
Zmena účelu a rozdelenia regionálneho príspevku – 

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

 

Čl. I 

Akčný plán rozvoja okresu Rimavská Sobota v znení dodatku č. 1 schváleného vládou SR uznesením  

č. 96 zo dňa 26.2.2018 sa mení a dopĺňa takto: 

1. Na titulnej strane sa číslo „1“ nahrádza číslom „2“. 

2. V celom  návrhu dodatku č. 2 Akčného plánu rozvoja okresu Rimavská Sobota sa slová „Rada 

pre rozvoj“ nahrádzajú slovami „Výbor pre rozvoj“. 

3. Na strane č. 17 sa názov Podopatrenia 1.2.2 „Podpora rozvoja podnikania a identifikácia 

podnikateľov najmä malých a inovatívnych Start-up projektov“ nahrádza názvom „Podpora 

rozvoja podnikania a identifikácia podnikateľov najmä malých a inovatívnych Start-up 

projektov – zriadenie podnikateľského inkubátora a coworkingu“. 

4. Na strane č. 17 sa v odstavci Podopatrenia 1.2.2 „- zriadenie podnikateľského inkubátora, rozvoj 

podnikateľských zručností, vyhľadávanie investičných príležitostí“ sa dopĺňajú slová 

„a coworkingu“,  sa vypúšťajú slová „vyhľadávanie investičných príležitostí“ v znení              

„- zriadenie podnikateľského inkubátora a coworkingu, rozvoj podnikateľských zručností“. 

Odôvodnenie zmien na strane č. 17: Názov opatrenia 1.2.2 sa aktualizoval z dôvodu zosúladenia 

s aktuálnym stavom. 

5. Na strane č. 18  Podopatrenie 5.1 sa číslo „6“ nahrádza číslom „4“. 

6. Na strane č. 19  Podpatrenie 6.1 sa vypúšťajú slová „min. 6“. 

7. Na strane č. 19  sa názov Podpatrenia 6.3 „Založenie podnikateľského subjektu 

zabezpečujúceho funkciu odbytového združenia regionálnych produktov“ sa nahrádza názvom 

„Založenie subjektu zabezpečujúceho odbyt regionálnych produktov“. 

8. Na strane č. 19  Podopatrenia 7.1 až 7.3 sa vypúšťajú slová „min. 2“. 

9. Na strane č. 19  Opatrenie 8. sa vkladajú slová „zníženie dlhodobej nezamestnanosti a“ 

v znení „Podpora subjektov sociálnej ekonomiky a subjektov na podporu lokálnej 

zamestnanosti zameraných na verejno-prospešné práce a služby vo vybratých mestách a obciach 

na zníženie dlhodobej nezamestnanosti a zmiernenie chudoby“ 

10. Na strane č. 19 Opatrenie 8. sa vypúšťajú slová „(min. 5)“. 

Odôvodnenie zmien na strane č. 19: Slová „min. 2 až 6“ boli odstránené na základe všeobecných 

pripomienok sekcie RR, v bode 6.3 je technická zmena – popis opatrenia 

11. Na strane č. 20 sa názov Opatrenia 10. „Podpora prípravy územia pre bytovú výstavbu 

(majetková, technická a infraštruktúrna) a investície spojené s tvorbou pracovných príležitostí“ 

nahrádza názvom „Podpora prípravy územia pre investície do infraštruktúry“. 

12. Na strane č. 20 Opatrenie 11. sa vypúšťajú slová „min. 2“. 

13. Na strane č. 20 Podopatrenie 15.1 sa vypúšťajú slová „min. 4“. 

Odôvodnenie zmien na strane č. 20: Upresnil sa názov opatrenia a boli zohľadnené všeobecné 

pripomienky sekcie RR. 

14. Na strane č. 21 Podopatrenie 15.6 sa vypúšťajú slová „min. 10“. 

Odôvodnenie zmien na strane č. 21: Slová „min. 4“ a „min. 10“ boli odstránené na základe 

všeobecných pripomienok sekcie RR. 



15. Na strane č. 22 Podopatrenie 1.2.1 „Podpora založenia, budovania a aktivít centra pre rozvoj 

Gemera a Malohontu – CeroGeMa ako koordinačnej platformy a výkonného centra 

regionálneho rozvoja na úrovni okresu“ sa z tabuľky vypúšťajú celé riadky „Predpokladané 

zdroje financovania“, „Celkový rozpočet“, „RP Suma“. 

Odôvodnenie zmien na strane č. 22: Riadky boli odstránené na základe všeobecných pripomienok 

sekcie RR. 

16. Na strane č. 23 sa názov Podopatrenia 1.2.2 „- podpora rozvoja podnikania a identifikácia 

podnikateľov najmä mladých  a inovatívnych Start-up projektov“ nahrádza názvom                             

„- podpora rozvoja podnikania a identifikácia podnikateľov najmä mladých  a inovatívnych 

Start-up projektov - zriadenie podnikateľského inkubátora a coworkingu“. 

17. Na strane č. 23 v odstavci „zriadenie podnikateľského inkubátora, rozvoj podnikateľských 

zručností, vyhľadávanie investičných príležitostí“ sa vkladajú slová „a coworkingu“ v znení 

„zriadenie podnikateľského inkubátora a coworkingu, rozvoj podnikateľských zručností, 

vyhľadávanie investičných príležitostí“. 

18. Na strane č. 23 sa vypúšťa riadok „vyhľadávanie investičných príležitostí pre domácich 

a zahraničných investorov.“ 

19. Na strane č. 23 sa v tabuľke vypúšťajú celé riadky „Predpokladané zdroje financovania“, 

„Celkový rozpočet“, „RP Suma“. 

Odôvodnenie zmien na strane č. 23: Aktualizácia v názve a v popise opatrenia 1.2.2 podľa 

aktuálneho stavu pripravovaného projektu. 

20. Na strane č. 24 Podopatrenie 1.2.3 „Zriadenie a prevádzka Oblastnej organizácie cestovného 

ruchu Gemer“ sa v tabuľke vypúšťajú celé riadky „Predpokladané zdroje financovania“, 

„Celkový rozpočet“, „RP Suma“. 

