
 

Dodatok č. 1 k Akčnému plánu rozvoja okresu Vranov nad Topľou 

  

 

Čl. I 

 

Akčný plán rozvoja okresu Vranov nad Topľou schválený uznesením vlády Slovenskej 

republiky č. 359/2016 k návrhu Akčného plánu rozvoja okresu Vranov nad Topľou zo dňa  

30. augusta 2016 sa mení a dopĺňa takto: 

 

1. Na strane 15 sa bod „B.5. Podpora vstupu nových investorov do priemyselného parku 

FEROVO“ dopĺňa bodom „B.5.3. Výstavba haly v priemyselnom parku FEROVO“. 

 

2. Na strane 19 v tabuľke k Opatreniu „A.2. Centrum projektovej podpory okresu 

Vranov nad Topľou“, v riadku „Účel RP“, sa za slová „vybavenia centra“ vkladajú 

slová „osobné výdavky a iné výdavky a iné náklady spojené s prevádzkou a činnosťou 

Centra projektovej podpory okresu Vranov nad Topľou“.  

 

3. Na strane 20 v tabuľke k Opatreniu „B.2. Založenie poľnohospodárskeho klastra na 

združenie zvlášť väčších prvovýrobcov,  spracovateľov    a distribútorov v oblasti 

regionálnej podpory výroby a distribúcie potravín“, v riadku „Prijímateľ RP“ sa za 

slová „Čičva, o. z.“ vkladajú slová „subjekty územnej spolupráce a iné právnické 

osoby“.  

 

4. Na strane 21 v tabuľke k Opatreniu „B.3. Založenie odbytového združenia v meste 

Vranov nad Topľou“ v riadku „Prijímateľ RP“ sa za slová „Mesto Vranov nad 

Topľou“ vkladajú slová „subjekty územnej spolupráce a iné právnické osoby“.  

 

5. Na stranách 22 a 23  v tabuľke k Opatreniu „B.5. Podpora vstupu nových investorov 

do priemyselného parku FEROVO“, v časti „Predpokladané zdroje financovania“ sa 

vypúšťajú slová „OP VaI“, v riadku „celkový rozpočet“ sa suma „800 tis. EUR“ 

nahrádza sumou „80 tis. EUR“,  v riadku „Z toho orientačne EŠIF“ sa vypúšťa suma 

200 tis. EUR, v riadku „Vytvorené pracovné miesta“ sa číslo 60 nahrádza číslom 2, 

v riadku „Prijímateľ RP“ sa za slová „Mesto Vranov nad Topľou“, vkladajú slová 

„subjekty územnej spolupráce a iné právnické osoby“ a v riadku „Účel RP“ sa 

vypúšťajú slová „výstavba haly“.   

 

6. Na strane 23 sa za tabuľku k Aktivite „B.5.2. Ukončenie procesu prípravy plôch pre 

podnikateľov v priemyselnom parku“ dopĺňa „Aktivita B.5.3.  Výstavba haly v 

priemyselnom parku FEROVO. Ide o výstavbu haly a vybavenie strojmi, prístrojmi 

zariadeniami na pozemkoch mesta v priemyselnom parku FEROVO, ktorá bude 

vlastníctvom mesta a bude prenajímaná podnikateľským subjektom za účelom 

podnikania a tak zamestnávania ľudí z okresu a znižovania nezamestnanosti v okrese.“  

 

 

 

 



Za vyššie uvedený text sa dopĺňa tabuľka: 

Predpokladané zdroje 
financovania: 

mestský rozpočet, RP 

Celkový rozpočet: 520 tis. EUR 

Z toho orientačne EŠIF:  

Celková výška RP: 450 tis. EUR 

Vytvorené pracovné miesta: 58 

Kľučoví partneri (gestori): mesto Vranov nad Topľou, Rozvojová rada okresu 
Vranov nad Topľou, podnikateľské subjekty  

