
Návrh dodatku č. 1 k Akčnému plánu rozvoja okresu Rimavská Sobota  

  

 

Čl. I 

 

Akčný plán rozvoja okresu Rimavská Sobota schválený uznesením vlády Slovenskej republiky  

č. 254/2016 k návrhu Akčného plánu rozvoja okresu Rimavská Sobota zo dňa 24. júna 2016 sa 

mení a dopĺňa takto: 

 

1. Na strane 16 v tabuľke v časti A. Systémové opatrenia na úrovni okresu sa za bod 1.1 

vkladá nový bod 1.2, ktorý znie: „1.2 Podpora založenia, budovania a aktivít 

rozvojových centier pre rozvoj regiónu, podnikania a cestovného ruchu“. Doterajší bod 

1.2. sa označuje ako bod 1.2.1.  

 

2. Na strane 16 v tabuľke v časti A. Systémové opatrenia na úrovni okresu sa  v bode 1.2.1. 

vypúšťa druhá odrážka. Tretia odrážka znie: „- podpora MAS, verejno-súkromných 

partnerstiev aj bez štatútu MAS“. Posledná odrážka sa vypúšťa.  

 

3.  Za  bod 1.2.1. sa dopĺňajú body 1.2.2 a 1.2.3, ktoré znejú:  

„1.2.2 Podpora rozvoja podnikania a identifikácia podnikateľov najmä mladých  a 

inovatívnych Start-up projektov 

- zriadenie podnikateľského inkubátora, rozvoj podnikateľských zručností, 

vyhľadávanie investičných príležitostí 

 

1.2.3 Zriadenie a prevádzka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Gemer 

-  podpora cestovného ruchu v regióne Gemer, v spolupráci s okresmi Revúca      

a Rožňava“. 

 

4.  Na strane 16 v tabuľke v časti A. Systémové opatrenia na úrovni okresu, v stĺpci 

„Kľúčoví partneri (gestor), partneri“ sa na konci vkladá skratka „ŠOP SR“.  

 

5. Na strane 18 v tabuľke v časti B. Prioritný program „Rozvoj ľudských zdrojov 

a zabezpečenie systematického vzdelávania podľa požiadaviek trhu práce a regionálnej 

politiky rozvoja okresu“ v bode 5.1 sa slová „4 nové školy a 5 centier na“ nahrádzajú 

číslom „6“.  

 

6. Na strane 18 v tabuľke v časti C. Prioritný program „Podpora regionálnej a lokálnej 

ekonomiky vrátane podpory poľnohospodárstva, lesníctva a inovácií“ v bode 6.1. sa za 

slovo „postupov“ vkladajú slová „skvalitnenie a rozšírenie výroby a služieb“.  

 

7. Na strane 19 v tabuľke v časti C. Prioritný program „Podpora regionálnej a lokálnej 

ekonomiky vrátane podpory poľnohospodárstva, lesníctva a inovácií“ v bode 8 sa za 

slovo „ekonomiky“ vkladajú slová „a subjektov na podporu lokálnej zamestnanosti“ 

a číslo 7 sa nahrádza číslom 5.  

 

8. Na strane 19 v tabuľke v časti D. Prioritný program „Zvýšenie investícií do rozvoja 

technickej a sociálnej infraštruktúry, zlepšenie atraktivity územia a kvality služieb“ bod 

9. znie: „9. Pilotné programy svojpomocnej výstavby a rekonštrukcie pre aktivizáciu 



marginálnych sociálnych skupín“. V stĺpci „Kľúčoví partneri (gestor), partneri“ sa na 

konci vkladajú slová „obce a mestá, subjekty územnej spolupráce“. 
 

9. Na strane 21 za Opatrenie 1.1. sa vkladá nové Opatrenie 1.2., ktoré znie:  
 

„Opatrenie 1.2. Podpora založenia, budovania a aktivít rozvojových centier pre 

rozvoj regiónu, podnikania a cestovného ruchu 
Vytvorenie centier zaoberajúcich sa rozvojom okresu Rimavská Sobota, najmä v oblasti 

regionálneho rozvoja, rozvoja podnikania mladých a začínajúcich podnikateľov a 

cestovného ruchu v regióne. Spolupráca a koordinácia aktivít týchto centier vytvorí 

kapacity na efektívne a rýchlejšie naplnenie cieľov Akčného plánu.“.  

