Zmena účelu a rozdelenia regionálneho príspevku –
dodatok č. 3 k Akčnému plánu rozvoja okresu Rimavská Sobota v znení dodatku č. 2

Čl. I
Akčný plán rozvoja okresu Rimavská Sobota v znení dodatku č. 2 s účinnosťou zo dňa 13.09.2018
sa mení a dopĺňa takto:
1.

Na titulnej strane sa číslo „2 “ nahrádza číslom „3“.

2.

Na strane č. 17 Podopatrenie 2.1 „Vybudovanie 2 regionálnych centier vzdelávania
a zamestnaneckého inkubátora – 1 so sídlom v Rimavskej Sobote, 1 v Hnúšti na skvalitnenie
odbornej profesijnej prípravy vo vybraných povolaniach a zamestnanecký inkubátor so sídlom
v Rimavskej Sobote podporujúci integráciu zamestnávateľov do vzdelávacích aktivít a tým
uľahčenie vstupu absolventov stredných škôl na trh práce“, sa vypúšťa číslo „2“ a slovné
spojenie „1 so sídlom v Rimavskej Sobote, 1 v Hnúšti“ v znení „Vybudovanie regionálnych
centier vzdelávania a zamestnaneckého inkubátora - na skvalitnenie odbornej profesijnej
prípravy vo vybraných povolaniach a zamestnanecký inkubátor so sídlom v Rimavskej Sobote
podporujúci integráciu zamestnávateľov do vzdelávacích aktivít a tým uľahčenie vstupu
absolventov stredných škôl na trh práce“.

3.

Na strane č. 24 v tabuľke „Predpokladané zdroje financovania prioritnej oblasti A“ sa v riadku
„RP Suma“ číslo „919“ nahrádza číslom „858“.

4.

Na strane č. 24 Podopatrenie 2.1 „Vybudovanie 2 regionálnych centier vzdelávania
a zamestnaneckého inkubátora“ sa vypúšťa číslo „2“ v znení „Vybudovanie regionálnych
centier vzdelávania a zamestnaneckého inkubátora“.

5.

Na strane č. 25 v odstavci Podopatrenia 2.1 „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.“ sa vypúšťa slovné spojenie „1 pre stred a juh
a 1 pre sever“ v znení „Vytvorenie centier praktického vzdelávania na vybratých stredných
školách okresu – na skvalitnenie odbornej profesnej prípravy vo vybraných povolaniach.“

6.

Na strane č. 25 Podopatrenie 2.1 „Vybudovanie regionálnych centier vzdelávania
a zamestnaneckého inkubátora“ sa v tabuľke v riadku „Partneri“ dopĺňa slovo „ZMOGAM“.

7.

Na strane č. 30 sa vypúšťa veta „Podopatrenie 7.1 Podpora podnikateľských projektov
v pôdohospodárstve a potravinárstve z regionálneho príspevku“.

8.

Na strane č. 30 v názve „Podopatrenie 7.2 Podpora podnikateľských projektov
v pôdohospodárstve a potravinárstve“ sa číslo „2“ nahrádza číslom „1“ v znení „Podopatrenie
7.1 Podpora podnikateľských projektov v pôdohospodárstve a potravinárstve“.

9.

Na strane č. 30 v názve „Podopatrenie 7.3 Podpora projektov v živočíšnej výrobe“ sa číslo „3“
nahrádza číslom „2“ v znení „Podopatrenie 7.2 Podpora projektov v živočíšnej výrobe“.

10. Na strane č. 31 v názve „Podopatrenie 7.4 Podpora projektov v oblasti lesného hospodárstva
a spracovanie drevnej hmoty, resp. finalizácie produktov v okrese“ sa číslo „4“ nahrádza číslom
„3“ v znení „Podopatrenie 7.3 Podpora projektov v oblasti lesného hospodárstva a spracovanie
drevnej hmoty, resp. finalizácie produktov v okrese“.
11. Na strane č. 31 v tabuľke „Predpokladané zdroje financovania prioritnej oblasti C“ sa v riadku
„RP Suma“ číslo „3 230“ nahrádza číslom „3 303“.
12. Na strane č. 33 sa vkladá do indikatívneho zoznamu projektových zámerov pre Opatrenie č. 11
projektový zámer „11.4 Vybudovanie zdravotného strediska v obci Rimavská Baňa“
v znení:

11.4 Vybudovanie zdravotného strediska v obci Rimavská Baňa - Rekonštrukcia a úprava časti
obecnej budovy na zdravotné stredisko, s prepojením aj na komunitné centrum pre MRK.
Pracovné miesta:
Kľúčoví partneri (gestor):

2
Obec Rimavská Baňa, BBSK,

Partneri:

mikroregión
Rimava-Rimavica,
ambulancii
2017 – 2020

Termín:

prevádzkovatelia

13. Na strane č. 40 v tabuľke „Predpokladané zdroje financovania prioritnej oblasti D“ sa v riadku
„RP Suma“ číslo „1200“ nahrádza číslom „1188“.
14. Na strane 42 v tabuľke č. 10 Rozdelenie regionálneho príspevku pre okres Rimavská Sobota
(v tisíc EUR) sa upravuje výška príspevku pre prioritnú oblasť „A. Systémové opatrenia
na úrovni okresu“ na rok 2020 zo sumy „223“ na sumu „162“ a v stĺpci „Spolu (v tis. EUR)“
zo sumy „919“ na sumu „858“. Zníženie sumy RP o 61 tis. EUR.
15. Na strane 42 v tabuľke č. 10 Rozdelenie regionálneho príspevku pre okres Rimavská Sobota
(v tisíc EUR) sa upravuje výška príspevku pre prioritnú oblasť „D. Prioritná oblasť Zvýšenie
investícií do rozvoja technickej a sociálnej infraštruktúry, zlepšenie atraktivity územia a kvality
služieb“ na rok 2020 zo sumy „261“ na sumu „249“ a v stĺpci „Spolu (v tis. EUR)“ zo sumy
„1200“ na sumu „1188“. Zníženie sumy RP o 12 tis. EUR.
16. Na strane 42 v tabuľke č. 10 Rozdelenie regionálneho príspevku pre okres Rimavská Sobota
(v tisíc EUR) sa upravuje výška príspevku pre prioritnú oblasť „C. Podpora regionálnej
a lokálnej ekonomiky vrátane podpory poľnohospodárstva, lesníctva a inovácií“ zo sumy „756“
na sumu „829“ a v stĺpci „Spolu (v tis. EUR)“ zo sumy „3230“ na sumu „3303“. Zvýšenie sumy
RP o 73 tis. EUR. Jedná sa o presun finančných prostriedkov z prioritnej oblasti „A. Systémové
opatrenia na úrovni okresu“ vo výške 61 tis. EUR a z prioritnej oblasti „D. Prioritná oblasť
Zvýšenie investícií do rozvoja technickej a sociálnej infraštruktúry, zlepšenie atraktivity územia
a kvality služieb“ vo výške 12 tis. EUR.
17. Na strane č. 42 „Tabuľka č. 10 Návrh rozdelenia regionálneho príspevku pre okres Rimavská
Sobota (v tisíc EUR)“ po presunoch znie:
Tabuľka č. 10 Návrh rozdelenia regionálneho príspevku pre okres Rimavská Sobota (v tisíc EUR)
Prioritná oblasť
A. Systémové opatrenia na
úrovni okresu
B. Prioritná oblasť Rozvoj
ľudských zdrojov a
zabezpečenie
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

2016

2017

2018

2019

2020

Spolu
(v tis. EUR)

Vytvorené
pracovné miesta

0

153

293

250

162

858

15

190

180

356

150

130

1006

850

820

680

397

577

829

3303

1100

D.

Prioritná oblasť
Zvýšenie investícií do
rozvoja technickej a
sociálnej infraštruktúry,
zlepšenie atraktivity
územia a kvality služieb 290
Spolu
1300

187
1200

164
1210

Čl. II
Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa 15. 10. 2019.

298
1275

249
1370

1188
6355

350
2315

Nám. slobody 1, 813 70 Bratislava

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 podpredsedu vlády Slovenskej
republiky pre investície a informatizáciu (ďalej len „podpredseda vlády“),
schvaľuje
zmenu účelu a rozdelenia regionálneho príspevku Akčného plánu rozvoja okresu Rimavská
Sobota v znení dodatku č. 2 (ďalej len „akčný plán“) zo dňa 13. septembra 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. 3. Prílohou je návrh podpredsedu vlády
na zmenu účelu a rozdelenia regionálneho príspevku v akčnom pláne.

15. 10. 2019

Peter Pellegrini
predseda vlády Slovenskej republiky