21. Na strane č. 24 Podopatrenie 1.2.3 v tabuľke, sa v riadku „Kľúčový partner“ dopĺňa „OOCR 

Gemer“. 

22. Na strane č. 24 sa na záver prioritnej oblasti „A“ dopĺňa tabuľka, ktorá znie: 

„Predpokladané zdroje financovania prioritnej oblasti A 

Predpokladané zdroje financovania: regionálny príspevok (RP), mestá a obce, podnikateľský 

sektor, OP VaI, IROP, SEIA, MDaV SR, štátny rozpočet 

(zákon č.91/2010) 

Celkový rozpočet: 1 054 tis. EUR   

RP Suma: 919 tis. EUR   

„. 

Odôvodnenie zmien na strane č. 24: Zmeny na základe všeobecných pripomienok sekcie RR. 

23. Na strane č. 25 v odstavci Podopatrenia 2.1 „Vytvorenie centier praktického vzdelávania na 

vybratých stredných školách okresu – 1 pre stred a juh so sídlom v Rimavskej Sobote – Stredná 

odborná škola technická a agropotravinárska, a 1 pre sever so sídlom v Hnúšti Stredná odborná 

škola na skvalitnenie odbornej profesnej prípravy vo vybraných povoleniach“ sa vypúšťajú 

slová „so sídlom v Rimavskej Sobote – Stredná odborná škola technická 

a agropotravinárska“ a „so sídlom v Hnúšti Stredná odborná škola“ v znení „Vytvorenie 

centier praktického vzdelávania na vybratých stredných školách okresu – 1 pre stred a juh a 1 

pre sever na skvalitnenie odbornej profesnej prípravy vo vybraných povolaniach“. 



24. Na strane č. 25 Podopatrenie 2.1 „Vybudovanie 2 regionálnych centier vzdelávania a 

zamestnaneckého inkubátora“sa z tabuľky vypúšťajú celé riadky „Predpokladané zdroje 

financovania“, „Celkový rozpočet“, „RP Suma“. 

25. Na strane č. 25 Podopatrenie 2.1 „Vybudovanie 2 regionálnych centier vzdelávania a 

zamestnaneckého inkubátora“ sa v tabuľke v  riadku „Kľúčoví partneri (gestor)“ dopĺňajú slová 

„stredné školy“ a vypúšťajú slová „SOŠTaP Rimavská Sobota, SOŠ Hnúšťa, Gymnázium 

RS“. 

26. Na strane č. 25 z názvu Opatrenia 2.2  sa vypúšťajú slová „min. 2“. 

27. Na strane č. 25 Podopatrenie 2.2 „Vybudovanie tréningových centier“ sa z tabuľky vypúšťajú 

riadky „Predpokladané zdroje financovania“, „Celkový rozpočet“, „RP Suma“. 

28. Na strane č. 25 Podopatrenie 2.2 „Vybudovanie tréningových centier“ sa tabuľke v riadku 

„Kľúčoví partneri (gestor)“ vypúšťajú slová „mesto Hnúšťa“. 

29. Na strane č. 25 Podopatrenie 2.3 „Zabezpečenie vzdelávania vo včelárstve“ sa z tabuľky 

vypúšťa riadok „Predpokladané zdroje financovania“. 

30. Na strane č. 26 Podopatrenie 2.3 „Zabezpečenie vzdelávania vo včelárstve“  sa z tabuľky 

vypúšťajú riadky „Celkový rozpočet“, „RP Suma“. 

31. Na strane č. 26 Podopatrenie 3.1 „Podpora dopytovo orientovaného vzdelávania“ sa z tabuľky 

vypúšťajú celé riadky „Predpokladané zdroje financovania“, „Celkový rozpočet“, „RP 

Suma“. 

32. Na strane č. 26 Podopatrenie 3.2 „Iniciovanie vybudovania centra aplikovaného vývoja v oblasti 

zhodnotenia nerastných surovín s pôsobnosťou pre okresy Rožňava, Rimavská Sobota, Poltár 

a Lučenec a podpora minimálne 2 aplikačných projektov výskumu a využitia know-how vo 

výrobe so sídlom v okrese Rimavská Sobota“ sa z tabuľky vypúšťajú celé riadky 

„Predpokladané zdroje financovania“, „Celkový rozpočet“, „RP Suma“. 

33. Na strane č. 27 Aktivita 3.2.1 „Výskum a vývoj zhodnotenia a spracovania druhotnej 

serpentinitovej suroviny v Hnúšti“ sa z tabuľky vypúšťajú celé riadky „Predpokladané zdroje 

financovania“, „Celkový rozpočet“, „RP Suma“ 

34. Na strane č. 28 Podopatrenie 4.1. „Zlepšenie postavenia UoZ na trhu práce, zvýšenie 

zamestnateľnosti a zamestnanosti UoZ a znevýhodnených UoZ“ sa z tabuľky vypúšťajú celé 

riadky „Predpokladané zdroje financovania“, „Celkový rozpočet“, „RP Suma“. 

35. Na strane č. 28 Podopatrenie 4.2 „Vytvorenie centra poradenstva a služieb zamestnanosti“ sa  

z  tabuľky vypúšťajú celé riadky „Predpokladané zdroje financovania“, „Celkový 

rozpočet“, „RP Suma“. 

36. Na strane č. 28 Podopatrenie 5.1 „Podpora budovania integrovaných centier inkluzívnej 

výchovy“ sa číslo „6“ nahrádza číslom „4“. 

37. Na strane č. 28 Podopatrenie 5.1 „Podpora budovania integrovaných centier inkluzívnej 

výchovy“ sa v odseku „V rámci tejto aktivity bude vybudovaných minimálne 6 zariadení a to:“ 

číslo „6“ nahrádza číslom „4“.  