Doterajšie Opatrenie 1.2. sa označuje ako „Podopatrenie 1.2.1“.  

10. Na strane 21 v tabuľke k Podopatreniu 1.2.1. v riadku „Predpokladané zdroje 

financovania“ sa na konci vkladá skratka „SEIA“, v riadku „Celkový rozpočet“ sa suma 

1 615 tis. EUR nahrádza sumou 719 tis. EUR, v riadku „RP Suma“ sa suma 1 185 tis. 

EUR nahrádza sumou 619 tis. EUR a v riadku „Partneri“ pred skratku „VSP“ sa vkladá 

skratka „MAS“.  

 

11. Na strane 21 v Podopatrení 1.2.1. sa vypúšťa druhá odrážka „podpora rozvoja 

podnikania a identifikácia podnikateľov najmä mladých a inovatívnych Start up 

projektov“ vrátane ďalšieho textu k tejto odrážke. V štvrtej odrážke sa za slovo 

„podpora“ vkladajú slová „MAS a“ a za slovo „partnerstiev“ sa vkladá slovo „aj“. 

V texte štvrtej odrážky sa v prvej vete za slovo „koordinácia“ vkladajú slová „aktivít 

MAS a“, za slovo „partnerstiev“ sa vkladá slovo „aj“ a na koniec textu sa dopĺňa nová 

veta, ktorá znie: „Koordinácia/spolupráca s RRA a MAS“. Posledná odrážka sa 

vypúšťa. 

 

12. Na strane 23 sa za Podopatrenie 1.2.1 vkladajú Podopatrenia 1.2.2 a 1.2.3,  ktoré vrátane 

tabuliek znejú:  

 

„Podopatrenie 1.2.2 - podpora rozvoja podnikania a identifikácia podnikateľov 

najmä mladých  a inovatívnych Start-up projektov  

- zriadenie podnikateľského inkubátora, rozvoj podnikateľských zručností, 

vyhľadávanie investičných príležitostí 

Realizácia systému podpory podnikania pre začínajúcich podnikateľov obsahujúceho: 

• inkubačný a akceleračný program pre prípravu potenciálnych podnikateľov            

 realizovaný v rámci podnikateľského inkubátora, 

• co-workingové a kreatívne centrum pre mladých podnikateľov v napojení na centrá                

praktického vzdelávania, 

• akadémia podnikania - program pre stredné školy, 

• vyhľadávanie investičných príležitostí pre domácich a zahraničných investorov. 

 

Predpokladané zdroje 

financovania: 

regionálny príspevok (RP), mestá a obce, podnikateľský 

sektor, OP VaI, IROP 



Celkový rozpočet: 200 tis. EUR 

RP Suma: 195 tis. EUR   

Kľúčoví partneri (gestor): OZ Naša Sobota, CeroGeMa, Rada pre rozvoj okresu 

Rimavská Sobota,  MH SR,  MPSVR SR (ÚPSVaR),  

ÚPSVR RS, MŠVVŠ SR 

Partneri: podnikateľské subjekty, stredné školy. mestá a obce okresu,   

Termín: 2018 – 2020 

 

Podopatrenie 1.2.3 - Zriadenie a prevádzka Oblastnej organizácie cestovného ruchu 

Gemer 

Založenie a prevádzka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Gemer v spolupráci s 

okresmi Revúca a Rožňava. Vytvorením OOCR sa naplní požiadavka po efektívnom 

manažmente CR na regionálnej úrovni prirodzeného regiónu Gemer. OOCR vytvorí 

platformu pre diskusiu o spoločných problémoch v oblasti CR a ich riešeniach, pre 

spoločné projekty, nápady a návrhy týkajúce sa rozvoja turizmu. Bude to tiež platforma na 

vytvorenie spolupráce kľúčových aktérov verejného a súkromného sektoru, ako aj pre 

spoločný manažment a marketing destinačného turizmu regiónu Gemer. 