Partneri: ÚPSK, SOPK, SBA, ÚPSVaR 

Termín realizácie: 2017 – 2020 

Prijímateľ RP: Mesto Vranov nad Topľou 

Účel RP: výstavba haly, nákup technológie, strojov, 
prístrojov, zariadení, nákup materiálno 
technického vybavenia 

 

7. Na strane 25 v tabuľke k Aktivite „B.6.2. Vytvorenie manažérskej organizácie na 

zabezpečenie komplexného prístupu k rozvoju a riadeniu cestovného ruchu na 

Domaši“, v riadku „Prijímateľ RP“ sa za slová „Nezisková organizácia“ vkladajú 

slová „subjekty územnej spolupráce a iné právnické osoby, OOCR Horný Zemplín 

a Horný Šariš“ a v riadku „Účel RP“ sa za slová „vypracovanie stratégie“ vkladajú 

slová „osobné výdavky a iné náklady spojené s prevádzkou a činnosťou OOCR“. 

 

8. Na strane 25 v tabuľke k Aktivite „B.6.3. Podpora udržateľného cestovného ruchu – 

vytvorenie podmienok na podporu minimálne 10 subjektov pôsobiacich v oblasti 

cestovného ruchu v okrese”, v riadku „Prijímateľ RP“ sa za slová „obec Sedliská“ 

vkladajú slová „subjekty územnej spolupráce a iné právnické osoby“.  

 

9. Na strane 27 v tabuľke k Opatreniu „B.7. Podpora subjektov sociálnej ekonomiky”, v 

riadku „Prijímateľ RP“ sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a  za slová „ďalšie obce“ sa 

vkladajú slová „subjekty územnej spolupráce a iné právnické osoby“.  

 

10. Na strane 30 v tabuľke k Aktivite „C.2.1 Vytvorenie a dobudovanie regionálnych 

centier vzdelávania / COVP”, v riadku „Prijímateľ RP“, sa za slová „Gymnázium 

Vranov nad Topľou“ vkladajú slová „subjekty územnej spolupráce a iné právnické 

osoby“ a v riadku „Účel RP“ sa za slová „nákup technológie“ vkladá slovo 

„zariadenia“. 

 

11. Na strane 31 v tabuľke k Aktivite „C.3 Vybudovanie minimálne 3 tréningových 

centier pri miestnych subjektoch sociálnej ekonomiky,   zabezpečujúcich 



rekvalifikáciu a prípravu na povolanie ľudí s neukončeným základným vzdelaním”, v 

riadku „Prijímateľ RP“ sa za slová „obce“ vkladajú slová „subjekty územnej 

spolupráce a iné právnické osoby“. 

 

12. Na strane 32 v tabuľke k Aktivite „C.4. Podpora investícií do predprimárneho a 

primárneho vzdelávania s cieľom poskytnutia základov prípravy na trh práce najmä 

pre nízko kvalifikované skupiny potenciálnych zamestnancov”, v riadku „Prijímateľ 

RP“ sa za slová „Mesto Vranov nad Topľou“ vkladajú slová „subjekty územnej 

spolupráce a iné právnické osoby“. 

 

13. Na strane 33 v tabuľke k Opatreniu „D.1.  Zvýšenie ponuky a kvality poskytovaných 

sociálnych služieb”, v riadku „Prijímateľ RP“ sa za slová „mesto Vranov nad Topľou“ 

vkladajú slová „subjekty územnej spolupráce a iné právnické osoby“.  

 

14. Na strane 34 v tabuľke k Opatreniu „D.3.  Environmentálna infraštruktúra“, v riadku 

„Prijímateľ RP“ sa za slová „Obec Poša“ vkladajú slová „subjekty územnej spolupráce 

a iné právnické osoby“. 

 

15. Na strane 35 v tabuľke k Opatreniu „D.4.  Podpora verejných služieb a zvýšenia 

kvality života“, v riadku „Prijímateľ RP“ sa za slová „Obec Dlhé Klčovo“ vkladajú 

slová „subjekty územnej spolupráce a iné právnické osoby“. 