38. Na strane č. 28 Podopatrenie 5.1 „Podpora budovania integrovaných centier inkluzívnej 

výchovy“ sa odsek 

• „4 nové materské školy ako integrované výučbové a vzdelávacie zariadenia predškolskej       

výchovy vrátane podpornej infraštruktúry.“   nahrádza odsekom  

• „nové, rozšírené, alebo rekonštruované materské školy ako integrované výučbové 

a vzdelávacie zariadenia predškolskej výchovy vrátane podpornej infraštruktúry.“ 

39. Na strane č. 28 Podopatrenie 5.1 „Podpora budovania integrovaných centier inkluzívnej 

výchovy“ sa z tabuľky vypúšťa celý riadok „Predpokladané zdroje financovania“. 



Odôvodnenie zmien na strane č. 28: Zmeny na základe všeobecných pripomienok sekcie RR. 

40. Na strane č. 29 Podopatrenie 5.1 „Podpora budovania integrovaných centier inkluzívnej 

výchovy“ sa z tabuľky vypúšťajú celé riadky „Celkový rozpočet“, „RP Suma“. 

41.  Na strane č. 29 Podpatrenie 5.2 „Rozvíjať pilotný model procesu diagnostiky a rediagnostiky 

detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami“ sa z tabuľky vypúšťajú  celé 

riadky „Predpokladané zdroje financovania“, „Celkový rozpočet“, „RP Suma“. 

42. Na strane č. 29 sa na záver prioritnej oblasti „B“ dopĺňa tabuľka, ktorá znie: 

„Predpokladané zdroje financovania prioritnej oblasti B 

Predpokladané zdroje financovania: RP, IROP, OP ĽZ, ÚPSVaR, MPRV SR, OP VaI, IROP, 

ESF, ŠR (schéma štátnej pomoci), MŠVVŠ SR 

Celkový rozpočet: 21 340 tis. EUR   

RP Suma: 1 006 tis. EUR   

„. 

43. Na strane č. 29 v názve Podopatrenia 6.1 sa vypúšťajú slová „min. 6“. 

44. Na strane č. 29 Podopatrenie 6.1 odstavec 2 sa vypúšťajú slová „min. 6“. 

45. Na strane č. 30 Aktivita 6.1.1. „Podpora malých a stredných podnikov v okrese z regionálneho 

príspevku“ sa z tabuľky vypúšťa riadok „Predpokladané zdroje financovania“, „Celkový 

rozpočet“, „RP Suma“. 

46. Na strane č. 30 sa vypúšťajú Aktivity s tabuľkami „6.1.2“, „6.1.3“. 

47. Na strane č. 31 sa vypúšťajú Aktivity s tabuľkami „6.1.4“ až „6.1.6“. 

48. Na strane č. 32 sa vypúšťajú Aktivity s tabuľkami „6.1.7“ až „6.1.9“ a  názov Aktivity „6.1.10“. 

Odôvodnenie zmien na strane č. 32: Zmeny na základe všeobecných pripomienok sekcie RR. 

49. Na strane č. 33 sa vypúšťa tabuľka Aktivity „6.1.10“. 

50. Na strane č. 33 sa vypúšťa Aktivita s tabuľkou „6.1.11“. 

51. Na strane č. 33 sa vypúšťa veta „Ďalšie projekty sa nachádzajú v zásobníku projektov.“ 

52. Na strane č. 33 Podopatrenie 6.2 „Podpora výstavby, rekonštrukcie a modernizácie 

priemyselných areálov“ sa vypúšťajú slová „Indikatívny zoznam projektových zámerov pre 

Podopatrenie 6.2“. 

53. Na strane č. 33 sa vypúšťa Aktivita „6.2.1“. 

54. Na strane č. 34 Podopatrenie 6.2 sa z tabuľky vypúšťajú celé riadky „Predpokladané zdroje 

financovania“, „Celkový rozpočet“, „RP Suma“. 

55. Na strane č. 34 sa názov Podopatrenia 6.3 „Založenie subjektu zabezpečujúceho funkciu 

odbytu regionálnych produktov remeselnej výroby, produkcie malých a stredných 

podnikateľov vrátane“ nahrádza názvom „Založenie subjektu zabezpečujúceho odbyt 

regionálnych produktov remeselnej výroby, produkcie malých a stredných podnikateľov 

vrátane“. 

56. Na strane č. 34 Podopatrenia 6.3 sa vypúšťajú slová „Indikatívny zoznam projektových 

zámerov pre Podopatrenie 6.3“. 

57. Na strane č. 34 sa vypúšťa Aktivita 6.3.1 „Založenie subjektu zabezpečujúce odbyt 

regionálnych produktov remeselnej výroby, produkcie malých a stredných podnikateľov 

v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva ako aj služieb na území Gemera a Malohontu“. 



58. Na strane č. 34 Podopatrenie 6.3 sa z tabuľky vypúšťajú celé riadky „Predpokladané zdroje 

financovania“, „Celkový rozpočet“, „RP Suma“. 

59. Na strane č. 34  Podopatrenie 6.3 sa v riadku „Kľúčoví partneri (gestor)“ dopĺňajú slová 

„podnikateľský subjekt“.  

60. Na strane č. 35 Podopatrenie 7.1. „Podpora podnikateľských projektov v pôdohospodárstve 

a potravinárstve z regionálneho príspevku“ sa z tabuľky vypúšťajú celé riadky 

„Predpokladané zdroje financovania“, „Celkový rozpočet“, „RP Suma“. 

61. Na strane č. 35 Podopatrenie 7.2 sa v názve vypúšťajú slová „min. 2“. 

62. Na strane č. 35 Podopatrenie 7.2 sa vkladá tabuľka: 

„ 

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

subjekty  

Partneri: podnikateľský sektor 

Termín: 2017 – 2020 

 „ 

63. Na strane č. 35 Podopatrenie 7.2 sa vypúšťajú slová „Indikatívny zoznam projektových 

zámerov pre Podopatrenie 7.2“. 