Predpokladané zdroje 

financovania: 

regionálny príspevok (RP), mestá a obce, podnikateľský 

sektor, MDV SR, štátny rozpočet (zákon č. 91/2010) 

Celkový rozpočet: 135 tis. EUR 

RP Suma: 105 tis. EUR   

Kľúčoví partneri (gestor): mestá a obce okresu, podnikateľské subjekty v oblasti CR,  

CeroGeMa, Rada pre rozvoj okresu Rimavská Sobota,  

MDaV SR, MH SR, MŽP SR, subjekty územnej 

spolupráce, ŠOPSR 

Partneri: mestá a obce okresu, podnikateľské subjekty, subjekty 

územnej spolupráce, regionálne organizácie ŠOPSR 

Termín: 2018 – 2020 

 

„. 

 

13. Na strane 24 v tabuľke k Podopatreniu 2.1 v riadku „Celkový rozpočet“ sa suma 470 

tis. EUR nahrádza sumou 590 tis. EUR, v riadku „RP Suma“ sa suma 110 tis. EUR 

nahrádza sumou 390 tis. EUR a v riadku „Kľúčoví partneri (gestor)“ sa slová „mesto 

Rimavská Sobota“ nahrádzajú skratkou „BBSK“.  

 

14. Na strane 24 v tabuľke k Podopatreniu 2.2 v riadku „Predpokladané zdroje 

financovania“ sa na konci vkladá skratka „ÚPSVaR“, v riadku „Celkový rozpočet“ sa 



suma 440 tis. EUR nahrádza sumou 250 tis. EUR, v riadku „RP Suma“ sa suma 370 tis. 

EUR nahrádza sumou 200 tis. EUR a v riadku „Kľúčoví partneri (gestor)“ sa na konci 

vkladajú tieto slová: „stredné školy, BBSK“. 

 

15. Na strane 27 v názve Podopatrenia 5.1 sa slová „4 nové školy a 5 centier na“ nahrádzajú 

číslom 6. Druhý odsek Podopatrenia 5.1 znie:  

 

„V rámci tejto aktivity bude vybudovaných minimálne 6 zariadení a to: 

• 4 nové materské školy ako integrované výučbové a vzdelávacie zariadenia 

predškolskej výchovy vrátane podpornej infraštruktúry, 

• rozšírenie 2 ZŠ.“. 

 

V tabuľke k Podopatreniu 5.1 v riadku „RP Suma“ sa suma 360 tis. EUR nahrádza 

sumou 416 tis. EUR a v riadku „Termín“ sa číslo 2017 nahrádza číslom 2016. 

 

16. Na strane 28 v názve Podopatrenia 6.1 sa za slovo „postupov“ vkladajú slová „rozvoj, 

skvalitnenie a rozšírenie výroby a služieb“. V prvej odrážke sa na konci vkladajú tieto 

slová: „rozvoj, skvalitnenie a rozšírenie výroby a služieb“. 

 

17. Na strane 28 v  indikatívnom zozname projektových zámerov k Podopatreniu 6.1. sa 

vkladá nový bod 6.1.1., ktorý vrátane tabuľky znie:  

 

„6.1.1. Podpora malých a stredných podnikov v okrese z regionálneho príspevku  

Z regionálneho príspevku bude poskytnutá podpora malým a stredným podnikateľom z 

okresu Rimavská Sobota na rozšírenie a skvalitnenie svojich výrobkov a služieb (vrátane 

nových aktivít), s podmienkou tvorby nových pracovných miest.  Konkrétne projektové 

zámery budú vybrané z návrhov získaných na základe výzvy na podanie projektových 

návrhov, ktorú zverejní Rada pre rozvoj okresu Rimavská Sobota. Hlavným kritériom 

výberu bude tvorba pracovných miest. 