 

16. Na strane 36 v tabuľke k Opatreniu „E.1.  Podpora mobility práce - budovanie 

účelových cyklotrás“, v riadku „Prijímateľ RP“ sa za slová „Obec Kladzany“ vkladajú 

slová „Obec Bystré, subjekty územnej spolupráce a iné právnické osoby“. 

 

17. Na strane 38 sa tabuľka č. 8 „Návrh rozdelenia Regionálneho príspevku pre okres 

Vranov nad Topľou v tis. EUR“ nahrádza novou tabuľkou, ktorá znie: „Tabuľka č. 8 

Návrh rozdelenia Regionálneho príspevku pre okres Vranov nad Topľou v tis. EUR“   

 

 Opatrenie/Aktivita 2016 2017 2018 2019 2020 Spolu 

 A.  Systémové opatrenia na úrovni okresu  

A.2 Centrum projektovej podpory 0 96 67 64 63 290 

 B.  Prioritná oblasť Podnikanie a tvorba pracovných miest  

B.2. Založenie poľnohospodárskeho klastra - 0 20 30 20 70 

B.3 Založenie odbytového združenia 150 100 60 50 40 400 

B.5.1. 
Podnikateľský inkubátor a inovačné 
centrum 

0 0 0 0 50 50 

B.5.2 
Vysporiadanie pozemkov 
v priemyselnom parku 

70 80 0 50 50 250 

B.5.3. Výstavba haly v priemyselnom parku 
FEROVO 

100 120 180 0 50 450 



B.6.1 
Spracovanie strategického dokumentu 
o rozvoji cestovného ruchu 

0 20 0 0 0 20 

B.6.2 
Vytvorenie manažérskej organizácie 
cestovného ruchu 

80 20 20 20 20 160 

B.6.3. Podpora udržateľného cestovného ruchu - 84 80 80 116 360 

B.7 
Založenie subjektov sociálnej 
ekonomiky 

350 160 122 256 312 1 200 

 C.  Prioritná oblasť Vzdelávanie, flexibilita a kariéra  

C.2.1. Regionálne centrá vzdelávaniua 20 140 50 0 0 210 

C.3. 
Vybudovanie minimálne 3 tréningových 
centier 

50 0 0 30 70 150 

C.4. 
Podpora investícií do predprimárneho 
a primárneho vzdelávania 

80 60 100 160 0 400 

 D.  Prioritná oblasť Moderné a dostupné verejné služby  

D.1. 
Zvýšenie ponuky a kvality 
poskytovaných sociálnych služieb 

60 40 10 10 0 120 

D.3. Environmentálna infraštruktúra 20 - - -  20 

D.4. 
Podpora verejných služieb a zvýšenia 
kvality života 

80 80 80 100 90 430 

 E.  Prioritná oblasť Udržateľná mobilita pracovnej sily  

E.1. Podpora mobility práce 140 0 111 50 19 320 

 
Spolu 1 200 1 000 900 900 900 4 9

0
0 

 

18. Na strane 51 v tabuľke „Indikatívny zoznam projektových zámerov Aktivity B.7. 

Založenie subjektov sociálnej ekonomiky“, v prvom riadku „Obec Nižný Hrušov“ sa 

za slová „rozvoz stravy pre seniorov“ vkladajú slová „a podnikateľské subjekty, 

catering, jedáleň“, v stĺpci „Predp. náklady (v tis. EUR)“ sa suma 90 nahrádza sumou 

130, v stĺpci „Reg. príspevok (v tis. EUR)“ sa suma 80 nahrádza sumou 130 a v stĺpci 

„EŠIF (v tis. EUR)“ sa suma 10 nahrádza sumou 0. V ôsmom riadku „Mesto Vranov 

nad Topľou“ sa v stĺpci „Predp. náklady (v tis. EUR)“ suma 160 nahrádza sumou 70, 

v stĺpci „Reg. príspevok (v tis. EUR)“ sa suma 120 nahrádza sumou 70 a v stĺpci 

„EŠIF (v tis. EUR)“ sa suma 40 nahrádza sumou 0. 