64. Na strane č. 35 sa vypúšťajú celé Aktivity s tabuľkami „7.2.1“ a „7.2.2“. 

65. Na strane č. 36 sa vypúšťajú celé Aktivity s tabuľkami „7.2.3“ až  „7.2.5“. 

66. Na strane č. 36 sa vypúšťa veta „Ďalšie projekty sa nachádzajú v zásobníku projektov“. 

67. Na strane č. 37 sa v názve Podopatrenia 7.3  vypúšťajú slová „min. 2“. 

68. Na strane č. 37 Podopatrenie 7.3 „Podpora projektov v živočíšnej výrobe“ sa vkladá tabuľka: „ 

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

subjekty  

 „. 

69. Na strane č. 37 Podopatrenie 7.3 „Podpora projektov v živočíšnej výrobe“ sa vypúšťajú slová 

„Indikatívny zoznam projektových zámerov pre Podopatrenie 7.2“. 

70. Na strane č. 37 Podopatrenie 7.3 „Podpora projektov v živočíšnej výrobe“ sa vypúšťajú celé 

Aktivity s tabuľkami „7.3.1“ a „7.3.2“. 

71. Na strane č. 37 Podopatrenie 7.3 „Podpora projektov v živočíšnej výrobe“ sa vypúšťa veta 

„Ďalšie projekty sa nachádzajú v zásobníku projektov“. 

72. Na strane č. 37 sa v názve Podopatrenia 7.4 vypúšťajú slová „min. 2“. 

73. Na strane č. 37 Podopatrenie 7.4 „Podpora projektov v oblasti lesného hospodárstva 

a spracovanie drevnej hmoty, resp. finalizácie produktov v okrese“ sa vkladá tabuľka 

 

 

Partneri: podnikateľský sektor 

Termín: 2017 – 2020 



„ 

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

subjekty  

Partneri: podnikateľský sektor 

Termín: 2017 – 2020 

„. 

74. Na strane č. 37 Podopatrenie 7.4 „Podpora projektov v oblasti lesného hospodárstva 

a spracovanie drevnej hmoty, resp. finalizácie produktov v okrese“ sa vypúšťajú slová 

„Indikatívny zoznam projektových zámerov pre Podopatrenie 7.4“. 

75. Na strane č. 37 Podopatrenie 7.4 „Podpora projektov v oblasti lesného hospodárstva 

a spracovanie drevnej hmoty, resp. finalizácie produktov v okrese“ sa vypúšťa Aktivita    

„7.4.1“. 

Odôvodnenie zmien na strane č. 33 až 37: Zmeny na základe všeobecných pripomienok sekcie RR. 

76. Na strane č. 37 sa vypúšťa tabuľka Aktivity „7.4.1“.  

77. Na strane č. 38 sa vypúšťa Aktivita s tabuľkou „7.4.2“. 

78. Na strane č. 38 Podopatrenie 7.4 „Podpora projektov v oblasti lesného hospodárstva 

a spracovanie drevnej hmoty, resp. finalizácie produktov v okrese“ sa vypúšťa posledná veta 

„Ďalšie projekty sa nachádzajú v zásobníku projektov“. 

79. Na strane č. 38  sa názov Opatrenia 8 „Podpora subjektov sociálnej ekonomiky a subjektov na 

podporu lokálnej zamestnanosti zameraných na verejno-prospešné práce a služby vo vybratých 

mestách a obciach na zmiernenie chudoby marginalizovaných skupín (min. 5)“ nahrádza 

názvom „Podpora subjektov sociálnej ekonomiky a subjektov na podporu lokálnej 

zamestnanosti zameraných na verejno-prospešné práce a služby vo vybratých mestách 

a obciach na zníženie dlhodobej nezamestnanosti a na zmiernenie chudoby marginalizovaných 

skupín“.  

80. Na strane č. 38 sa v odseku „Založenie komunálnych podnikov ako subjektov sociálnej 

ekonomiky alebo na podporu lokálnej zamestnanosti v konkrétnych mestách a obciach Tisovec, 

Hnúšťa, Rimavská Sobota, Veľký Blh, Rimavská Seč, Jesenské, Radnovce, Rakytník, Cakov, 

Vlkyňa, G. Dechtáre, Hodejov, Hostice a ďalšie podľa záujmu.“ k Opatreniu 8 „Podpora 

subjektov sociálnej ekonomiky a subjektov na podporu lokálnej zamestnanosti zameraných na 

verejno-prospešné práce a služby vo vybratých mestách a obciach na zníženie dlhodobej 

nezamestnanosti a na zmiernenie chudoby marginalizovaných skupín“ vypúšťa  slovo 

„konkrétnych“, a slová „Tisovec, Hnúšťa, Rimavská Sobota, Veľký Blh, Rimavská Seč, 

Jesenské, Radnovce, Rakytník, Cakov, Vlkyňa, G. Dechtáre, Hodejov, Hostice a ďalšie 

podľa záujmu.“ sa nahrádzajú slovom „okresu“, v znení „Založenie komunálnych podnikov 

ako subjektov sociálnej ekonomiky alebo na podporu lokálnej zamestnanosti v mestách 

a obciach okresu. 

81. Na strane č. 38 Opatrenie 8. „Podpora subjektov sociálnej ekonomiky a subjektov na podporu 

lokálnej zamestnanosti“ sa z tabuľky vypúšťajú celé riadky „Predpokladané zdroje 

financovania“, „Celkový rozpočet“, „ RP Suma“. 

82. Na strane č. 38 Opatrenie 8. Podpora subjektov sociálnej ekonomiky a subjektov na podporu 

lokálnej zamestnanosti“ sa v tabuľke v riadku „Kľúčoví partneri (gestor)“ vypúšťajú slová 



„Tisovec, Hnúšťa, Rimavská Sobota, Veľký Blh, Rimavská Seč, Jesenské, Radnovce, 

Rakytník, Cakov, Vlkyňa, G. Dechtáre, Hostice a  ďalšie obce“. 

83. Na strane č. 39 sa na záver prioritnej oblasti „C“ dopĺňa tabuľka, ktorá znie: 

 „Predpokladané zdroje financovania prioritnej oblasti C  

 

 

84. Na strane č. 39 Opatrenie 9. „Pilotné programy svojpomocnej výstavby a rekonštrukcie pre 

aktivizáciu marginálnych sociálnych skupín“ sa z tabuľky vypúšťajú celé riadky 

„Predpokladané zdroje financovania“, „Celkový rozpočet“, „RP Suma“. 