Predpokladané zdroje 

financovania: 

RP, podnikateľské subjekty 

Celkový rozpočet: 420 tis. EUR 

RP Suma: 420 tis. EUR 

Počet nových prac. miest: 10 

Kľúčoví partneri (gestor): Rada pre rozvoj okresu Rimavská Sobota, podnikateľské 

subjekty  

Partneri: podnikateľský sektor 

Termín: 2017 – 2020 

 

„.  

Doterajšie body 6.1.1 až 6.1.10 sa označujú ako body 6.1.2 až 6.1.11.  

 



18. Na strane 30 v tabuľkách k bodom 6.1.5 a 6.1.7 v riadku „Termín“ sa číslo 2018 

nahrádza číslom 2020. 

 

19. Na strane 31 v tabuľkách k bodom 6.1.10 a 6.1.11 v riadku „Termín“ sa číslo 2018 

nahrádza číslom 2020.  

 

20. Na strane 32 vo vete nad tabuľkou k Indikatívnemu zoznamu projektových zámerov pre 

Podopatrenie 6.2 sa za slovo „Sobota“ vkladajú slová „a okolie“. V tabuľke v riadku 

„Predpokladané zdroje financovania“ sa pred skratku „SIH“ vkladá skratka „RP“ 

a v riadku „Termín“ sa číslo 2018 nahrádza číslom 2020. 

 

21. Na strane 32 názov bodu 6.3.1 znie: „6.3.1 Založenie subjektu zabezpečujúceho odbyt 

regionálnych produktov remeselnej výroby, produkcie malých a stredných 

podnikateľov vrátane podnikateľov v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva ako aj 

služieb na území Gemera a Malohontu“. V tabuľke k projektovému zámeru v riadku 

„Predpokladané zdroje financovania“ sa na konci vkladá skratka „RP“, v riadku 

„Celkový rozpočet“ sa suma 430 tis. EUR nahrádza sumou 200 tis. EUR, v riadku 

„Kľúčoví partneri (gestor)“ sa na konci vkladajú tieto slová: „subjekty územnej 

spolupráce“, v riadku „Partneri“ sa slová „neziskové organizácie“ nahrádzajú slovami 

„subjekty územnej spolupráce“ a v riadku „Termín“ sa termín „2016 – 2018“ nahrádza 

termínom „2018 – 2020“.  

 

22. V Opatrení 7. Podpora oživenia poľnohospodárskej a živočíšnej prvovýroby 

a koordinácie poľnohospodárskej a živočíšnej prvovýroby v nadväznosti na 

spracovateľské kapacity, ktoré sú v okrese/regióne k dispozícii sa vkladá nové 

Podopatrenie 7.1., ktoré vrátane tabuľky znie:  

 

„Podopatrenie 7.1. Podpora podnikateľských projektov v pôdohospodárstve 

a potravinárstve z regionálneho príspevku  

Z regionálneho príspevku bude poskytnutá podpora malým a stredným podnikateľom z 

okresu Rimavská Sobota z oblasti pôdohospodárstva (živočíšna aj rastlinná výroba) a 

potravinárstva.  

 Konkrétne projektové zámery budú vybrané na základe výzvy na podanie projektových 

návrhov, ktorú zverejní Rada pre rozvoj okresu Rimavská Sobota. Hlavným kritériom 

výberu bude tvorba pracovných miest. 

Predpokladané zdroje 

financovania: 

RP, podnikateľské subjekty 

Celkový rozpočet: 300 tis. EUR 

RP Suma: 300 tis. EUR 

Počet nových prac. miest: 8 

Kľúčoví partneri (gestor): Rada pre rozvoj okresu Rimavská Sobota, podnikateľské 

subjekty  

Partneri: podnikateľský sektor 



Termín: 2017 – 2020 

„. 

Doterajšie Podopatrenia 7.1 až 7.3 sa označujú ako Podopatrenia 7.2 až 7.4 a doterajšie 

body 7.1.1 až 7.3.2 sa označujú ako body 7.2.1 až 7.4.2.  

23. Na strane 33 v tabuľke k bodu 7.2.2 a na strane 34 v tabuľkách k bodom 7.2.3 a 7.2.4 

v riadku „Termín“ sa číslo 2018 nahrádza číslom 2020. 

