
Zmena účelu a rozdelenia regionálneho príspevku – 

dodatok č. 2 k Akčnému plánu rozvoja okresu Svidník 

 

Čl. I 

 

Akčný plán rozvoja okresu Svidník znení dodatku č. 1 schváleného vládou SR uznesením  

č. 561 zo dňa 29. 11. 2017 sa mení a dopĺňa takto: 

 

1. Na strane 19 sa na záver opatrenia „A Systémové opatrenia Akčného plánu na úrovni 

okresu Svidník“ dopĺňa tabuľka, ktorá znie: 

„Predpokladané zdroje financovania prioritnej oblasti 

Predpokladané zdroje 

financovania:  

RP 

Celkový rozpočet:  588 tis. EUR 

Z toho výška RP: 588 tis. EUR 

Z toho orientačne programy 

spolufinancované z EŠIF: 

- 

            .“ 

2. Na strane 20 v tabuľke k Aktivite  „B.1.1. Vytvorenie podmienok pre podporu malých a 

stredných farmárov“ sa vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje financovania:“, 

„Celkový rozpočet:“, „Z toho výška RP:“ a „Z toho orientačne EŠIF:“. 

3. Na strane 20 v tabuľke k Aktivite  „B.1.2. Vytvorenie podmienok pre podporu mladých 

farmárov“ sa vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje financovania:“, „Celkový 

rozpočet:“, „Z toho výška RP:“ a „Z toho orientačne EŠIF:“. 

4. Na strane 21 v tabuľke k Aktivite  „B.2.1. Podpora projektov podnikateľských subjektov 

v priemysle, energetike a službách“ sa vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje 

financovania:“, „Celkový rozpočet:“, „Z toho výška RP:“ a „Z toho orientačne EŠIF:“ 

5. Na strane 21 v tabuľke k Aktivite „B.2.2. Podpora aktivít v cestovnom ruchu“ sa 

vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje financovania:“, „Celkový rozpočet:“, „Z toho 

výška RP:“ a „Z toho orientačne EŠIF:“. 

6. Na strane 22 v tabuľke k Opatreniu  „B.3. Príprava vhodných lokalít pre investorov“ sa 

vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje financovania:“, „Celkový rozpočet:“ a „Z toho 

výška RP:“. 

7. Na strane 22 v tabuľke k Aktivite „B.4.1. Realizácia minimálne 5 pilotných projektov 

zameraných na vznik subjektov sociálnej ekonomiky a subjektov na podporu lokálnej 

zamestnanosti“ sa vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje financovania:“, „Celkový 

rozpočet:“, „Z toho výška RP:“ a „Z toho orientačne EŠIF:“. 

8. Na strane 23 v tabuľke k Aktivite „B.4.2. Zriadenie min. 1 tréningového centra 

zabezpečujúceho prípravu pracovnej sily pre jednoduché povolania“ sa vypúšťajú riadky 

„Predpokladané zdroje financovania:“, „Celkový rozpočet:“, „Z toho výška RP:“ a „Z 

toho orientačne EŠIF:“. 

9. Na strane 24 v tabuľke k Opatreniu „B.5. Vytvorenie podmienok na podporu 

regionálnych produktov“ sa vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje financovania:“, 

„Celkový rozpočet:“, „Z toho orientačne EŠIF a:“„Z toho výška RP:“. 

10. Na strane 24 sa na záver opatrenia „B. Prioritná oblasť Podnikanie a viac pracovných 

miest / Dopytová stránka trhu práce“ dopĺňa tabuľka, ktorá znie: 



„Predpokladané zdroje financovania prioritnej oblasti 

Predpokladané zdroje 

financovania:  

RP 

Celkový rozpočet:  29 696  tis. EUR 

Z toho výška RP: 1 522 tis. EUR 

Z toho orientačne programy 

spolufinancované z EŠIF: 

12 948,5 tis. EUR 

.“ 

 

11. Na strane 25 v tabuľke k Opatreniu „C.1. Realizácia NP ÚPSVaR v okrese Svidník“ sa 

vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje financovania:“, „Celkový rozpočet:“ a:“„Z toho 

výška RP:“. 

12. Na strane 27 v tabuľke k Aktivite„C.2.1. Vytvorenie/dobudovanie Regionálnych centier 

vzdelávania pri SOŠ/COVP“ sa vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje financovania:“, 

„Celkový rozpočet:“, „Z toho výška RP:“ a „Z toho orientačne EŠIF:“. 

13. Na strane 27 v tabuľke k Aktivite „C.2.2. Vytvorenie centra poradenstva a služieb 

zamestnanosti“ sa vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje financovania:“, „Celkový 

rozpočet:“ a „Z toho orientačne EŠIF:“. 

14. Na strane 28 v tabuľke k Aktivite„C.2.3. Podpora investícií do predprimárneho a 

primárneho vzdelávania, posilnenie celodenného vzdelávacieho systému s využitím 

existujúcich priestorov miest“ sa vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje 

financovania:“, „Celkový rozpočet:“, „Z toho výška RP:“ a „Z toho orientačne EŠIF:“. 