85. Na strane č. 39 sa názov Opatrenia 10. „Podpora prípravy územia pre bytovú výstavbu 

(majetková projektová dokumentácia pre technickú infraštruktúru) a investícií spojených 

s tvorbou pracovných príležitostí“ nahrádza názvom „Podpora prípravy územia pre investície 

do infraštruktúry“. 

86. Na strane č. 39 Opatrenie 10. „Podpora prípravy územia pre investície do infraštruktúry“ sa 

slovo „na“ nahrádza slovami „najmä pre“. 

87. Na strane č. 39 Opatrenie 10. „Podpora prípravy územia pre investície do infraštruktúry“ za 

slová „najmä pre bytovú výstavbu“ sa dopĺňajú slová „,investície do cestovného ruchu, 

enviromentálne investície“. 

88. Na strane č. 39 Opatrenie 10. „Podpora prípravy územia pre investície do infraštruktúry“ sa 

slová „PD podľa priorít a lokalít na území okresu (sever, stred, juh)“ nahrádzajú slovami 

„prípravnej a projektovej dokumentácie, štúdií a energetických auditov“. 

89. Na strane č .39 Opatrenie 10. „Podpora prípravy územia pre investície do infraštruktúry“ sa  

z tabuľky vypúšťajú celé riadky „Predpokladané zdroje financovania“, „Celkový rozpočet“, 

„RP Suma“. 

90. Na strane č. 39 Opatrenie 10. „Podpora prípravy územia pre investície do infraštruktúry“ sa 

v tabuľke v riadku „Kľúčoví partneri (gestor)“ vypúšťa slovo „konkrétne“. 

91. Na strane č. 40 sa v názve Opatrenia 11. „Podpora budovania integrovaných sociálnych 

a zdravotných centier pre obyvateľov a seniorov min. 2 na území okresu“ vypúšťajú slová „min. 

2“. 

92. Na strane č. 40 Opatrenie 11. „Podpora budovania integrovaných sociálnych a zdravotných 

centier pre obyvateľov a seniorov na území okresu“ sa vkladá tabuľka: 

„ 

Kľúčoví partneri (gestor): MPSVR SR, MPRV SR, BBSK, ZMOGaM, Mestá a obce, MZ 

SR 

Partneri: mikroregióny, podnikateľské subjekty, ZMOGaM 

Termín: 2017 – 2020 

„. 

Predpokladané zdroje financovania: RP, podnikateľské subjekty, SIH, Program 07K 08, PRV, 

OP ĽZ, SIH 

Celkový rozpočet: 62 133 tis. EUR   

RP Suma: 3 230 tis. EUR   



93. Na strane č. 40 Aktivita 11.1 „Vybudovanie komplexných zdravotných a sociálnych služieb 

(zariadenie pre seniorov, hospic, rehabilitácia, opatrovateľstvo) pre seniorov pre potreby troch 

mikroregiónov sever okresu (cca pre 12.000 ľudí) a v Hnúšti“ sa z tabuľky vypúšťajú celé 

riadky „Predpokladané zdroje financovania“, „Celkový rozpočet“, „RP Suma“. 

94. Na strane č. 40 Aktivita 11.2 „Rekonštrukcia a technické vybavenie budovy s príslušným 

areálom za účelom zriadenia a prevádzkovania zariadenia pre seniorov v Rimavskej Sobote“ sa 

z tabuľky vypúšťajú celé riadky „Predpokladané zdroje financovania“, „Celkový rozpočet“, 

„RP Suma“. 

95. Na strane č. 40 Aktivita 11.3 „Vybudovanie komplexných služieb (zariadenie pre seniorov, 

hospic, rehabilitácia, opatrovateľstvo) pre seniorov pre potreby troch mikroregiónov juh okresu 

(cca pre 13.000 ľudí) v centre obce Jesenské“ sa z tabuľky vypúšťajú celé riadky 

„Predpokladané zdroje financovania“, „Celkový rozpočet“, „RP Suma“. 

Odôvodnenie zmien na strane č. 38 až 40: Zosúladenie s aktuálnym stavom a zmeny na základe 

všeobecných pripomienok sekcie RR. 

96. Na strane č. 41 Aktivita 12.1 „Príprava II. etapy rekonštrukcie cesty  I. triedy Čertova dolina – 

Tisovec mesto“ sa z tabuľky vypúšťajú celé riadky „Predpokladané zdroje financovania“, 

„Celkový rozpočet“, „RP Suma“. 

97. Na strane č. 41 Aktivita 12.2 „Rekonštrukcia cesty I. triedy Kráľ-Bánréve a hraničného 

priechodu  na multifunkčný účel“  sa z tabuľky vypúšťajú celé riadky „Predpokladané zdroje 

financovania“, „Celkový rozpočet“, „RP Suma“. 

98. Na strane č. 41 Aktivita 13.1 „Návrh na pretriedenie cesty II. triedy na cestu I. triedy Tisovec - 

Muráň – Červená Skala – Poprad“ sa z tabuľky vypúšťajú celé riadky „Predpokladané zdroje 

financovania“, „Celkový rozpočet“, „RP Suma“. 

99. Na strane č. 42 Aktivita 13.2 „Plánovanie a realizácia rekonštrukcie a modernizácia ciest II. 

a III. triedy na území okresu Rimavská Sobota – s prioritou okresu pre destinácie cestovného 

ruchu - do 2020“ sa z tabuľky vypúšťajú celé riadky „Predpokladané zdroje financovania“, 

„Celkový rozpočet“, „RP Suma“. 

100. Na strane č. 42 Aktivita 14.1 „Rekonštrukcia železničnej infraštruktúry na trati Jesenské – 

Brezno Halny – Brezno, v úseku Jesenské - Tisovec pre destinácie cestovného ruchu okresu RS 

– do roku 2019“ sa z tabuľky vypúšťajú celé riadky „Predpokladané zdroje financovania“, 

„Celkový rozpočet“, „RP Suma“. 