 

24. Na strane 35 a 36 v tabuľkách k bodom 7.4.1 a 7.4.2 v riadku „Termín“ sa číslo 2018 

nahrádza číslom 2020. 

 

25. Na strane 36 v názve Opatrenia 8. sa za slovo „ekonomiky“ vkladajú slová „a subjektov 

na podporu lokálnej zamestnanosti“ a číslo 7 sa nahrádza číslom 5. V prvom odseku 

Opatrenia 8. sa za slovo „ekonomiky“ vkladajú slová „alebo na podporu lokálnej 

zamestnanosti“, za slovo „Rakytník“ sa vkladajú slová „Cakov, Vlkyňa, G. Dechtáre, 

Hodejov“, vypúšťa sa spojka „a“, za slovo „Hostice“ sa vkladajú slová „a ďalšie podľa 

záujmu“ a za slovo „práce“ sa vkladá slovo „najmä“. V tabuľke k Opatreniu 8. v riadku 

„Celkový rozpočet“ sa suma 1 840 tis. EUR nahrádza sumou 1 240 tis. EUR, v riadku 

„RP Suma“ sa suma 1 300 tis. EUR nahrádza sumou 840 tis. EUR, v riadku „Kľúčoví 

partneri (gestor)“ sa na konci vkladajú tieto slová: „Cakov, Vlkyňa, G. Dechtáre, 

Hostice a ďalšie obce“ a v riadku „Termín“ sa číslo 2019 nahrádza číslom 2020. 

 

26. Na strane 37 Opatrenie 9. vrátane tabuľky znie: 

 

„Opatrenie 9. Pilotné programy svojpomocnej výstavby a rekonštrukcie pre 

aktivizáciu marginálnych sociálnych skupín 

Realizácia pilotných replikovateľných programov svojpomocnej výstavby, alebo 

rekonštrukcie sociálnych bytových jednotiek, domov, miestnych pamätihodností, alebo 

verejných stavieb pre aktívnych príslušníkov marginalizovaných sociálnych skupín 

s využitím kapacít komunálnych podnikov, sociálnej ekonomiky a podnikov na podporu 

lokálnej zamestnanosti. 

Predpokladané zdroje 

financovania: 

RP, OP EVS, OP ĽZ, SIH 

Celkový rozpočet: 2 830 tis. EUR 

RP Suma:  490 tis. EUR 

Kľúčoví partneri (gestor): 

 

Rada pre rozvoj okresu Rimavská Sobota, MV SR, 

Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity, MPSVR 

SR, mestá a obce, subjekty územnej spolupráce 

Partneri: mestá a obce okresu, subjekty územnej spolupráce 

Termín: 2016 – 2020 

“. 



27. Na strane 37 v tabuľke k Opatreniu 10. v riadku „RP Suma“ sa suma 435 tis. EUR 

nahrádza sumou 401 tis. EUR a v riadku „Termín“ sa číslo 2019 nahrádza číslom 2020. 

 

28. Na strane 38 v tabuľkách k bodom 11.1, 11.2 a 11.3 v riadku „Termín“ sa číslo 2018 

nahrádza číslom 2020.  

 

29. Na strane 40 v tabuľke k bodu 14.1 v riadku „Termín“ sa číslo 2018 nahrádza číslom 

2020. V tabuľke k bodu 14.1.1. v riadku „Termín“ sa číslo 2019 nahrádza číslom 2020. 

V tabuľkách k bodom 14.1.2., 14.1.3. a 14.1.4. v riadku „Termín“ sa na konci dopĺňa 

pomlčka a číslo 2020. 

 

30. Na strane 42 v tabuľke k Podopatreniu 15.1 v riadku „Celkový rozpočet“ sa suma 340 

tis. EUR nahrádza sumou 219 tis. EUR, v riadku „RP Suma“ sa suma 220 tis. EUR 

nahrádza sumou 219 tis. EUR, v riadku „Kľúčoví partneri (gestor)“ sa pred slovo 

„Rada“ vkladá skratka „ZMOGaM“ a v riadku „Termín“ sa slová „implementácia 2016, 

budovanie a skvalitňovanie 2017 – 2018“ nahrádzajú termínom 2016-2020. 

