
Zmena účelu a rozdelenia regionálneho príspevku – 

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

 

 

1. Na strane 29. sa v aktivite D.1.2 Zvýšenie kapacity sociálnych a zdravotných služieb  

za vetou „Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o., Veľký Krtíš má neuhradené 

záväzky voči Národnej transfúznej službe SR a je vedená v centrálnom registri 

pohľadávok štátu.“ dopĺňa veta „Poskytnutie regionálneho príspevku pre žiadateľa a 

prijímateľa : Nemocnica s poliklinikou n.o. Veľký Krtíš hodným osobitného zreteľa 

podľa §8 ods. 4 zákona č. 58/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 336/2015                 

Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov." 

 

2. Na strane 30. sa v aktivite D.2.2 Budovanie dopravnej, občianskej, a environmentálnej 

infraštruktúry, podpora voľnočasových, kultúrnych, športových a spoločenských aktivít 

v  druhom odseku pod tabuľkou za slovo „Modrý Kameň“ dopĺňajú slová „Záhorce, 

Kamenné Kosihy, Kováčovce, Čelovce“. 

 

3. Na strane 31. sa v aktivite D.2.2 Budovanie dopravnej, občianskej, a environmentálnej 

infraštruktúry, podpora voľnočasových, kultúrnych, športových a spoločenských aktivít  

v závere druhej tabuľky dopĺňajú riadky v nasledujúcom znení: 

 

Názov 

subjektu 
Názov projektu 

Predpoklad. 

náklady 

Plánovaný 

počet 

zamest. 

Predpokladaná 

výška EŠIF 

Obec 

Záhorce 

Zvýšenie triedeného 

zberu v obci Záhorce 
404 054,47,-€ 1 383 851,75,- € 

Obec 

Kamenné 

Kosihy 

Zberný dvor 

Kamenné Kosihy 
237 44 1,78,- € 1 225 569,69,- € 

Obec 

Kováčovce 

Zvýšenie triedeného 

zberu v obci 

Kováčovce 

373 906,06,- € 1 355 2 10,76,-€ 

 

 



 

 

Nám. slobody 1, 813 70 Bratislava 

 

 

 

Zmena účelu a rozdelenia regionálneho príspevku Akčného plánu  

rozvoja okresu Veľký Krtíš 

 

 

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 Veľký Krtíš 

v znení dodatku č. 1 (ďalej len „akčný plán“), schváleného predsedom vlády Slovenskej 

republiky zo dňa 26. apríla 2018, na základe návrhu na zmenu účelu a rozdelenia regionálneho 

príspevku v akčnom pláne a odporúčania Výboru pre rozvoj okresu Veľký Krtíš.  

 

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. 

 

 

03. júla 2018 

 

 

 

       Peter Pellegrini 

predseda vlády Slovenskej republiky 

 