101. Na strane č. 42 Aktivita 14.1.1. „Projekt „Rekonštrukcie prístreškov pre cestujúcich na 

železničných zastávkach Jesenské zastávka, Rimavské Jánovce, Likier, Hodejov, Šíd, Tisovec–

mesto, Hnúšťa zastávka“ pre skvalitnenie podmienok poskytovaných služieb cestujúcej 

verejnosti pre účely cestovného ruchu, s možnosťou poskytovania priestoru pre implementácie 

informačných a turistických materiálov k danému regiónu“ sa z tabuľky vypúšťajú celé riadky 

„Predpokladané zdroje financovania“, „Celkový rozpočet“, „RP Suma“. 

102. Na strane č. 43 Aktivita 14.1.2. „Projekt „Železničná stanica Tisovec, rekonštrukcia výpravnej 

budovy a vykurovania“ pre skvalitnenie podmienok poskytovaných služieb cestujúcej 

verejnosti“ sa z tabuľky vypúšťajú celé riadky „Predpokladané zdroje financovania“, 

„Celkový rozpočet“, „RP Suma“. 

103. Na strane č. 43 Aktivita 14.1.3. „Projekt „Vybudovanie priecestného zabezpečovacieho 

zariadenia v km 38,775 trate Jesenské – Brezno Halny – Brezno, v úseku Jesenské - Tisovec“ 

pre zvýšenie bezpečnosti na priecestiach z dôvodu zlepšenia rozhľadových pomerov a pre 

prevenciu vzniku nehodových udalostí“ sa z tabuľky vypúšťajú celé riadky „Predpokladané 

zdroje financovania“, „ Celkový rozpočet“, „RP Suma“. 



104. Na strane č. 43 Aktivita 14.1.4. „Projekt „Náhrada jednodrôtových mechanických závor v úseku 

Jesenské – Tisovec v km  41,270, 41,482, 41,690“. Vybudovaním priecestných 

zabezpečovacích zariadení dôjde k zvýšeniu bezpečnosti železničnej prevádzky elimináciou 

vplyvu ľudského faktoru a k skráteniu uzavretia priecestia pre užívateľov cestnej premávky“ sa 

z tabuľky vypúšťajú celé riadky „Predpokladané zdroje financovania“, „Celkový rozpočet“, 

„RP Suma“. 

105. Na strane č. 43 z názvu Podopatrenia 15.1 „Centrá integrovaných verejných služieb 

v strediskových obciach – min.4 spoločné úradovne sa vypúšťajú slová „min. 4“. 

106. Na strane č. 43 Podopatrenie 15.1 „Centrá integrovaných verejných služieb v strediskových 

obciach – spoločné úradovne“ sa vypúšťa celý riadok „Predpokladané zdroje financovania“. 

107. Na strane č. 44 Podopatrenie 15.1 „Centrá integrovaných verejných služieb v strediskových 

obciach – spoločné úradovne“ sa vypúšťajú celé riadky „Celkový rozpočet“, „RP Suma“. 

108. Na strane č. 44 Podopatrenie 15.1 „Centrá integrovaných verejných služieb v strediskových 

obciach – spoločné úradovne“ sa v tabuľke v riadku „Kľúčoví partneri (gestor)“ vypúšťajú 

slová „Obec Tisovec, Hnúšťa, Rimavská Sobota, Jesenské“. 

109. Na strane č. 44 Aktivita 15.1.1 „Rekonštrukcia pôšt Rimavská Sobota 1 a Hnúšťa s cieľom 

zlepšenia kvality a dostupnosti verejných služieb“ sa z tabuľky vypúšťajú celé riadky 

„Predpokladané zdroje financovania“, „Celkový rozpočet“, „RP Suma“. 

110. Na strane č. 44 Aktivita 15.1.2 „Rekonštrukcia mestského spoločensko-kultúrneho strediska 

Rimavská Sobota“ sa z tabuľky vypúšťajú celé riadky „Predpokladané zdroje financovania“, 

„Celkový rozpočet“, „RP Suma“. 

111. Na strane č. 45 Aktivita 15.3.1 „Obnova a rekonštrukcia objektov chránenej kultúrnej pamiatky 

ozubenej železnice Tisovec pre rozvoj nadregionálneho CR v okrese pomocou subjektov 

sociálnej ekonomiky“ sa z tabuľky vypúšťajú celé riadky „Predpokladané zdroje 

financovania“, „Celkový rozpočet“, „RP Suma“. 

112. Na strane č. 45 Aktivita 15.3.2 „Rekonštrukcia stálej expozície Gemersko-malohontského 

múzea v Rimavskej Sobote (aj pomocou subjektov sociálnej ekonomiky)“ sa z tabuľky 

vypúšťajú celé riadky „Predpokladané zdroje financovania“, „Celkový rozpočet“, „RP 

Suma“. 

113. Na strane č. 45 Aktivita 15.3.3 „Revitalizácia astroparku ako jedinečného priestoru oddychu 

a vzdelávania pomocou subjektov sociálnej ekonomiky“ sa z tabuľky vypúšťajú celé riadky 

„Predpokladané zdroje financovania“, „Celkový rozpočet“, „RP Suma“. 

114. Na strane č. 45 Aktivita 15.3.4 „Obnova chránených kultúrnych pamiatok a sakrálnych stavieb 

ako produktov CR v 3 lokalitách okresu – sever, stred a juh okresu pomocou subjektov sociálnej 

ekonomiky a PÚ RS (Rimavská Baňa-kostol, Rimavské Janovce-kostol, Rimavská Sobota, 

Tisovec)“ sa z tabuľky vypúšťa celý riadok „Predpokladané zdroje financovania“.  

115. Na strane č. 46 Aktivita 15.3.4 „Obnova chránených kultúrnych pamiatok a sakrálnych stavieb 

ako produktov CR v 3 lokalitách okresu – sever, stred a juh okresu pomocou subjektov sociálnej 

ekonomiky a PÚ RS (Rimavská Baňa-kostol, Rimavské Janovce-kostol, Rimavská Sobota, 

Tisovec)“ sa z tabuľky vypúšťajú celé riadky „Celkový rozpočet“, „RP Suma“. 