 

31. Na strane 42 v názve Podopatrenia 15.3 sa na konci vkladajú tieto slová: „a zlepšenie 

informovanosti a marketingu územia“.  

 

32. Na strane 43 až 45 v tabuľkách k bodom 15.3.1 až 15.3.8 v riadku „Termín“ sa číslo 

2018 nahrádza číslom 2020.  

 

33. Na strane 45 sa za bod 15.3.8 vkladá bod 15.3.9, ktorý vrátane tabuľky znie:  

„15.3.9 Vytvorenie  centrálneho informačného systému turistickej destinácie Gemer  

 

Predpokladané zdroje 

financovania: 

RP, MAS, obce, podnikateľské subjekty v CR, zdroje 

OOCR, INTERREG V-A, MDV SR 

Celkový rozpočet: 100 tis. EUR 

RP Suma: 90. tis EUR 

Kľúčoví partneri (gestor): OOCR, Rada pre rozvoj okresu Rimavská Sobota, mestá 

a obce, podnikateľské subjekty z oblasti CR, MAS, subjekty 

územnej spolupráce 

Partneri: samosprávy, podnikateľské subjekty z oblasti CR, MAS, 

subjekty územnej spolupráce 

Termín: 2019 – 2020 

„. 

 

34. Na strane 45 v tabuľke k bodu 15.4.1 v riadku „RP Suma“ sa vypúšťa suma 40 tis. EUR.  

 

35. Na strane 46 v tabuľkách k bodom 15.5.1 a 15.5.2 v riadku „Termín“ sa číslo 2018 

nahrádza číslom 2020.  

 



36. Na strane 47 v tabuľke k bodu 15.6.2. v riadku „RP Suma“ sa vypúšťa suma 140 tis. 

EUR.  

 

37. Na strane 50 tabuľka č. 10 vrátane nadpisu znie: „Tabuľka č. 10 Poskytnutie 

regionálneho príspevku pre okres Rimavská Sobota (v tisíc EUR) 

 