15. Na strane 28 sa na záver opatrenia „C. Prioritná oblasť Vzdelávanie, flexibilita a 

kariéra / Ponuková stránka trhu práce“ dopĺňa tabuľka, ktorá znie: 

„Predpokladané zdroje financovania prioritnej oblasti 

Predpokladané zdroje 

financovania:  

RP, IROP, OP ĽZ, mestské a obecné rozpočty 

Celkový rozpočet:  5 119 tis. EUR 

Z toho výška RP: 170 tis. EUR 

Z toho orientačne programy 

spolufinancované z EŠIF: 

1 500 tis. EUR 

.“ 

 

16. Na strane 29 v tabuľke k Opatreniu „D.2. Zvýšenie kapacít sociálnych služieb“ sa 

vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje financovania:“, „Celkový rozpočet:“, „Z toho 

výška RP:“ a „Z toho orientačne EŠIF:“. 

17. Na strane 30 v tabuľke k Opatreniu „D.3. Dostupné sociálne bývanie“ sa vypúšťajú 

riadky „Predpokladané zdroje financovania:“, „Celkový rozpočet:“, „Z toho výška RP:“ 

a „Z toho orientačne EŠIF:“. 

18. Na strane 31 v tabuľke k Opatreniu „D.4. Podpora aktivít v oblasti environmentálnej 

infraštruktúry, zhodnocovania odpadov a verejných služieb“ sa vypúšťajú riadky 

„Predpokladané zdroje financovania:“, „Celkový rozpočet:“, „Z toho výška RP:“ a „Z 

toho orientačne EŠIF:“. 



19. Na strane 31 sa na záver opatrenia „D. Prioritná oblasť Moderné a dostupné verejné 

služby“ dopĺňa tabuľka, ktorá znie: 

 

„Predpokladané zdroje financovania prioritnej oblasti 

Predpokladané zdroje 

financovania:  

RP, OP KŽP, IROP, PRV, OP ĽZ, Environmentálny fond, 

vlastné zdroje, ŠFRB, SIH, podnikateľský sektor 

Celkový rozpočet:  19 490 tis. EUR 

Z toho výška RP: 270 tis. EUR 

Z toho orientačne programy 

spolufinancované z EŠIF: 

9 380 tis. EUR 

.“ 

20. Na strane 32 v tabuľke k Aktivite „E.1.1 Modernizácia prístupových komunikácií 

verejnej, cestnej infraštruktúry v okrese Svidník“ sa vypúšťajú riadky „Predpokladané 

zdroje financovania:“, „Celkový rozpočet:“, „Z toho výška RP:“ a „Z toho orientačne 

EŠIF:“. 

21. Na strane 32 v tabuľke k Aktivite „E.1.2 Budovanie cyklotrás a zelenej infraštruktúry v 

okrese Svidník“ sa vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje financovania:“, „Celkový 

rozpočet:“, „Z toho výška RP:“ a „Z toho orientačne EŠIF:“. 

22. Na strane 33 sa na záver opatrenia „ E. Prioritná oblasť Udržateľná mobilita pracovnej 

sily“ dopĺňa tabuľka, ktorá znie: 

„Predpokladané zdroje financovania prioritnej oblasti 

Predpokladané zdroje 

financovania:  

RP, IROP, OP ĽZ, INTERREG Poľsko-Slovensko 

Celkový rozpočet:  8 114 tis. EUR 

Z toho výška RP: 510 tis. EUR 

Z toho orientačne programy 

spolufinancované z EŠIF: 

7 118 tis. EUR 

 

.“ 

23. Na strane 35 Tabuľka č. 7 Poskytnutie regionálneho príspevku pre okres Svidník znie: 

 

 

 Návrh rozdelenia Regionálneho príspevku v tis. EUR a vytvorenie pracovných miest 

 Prioritná oblasť  2016  2017  2018  2019  2020 

 Spolu 

v ( tis. 

EUR) 

 Vytvorené 

pracovné 

miesta 

A. Systémové 

opatrenia na 

úrovni okresu  0  224  134  117  113  588  5 

B. Prioritná oblasť 

Podnikanie a viac 

pracovných miest  0  166  486  423  447  1522  1294 



C. Prioritná oblasť 

Vzdelávanie, 

flexibilita a 

kariéra  0  110  30  30  0  170  9 

D. Prioritná oblasť 

Moderné 

a dostupné 

verejné služby  0  140  100  30  0  270  94 

E. Prioritná oblasť 

Udržateľná 

mobilita 

pracovnej sily  400  110  0  0  0  510  16 

        Spolu  400  750  750  600  560  3060  1418 

 

 

24. Na strane 46 sa vypúšťa Príloha č. 2 - Indikatívny zoznam projektových zámerov 

k jednotlivým opatreniam. 

 

 

Čl. II 

 

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa 17. augusta 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Zmena účelu a rozdelenia regionálneho príspevku Akčného plánu  

rozvoja okresu Svidník 

 

 

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 Svidník 

v znení dodatku č. 1 (ďalej len „akčný plán“), schváleného vládou Slovenskej republiky zo dňa 

29. novembra 2017 na základe návrhu na zmenu účelu a rozdelenia regionálneho príspevku 

v akčnom pláne a odporúčania Výboru pre rozvoj okresu Svidník.   

 

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. 

 

 

17. augusta 2018 

 

 

 

       Peter Pellegrini 

predseda vlády Slovenskej republiky 

 

 

Nám. slobody 1, 813 70 Bratislava 