116. Na strane č. 46 Aktivita 15.3.5 „Kultúrno-vzdelávacie a informačné centrum Gemera-

Malohontu (Dom osvety RS) pre podporu rozvoja remeselnej výroby okresu“ sa z tabuľky 

vypúšťajú celé riadky „Predpokladané zdroje financovania“, „Celkový rozpočet“, „RP 

Suma“. 

117. Na strane č. 46 Aktivita 15.3.6 „Rekonštrukcia budovy Centra voľného času Relax – RS“ sa z 

tabuľky vypúšťajú celé riadky „Predpokladané zdroje financovania“, „Celkový rozpočet“, 

„RP Suma“. 



118. Na strane č. 46 Aktivita 15.3.7 „Vytvorenie multikultúrneho a spoločenského centra v Hnúšti“ 

sa z tabuľky vypúšťajú celé riadky „Predpokladané zdroje financovania“, „Celkový 

rozpočet“, „RP Suma“. 

119. Na strane č. 46 Aktivita 15.3.8 „Vytvorenie multifunkčného spoločensko-vzdelávacieho centra 

a centra cezhraničnej spolupráce pre územie MAS Cerovina v Jesenskom“ sa z tabuľky vypúšťa 

celý riadok „Predpokladané zdroje financovania. 

120. Na strane č. 47 Aktivita 15.3.8 „Vytvorenie multifunkčného spoločensko-vzdelávacieho centra 

a centra cezhraničnej spolupráce pre územie MAS Cerovina v Jesenskom“ sa z tabuľky 

vypúšťajú riadky „Celkový rozpočet“, „RP Suma“. 

121. Na strane č. 47 Aktivita 15.3.9 „Vytvorenie  centrálneho informačného systému turistickej 

destinácie Gemer“ sa z tabuľky vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje financovania“, 

„Celkový rozpočet“, „RP Suma“. 

122. Na strane č. 47 z názvu Aktivity 15.4.1 „Realizácia extenzívnych  systémov čistenia 

odpadových vôd, min. 4” sa vypúšťajú slová „ ,min. 4“. 

123. Na strane č. 47 Aktivita 15.4.1 “Realizácia extenzívnych systémov čistenia odpadových vôd,” 

sa z tabuľky vypúšťajú celé riadky „Predpokladané zdroje financovania“, „Celkový 

rozpočet“, „RP Suma“. 

124. Na strane č. 47 Aktivita 15.4.1 “Realizácia extenzívnych systémov čistenia odpadových vôd,” 

sa v tabuľke v riadku „Kľúčoví partneri (gestor)“  vypúšťa číslo „4“. 

125. Na strane č. 48 Aktivita 15.4.2 „Projekty integrovanej ochrany pred povodňami“ sa v tabuľke 

vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje financovania“, „Celkový rozpočet“, „RP Suma“. 

126. Na strane č. 48 Podopatrenie 15.5 „Podpora separácie a zhodnotenie odpadov v min. 4 

lokalitách okresu“ sa číslo „4“ nahrádza číslom „2“. 

127. Na strane č. 48 sa názov Aktivity 15.5.1 „Vybudovanie zberných dvorov v meste Tisovec, 

Hnúšťa, Jesenské a Veľký Blh“ nahrádza názvom “Vybudovanie zberných dvorov  

a kompostární“.  

128. Na strane č. 48 Aktivita 15.5.1 Vybudovanie zberných dvorov  a kompostární“ sa z tabuľky 

vypúšťajú celé riadky „Predpokladané zdroje financovania“, „Celkový rozpočet“, „RP 

Suma“. 

129. Na strane č. 48 Aktivita 15.5.2 „Likvidácia skládky komunálneho a priemyselného odpadu 

(nebezpečného odpadu) v areály bývalého závodu LZ Hnúšťa v meste Hnúšťa a Tisovec“ sa z 

tabuľky vypúšťajú celé riadky „Predpokladané zdroje financovania“, „Celkový rozpočet“, 

„RP Suma“. 

130. Na strane č. 48 Aktivita 15.5.3 „Likvidácia tzv. čiernych skládok za pomoci obecných podnikov 

v 15 obciach obnovením programu „Veľké upratovanie Slovenska“ pre okres Rimavská 

Sobota“ sa z tabuľky vypúšťajú celé riadky „Predpokladané zdroje financovania“, „Celkový 

rozpočet. 

131. Na strane č. 49 Aktivita 15.5.3 „Likvidácia tzv. čiernych skládok za pomoci obecných podnikov 

v 15 obciach obnovením programu „Veľké upratovanie Slovenska“ pre okres Rimavská 

Sobota“ sa z tabuľky vypúšťa celý riadok  „RP Suma“. 

132. Na strane č. 49 Aktivita 15.5.4 „Likvidácia environmentálnej záťaže z minulosti v sklade 

toxických látok v obci Včelince“ sa z tabuľky vypúšťajú celé riadky „Predpokladané zdroje 

financovania“, „Celkový rozpočet“, „RP Suma“. 

133. Na strane č. 49 z názvu Podopatrenia 15.6 „Podpora modernizácie cestnej infraštruktúry 

a rozvoja účelových cyklotrás – podporujúcich pracovné destinácie alebo služby cestovného 

ruchu – vo vybratých mestách a obciach okresu, min. 10“ sa vypúšťajú slová „min. 10“. 

134. Na strane č. 49 vo vete „Indikatívny zoznam projektových zámerov k Podopatreniu 15.5“ sa 

číslo „15.5“ nahrádza číslom „15.6“. 



135. Na strane č. 49 sa vo vete „Predpokladáme min. 8 lokalít – Tisovec, Hnúšťa, Klenovec, Kyjatice, 

Teplý Vrch, Rimavské Janovce-Močiar, Kurinec-Zelená voda, Gemerský Jablonec-Petrovce, 

Večelkov, Hodejovec-Bízovo, Číž atď.“ vypúšťa slovo „min.“ 

136. Na strane č. 49 bod 15.6.1. „Príprava projektov modernizácie cestnej infraštruktúry“ sa z 

tabuľky vypúšťajú celé riadky „Predpokladané zdroje financovania“, „Celkový rozpočet“, 

„RP Suma“. 