Opatrenie / projektové aktivity 2016 2017 2018 2019 2020 spolu 

1.1 Rada pre rozvoj okresu 

Rimavská Sobota 
0 0 0 

0 0 
0 

1.2.1 Podpora 

založenia, budovania a aktivít 

centra pre rozvoj Gemera 

a Malohontu – CeroGeMa 

0 153 173 160 133 619 

1.2.2. Podnikateľský inkubátor 0 0 85 55 55 195 

1.2.3. Oblastná organizácia CR 0 0 35 35 35 105 

2.1 Vybudovanie 2 regionálnych 

centier vzdelávania a 

zamestnaneckého inkubátora 

50 120 140 50 30 390 

2.2 Vybudovanie 2 tréningových 

centier 
0 0 0 100 100 200 

5.1 Podpora budovania 

integrovaných centier inkluzívnej 

výchovy 

140 60 216 0 0 416 

6. 1. Podpora min. 6 

podnikateľských projektov v 

priemysle a službách  

290 30 100 0 0 420 

6.2 Podpora výstavby, 

rekonštrukcie a modernizácie 

priemyselných areálov 

200 500 0 300 500 1 500 

6.3 Založenie podnikateľského 

subjektu zabezpečujúceho funkciu 

odbytového združenia 

regionálnych produktov 

0 20 57 77 16 170 

7.1. Podpora podnikateľských 

projektov v pôdohospodárstve a 

potravinárstve z regionálneho 

príspevku na základe otvoreného 

prieskumu 

180 30 90 0 0 300 



8. Podpora subjektov sociálnej 

ekonomiky a subjektov na podporu 

lokálnej zamestnanosti 150 100 150 200 240 840 

9. Pilotné programy svojpomocnej 

výstavby a rekonštrukcie pre 

aktivizáciu marginálnych 

sociálnych skupín 

80 70 30 180 130 490 

10. Podpora prípravy územia 130 44 68 88 71 401 

15.1 Centrá integrovaných 

verejných služieb v strediskových 

obciach  

80 73 66 0 0 219 

15.3 Podpora atraktívnosti okresu 

pre cestovný ruch  

a zamestnanosti prostredníctvom 

obnovy, rekonštrukcie a 

skvalitnenie kultúrno-historických 

pamiatok a architektúry okresu pre 

účely cestovného ruchu 

0 0 0 30 60 90 

15.4 Podpora separácie 

a zhodnotenie odpadov min. 4 

lokalitách okresu 

0 0 0 0 0 0 

15.6 Podpora modernizácie cestnej 

infraštruktúry a rozvoja účelových 

cyklotrás podporujúcich pracovné 

destinácie alebo služby cestovného 

ruchu vo vybraných mestách 

a obciach okresu, min. 10 

0 0 0 0 0 0 

Spolu 1 300 1 200 1 210 1275 1370 6 355 

 

„. 

 

Čl. II 

 

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa 26. februára 2018. 

 

 

 



VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

  

  

 
  

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

č. 96 

z 26. februára 2018 

  

k návrhu dodatku č. 1 k Akčnému plánu rozvoja okresu Rimavská Sobota 

a k návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov z rezervy vlády 

Slovenskej republiky 

  
Číslo materiálu: 7407/2018 

Predkladateľ: vedúci Úradu vlády SR a minister financií 

Vláda 

A.          schvaľuje 

A.1.               návrh dodatku č. 1 k Akčnému plánu rozvoja okresu Rimavská Sobota, 

A.2.               návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov z rezervy vlády Slovenskej 

republiky s pripomienkami prijatými na rokovaní vlády; 

B.           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 1 080 000 

eur podľa prílohy č. 1 tohto uznesenia 

                                                 do 30. apríla 2018 

C.          splnomocňuje 

ministra financií  

C.1.            odsúhlasovať zmeny účelu poskytnutej dotácie podľa prílohy č. 1 tohto 

uznesenia bez zmeny alokácie dotácie a jej objemu. 

 



Vykoná:         minister financií 

  

Na vedomie:  členovia vlády  

prednosta Okresného úradu Rimavská Sobota 

  



                                                                                                             Príloha č. 1 

                                                                                                             k uzneseniu vlády SR 

                                                                                                             číslo 96/2018 

                                                                                                              __________________ 

  

