

20 000

328693 Revúca

Rozvoj infraštruktúry v meste

328715 Revúcka Lehota

Rekonštrukcia obecného rozhlasu a strechy futbalového ihriska

649813 Rybník

Rekonštrukcia obecnej komunikácie

618071 Chyžné
Rímskokatolícka
cirkev, Farnosť
31973426 Šivetice
Rímskokatolícka
cirkev, Farnosť
Jelšava, filiálka
31973663 Chyžné

31949347 Mokrá Lúka
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5 000

129 000
5 000
10 000
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649821 Sása

Rekonštrukcia obecnej komunikácie

5 000

328812 Sirk

Rekonštrukcia obecnej komunikácie

10 000

319074 Skerešovo

Rekonštrukcia obecnej komunikácie

10 000

319091 Tornaľa

Zvyšovanie energetickej účinnosti kultúrneho domu v Tornali

85 000

328880 Turčok

Rekonštrukcia obecnej komunikácie

10 000

649783 Žiar

Rekonštrukcia obecnej komunikácie

5 000

318680 Gemer

Rekonštrukcia obecnej komunikácie

12 000

318990 Ratková

Rekonštrukcia obecnej komunikácie

8 000

328553 Muránska Huta

Rekonštrukcia verejného osvetlenia a obecnej komunikácie
SPOLU
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