137. Na strane č. 50 Aktivita 15.6.2. „Rozvoj a skvalitnenie miestnych komunikácií a budovanie 

cyklotrás vo vybratých mestách a obciach na území okresu“ sa v odseku „ budovanie-

skvalitnenie komunikácií pilotných vidieckych centier cestovného ruchu Zbojská, Klenovec-

Ráztočno, Veľké Teriakovce, Drienčany, Vyšné Valice, Hodejovec, Medveš – aj pomocou 

subjektov sociálnej ekonomiky,“ dopĺňajú slová „mikroregión Rimava-Rimavica“, v znení 

„budovanie-skvalitnenie komunikácií pilotných vidieckych centier cestovného ruchu Zbojská, 

Klenovec-Ráztočno, Veľké Teriakovce, Drienčany, Vyšné Valice, Hodejovec, Medveš, 

mikroregión Rimava-Rimavica – aj pomocou subjektov sociálnej ekonomiky,“. 

138. Na strane č. 50 Aktivita 15.6.2. „Rozvoj a skvalitnenie miestnych komunikácií a budovanie 

cyklotrás vo vybratých mestách a obciach na území okresu“ sa z tabuľky vypúšťajú celé riadky 

„Predpokladané zdroje financovania“, „Celkový rozpočet“, „RP Suma“. 

139. Na strane č. 50 Aktivita 15.6.2. „Rozvoj a skvalitnenie miestnych komunikácií a budovanie 

cyklotrás vo vybratých mestách a obciach na území okresu“ sa v tabuľke v riadku „Kľúčoví 

partneri (gestor)“  dopĺňajú slová „,MAS, BBSK“. 

140. Na strane č. 50 sa na záver prioritnej oblasti „D“ dopĺňa tabuľka, ktorá znie:  

„Predpokladané zdroje financovania prioritnej oblasti D 

Predpokladané zdroje financovania: RP, OP EVS, OP ĽZ, SIH, mestá a obce,  OP II, ŽSR, IROP, 

ŠR/SCC, BBSK,  SP a.s., MAS, obce, podnikateľské 

subjekty v CR, zdroje OOCR, INTERREG V-A, MDaV SR, 

PRV, OP KŽP, Envirofond, 

Celkový rozpočet: 72 701 tis. EUR   

RP Suma: 1200 tis. EUR   

„. 

Odôvodnenie zmien na strane č. 41 až 50: Doplnenie výrazu „a kompostární“ do indikatívneho 

zámeru 15.5.1, čím sa vyhovie  žiadosti obcí žiadajúcich EŠIF na dané opatrenie. Aktualizácia stavu 

a zmeny na základe všeobecných pripomienok sekcie RR.  

141. Na strane č. 52 v názve Tabuľky č. 10 „Poskytnutie regionálneho príspevku pre okres 

Rimavská Sobota (v tisíc EUR)“ sa slovo „Poskytnutie“ nahrádza slovami „Návrh 

rozdelenia“. 

142. Na strane č. 52 a 53 sa tabuľka č. 10 nahrádza tabuľkou, ktorá znie: 

Prioritná oblasť 2016 2017 2018 2019 2020 

Spolu (v tis. 

EUR) 

Vytvorené 

pracovné miesta 

A. Systémové opatrenia 

na úrovni okresu 0 153 293 250 223 919 15 

B. Prioritná oblasť 

Rozvoj ľudských 

zdrojov a 

zabezpečenie 190 180 356 150 130 1006 850 



systematického 

vzdelávania podľa 

požiadaviek trhu 

práce a regionálnej 

politiky rozvoja 

okresu 

C. Prioritná oblasť 

Podpora regionálnej a 

lokálnej ekonomiky 

vrátane podpory 

poľnohospodárstva, 

lesníctva a inovácií 820 680 397 577 756 3230 1100 

D. Prioritná oblasť 

Zvýšenie investícií do 

rozvoja technickej a 

sociálnej 

infraštruktúry, 

zlepšenie atraktivity 

územia a kvality 

služieb 290 187 164 298 261 1200 350 

       Spolu 1300 1200 1210 1275 1370 6355 2315 

 

Záver:  

            Navrhované zmeny by mali zefektívniť čerpanie RP v okrese, prispôsobiť sa aktuálnemu stavu 

prípravy projektov a záujmu subjektov v regióne a majú najmä ambíciu tvoriť nové, trvalo udržateľné 

pracovné miesta a pomôcť tak naplneniu cieľov Akčného plánu okresu Rimavská Sobota. 

            Zdroje financovania sa uvádzajú pod prioritné oblasti na základe všeobecných pripomienok 

sekcie regionálneho rozvoja Úradu vlády Slovenskej republiky (ďalej len „sekcia“). 

            Prijímatelia regionálneho príspevku sú upravení vo všeobecnejšej (všeobecná pripomienka 

sekcie). 

           Tabuľka „Rozdelenie regionálneho príspevku pre okres“ je rozvrhnutá podľa prioritných oblastí 

bez uvádzania konkrétnych opatrení (všeobecná pripomienka sekcie). 

           Pre zabezpečenie vyššej flexibility pri čerpaní regionálneho príspevku v rámci jednotlivých 

priorít sa neuvádza zoznam indikatívnych projektov k jednotlivým opatreniam (všeobecná 

pripomienka sekcie). 

 

Čl. II 

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa 13. 09. 2018 

 

 

 



 

 

Zmena účelu a rozdelenia regionálneho príspevku Akčného plánu 

rozvoja okresu Rimavská Sobota 

 

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 Rimavská 

Sobota v znení dodatku č. 1 (ďalej len „akčný plán“) zo dňa 26. februára 2018 na základe 

návrhu na zmenu účelu a rozdelenia regionálneho príspevku v akčnom pláne a odporúčania 

Výboru pre rozvoj okresu Rimavská Sobota.   

 

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 