IČO Názov príjemcu Účel dotácie 
Dotácia  
v eurách 

649678 Babinec Rekonštrukcia kultúrneho domu 10 000 

318604 Bátka Rekonštrukcia zdravotného strediska 22 000 

318612 Belín 
Rekonštrukcia budov obce - obecného úradu a bývalej základnej 

školy 8 000 

31934153 

Cirkevný zbor 

Evanjelickej cirkvi 

augsburského 

vyznania na 

Slovensku Hrachovo Rekonštrukcia kostola v obci Čerenčany 15 000 

318655 Číž Rekonštrukcia kultúrneho domu a doplnenie jeho vybavenia 9 000 

31934293 

Cirkevný zbor 

Evanjelickej cirkvi 

augsburského 

vyznania na 

Slovensku Drienčany 

Rekonštrukcia hrobu a náhrobného kameňa Pavla Emanuela 

Dobšinského a nákup zariadenia do Múzea slovenskej 

rozprávky v Drienčanoch 15 000 

649911 Drňa Rekonštrukcia obecného úradu 12 000 

318736 Hajnáčka Rekonštrukcia domu smútku 27 000 

318744 Hnúšťa 
Rekonštrukcia materskej školy a  sály k budove mestského 

kultúrneho strediska 195 000 

318761 Hostice Rekonštrukcia telocvične základnej školy 10 000 

649945 Hostišovce Rekonštrukcia kultúrneho domu 8 000 

318779 Hrachovo 
Úprava vodného toku a priekop v obci a havarijné riešenie 

odvedenia prívalových vôd 15 000 

318809 Hrušovo Výstavba oddychovej zóny na turistickej cyklotrase 15 000 

318817 Husiná Rekonštrukcia základnej školy 17 000 

318833 Jesenské Rekonštrukcia sociálnych zariadení telocvične 13 000 

318850 Klenovec Rekonštrukcia obecného úradu 9 000 

318868 Konrádovce 
Rekonštrukcia autobusovej zastávky a rekonštrukcia prístrešku 

domu smútku 13 000 

318876 Kráľ Rekonštrukcia základnej školy a materskej školy 27 000 

649694 Kraskovo Rekonštrukcia obecného úradu 8 000 

650081 Krokava Rekonštrukcia kultúrneho domu 8 000 

318884 Kružno Lavičky a prvky drobnej architektúry do obecného parku 10 000 

318892 Lenartovce Rekonštrukcia dažďovej kanalizácie 23 000 

318906 Lukovištia 
Rekonštrukcia pamätnej izby Ivana Kraska a oprava oplotenia 

parku pred domom Ivana Kraska 5 000 



318949 Orávka Rekonštrukcia verejného osvetlenia 9 000 

318965 Ožďany Rekonštrukcia kultúrneho domu 13 000 

649899 Poproč Rekonštrukcia obecného úradu a kultúrneho domu 8 000 

319031 Rimavská Sobota Výstavba detského dopravného ihriska v areáli základnej školy 150 000 

31918263 

Rímskokatolícka 

cirkev, farnosť 

Rimavská Sobota 
Rekonštrukcia obrazu sv. Terézie z Avilly od Jozefa Zanussiho 

z Trnavy z roku 1781 5 000 

319058 Rimavské Janovce Rekonštrukcia kultúrneho domu 10 000 

42392365 

Asociácia pre 

sociálny rozvoj a 

podporu občanov 

Slovenskej republiky 

Vydávanie publikácií a kníh zo spoločenskej oblasti, učebníc 

a skrípt pre študentov vysokých škôl a organizovanie vedeckých 

medzinárodných konferencii 5 000 

319066 Rovné Rekonštrukcia obecného úradu 10 000 

319104 Šimonovce Rekonštrukcia kultúrneho domu 23 000 

649716 Stará Bašta Rekonštrukcia obecného úradu a kultúrneho domu 10 000 

649724 Studená Rekonštrukcia obecného úradu 10 000 

649732 Tachty Rekonštrukcia strechy obecného úradu 27 000 

319155 Tisovec 
Rekonštrukcia mestskej radnice a materskej školy a výmena 

povrchu multifunkčného ihriska základnej školy  145 000 

319155 Tisovec Rekonštrukcia hrobu Dr. Sama Daxnera 3 000 

319155 Tisovec Rekonštrukcia hrobu Gustáva Lojka Tisovského 5 000 

37955250 
Občianske združenie 

ZUBAČKA Zhotovenie vstupnej brány do areálu – haly 5 000 

649503 Tomášovce Rekonštrukcia kultúrneho domu 22 000 

319163 Uzovská Panica Rekonštrukcia domu smútku 18 000 

319180 Veľké Teriakovce Rekonštrukcia kultúrneho domu 10 000 

650111 Vyšné Valice 
Rekonštrukcia drevenej zvonice osadenej v hradnom múre 

okolo kostola 5 000 

649619 Vyšný Skálnik Rekonštrukcia interiéru pamätnej izby Jána Bottu 5 000 

650072 Zacharovce Rekonštrukcia oplotenia parku s detským ihriskom 15 000 

649856 Zádor Rekonštrukcia obecného úradu 10 000 

35997931 

Reformovaná 

kresťanská cirkev na 

Slovensku - cirkevný 

zbor Chanava Rekonštrukcia kostola 14 000 

649520 Barca Rekonštrukcia kultúrneho domu 9 000 

649970 Rakytník Rekonštrukcia múzea 8 000 

649848 
Lehota nad 

Rimavicou Výstavba chodníka v obci 8 000 

649601 Lenka Rekonštrukcia miestnej komunikácie 8 000 

650129 Nižný Skálnik Rekonštrukcia kultúrneho domu 8 000 

649830 Rimavské Zalužany Rekonštrukcia obecného úradu 8 000 

    SPOLU 1 080 000 
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