 

19. Na strane 53 v tabuľke „Projektové zámery zaradené do zásobníka projektov“ 

v štvrtom riadku sa slová „Obec Bystré“ nahrádzajú slovami „Obecný podnik služieb 

Bystré s.r.o.“, v stĺpci „Reg. príspevok (v tis. EUR)“ sa vkladá suma „140“ a v stĺpci 

„EŠIF (v tis. EUR)“ sa suma „200“ nahrádza sumou „70“. 

 

20. Na strane 53 v tabuľke „Indikatívny zoznam projektových zámerov Aktivity C.2.1. 

Vytvorenie a dobudovanie regionálnych centier vzdelávania / COVP” v prvom riadku 

„Spojená škola Čaklov“ v stĺpci „Predp. náklady (v tis. EUR)“ sa suma 300 nahrádza 

sumou 70, v stĺpci „EŠIF (v tis. EUR)“ sa suma 230 nahrádza sumou 0 a v stĺpci 



„Ostatné (v tis. EUR) sa slová „15% k EŠIF“ nahrádzajú číslom 0. V druhom riadku 

„Stredná odborná škola drevárska vo Vranove nad Topľou“ v stĺpci „Reg. príspevok 

(v tis. EUR)“ sa suma 80 nahrádza sumou 41,5. V treťom riadku „Stredná odborná 

škola, ul. A. Dubčeka, Vranov nad Topľou“ v stĺpci „Predp. náklady (v tis. EUR)“ sa 

suma 200 nahrádza sumou 60, v stĺpci „EŠIF (v tis. EUR)“ sa suma 140 nahrádza 

sumou 0 a v stĺpci „Ostatné (v tis. EUR)“ sa slová „15 % k EŠIF“ nahrádzajú číslom 

0. Na koniec tabuľky sa dopĺňa riadok „Gymnázium Ul. Dr. C. Daxnera 88, 093 01 

Vranov nad Topľou“, do stĺpca „Predp. náklady (v tis. EUR)“ sa dopĺňa suma 38,5, do 

stĺpca „Plánovaný počet zamestnancov“ sa dopĺňa číslo 0, do časti „Reg. príspevok (v 

tis. EUR)“ sa dopĺňa suma 38,5 a do časti „EŠIF (v tis. EUR)“ a časti „Ostatné (v tis. 

EUR)“ sa dopĺňa číslo 0. 

 

21. Na strane 57 v v tabuľke „Indikatívny zoznam projektových zámerov Aktivity E.1 

Podpora mobility práce“, v prvom riadku „Obec Nižný Hrušov, Obec Dlhé Klčovo, 

Obec Hencovce, Obec Kladzany“, v stĺpci „Reg. príspevok (v tis. EUR)“ sa suma 180 

nahrádza sumou 160 a v stĺpci „Ostatné (v tis. EUR)“ sa suma 490 nahrádza sumou 

510. V štvrtom riadku „Obec Bystré“ v stĺpci „Reg. príspevok (v tis. EUR)“ sa vkladá 

suma 95,  v stĺpci  „EŠIF (v tis. EUR)“ sa vypúšťa suma 80 a  v stĺpci „Ostatné (v tis. 

EUR)“ sa vypúšťa suma 15. 

 

Čl. II 

 

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa 25. októbra 2017. 
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UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

č. 494 
z 25. októbra 2017 

 

k Návrhu dodatku č. 1 k Akčnému plánu rozvoja okresu Vranov 

nad Topľou 

 
Číslo materiálu: 46626/2017 

Predkladateľ: vedúci Úradu vlády SR 

Vláda 

A. schvaľuje 

A.1. Návrh dodatku č. 1 k Akčnému plánu rozvoja okresu Vranov nad Topľou. 

Na vedomie: členovia vlády  

prednosta okresného úradu Vranov nad Topľou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


