Zmena účelu a rozdelenia regionálneho príspevku –
dodatok č. 2 k Akčnému plánu rozvoja okresu Vranov nad Topľou v znení dodatku č. 1
1. Na strane 15 v tabuľke v časti B. Prioritná oblasť „Podnikanie a tvorba pracovných miest“
sa v stĺpci “Partneri/Počet vytvorených pracovných miest“ číslo 2 251 nahrádza číslom 2
240.
2. Na strane 16 v tabuľke v časti B. Prioritná oblasť „Podnikanie a tvorba pracovných miest“
v bode B.7 sa za slovo „ekonomiky“ vkladajú slová „a subjektov na podporu lokálnej
zamestnanosti“.
3. Na strane 17 v tabuľke v časti D. Prioritná oblasť „Moderné a dostupné verejné služby“ sa
v stĺpci “Partneri/Počet vytvorených pracovných miest“ číslo 119 nahrádza číslom 130.
4. Na strane 23 v tabuľke k Aktivite B.5.2. v riadku „Termín realizácie“ sa číslo 2018 nahrádza
číslom 2020.
5. Na strane 24 text k Opatreniu B.6. znie: „V rámci cestovného ruchu bude podpora
zameraná na dobudovanie infraštruktúry cestovného ruchu, rozšírenie ponuky produktov
CR spojené so zvyšovaním zamestnanosti, skvalitnenie stravovacích a ubytovacích služieb,
doplnkové služby CR, aktivity v marketingu CR, aktivity zamerané na obnovu
a rekonštrukciu kultúrnych pamiatok. Osobitnou skupinou aktivít v CR sú aktivity
smerované k rozvoju cestovného ruchu v rekreačnej oblasti vodnej nádrže Domaša.“.
6. Na strane 25 text k Aktivite B.6.1. znie: „Vzhľadom na existujúci stav nedostatočne
rozvinutého cestovného ruchu (produktu i služieb) v širšom území PSK, vrátane najmenej
rozvinutých okresov, je vhodné analyzovať a spracovať strategický dokument na
„nadokresnej“ úrovni PSK. Súvisiace vzťahy siahajú až do vysoko rozvinutých destinácií
ako sú Vysoké Tatry či Košice.”. V tabuľke k Aktivite B.6.1. v riadku „Termín realizácie“
sa termín „2016 – 2017“ nahrádza termínom „2017 – 2020“.
7. Na strane 25 text k Aktivite B.6.2. znie: „Podporované aktivity budú zamerané nasledovne:
(1) príprava a podpora investícií do strategickej turistickej infraštruktúry v rekreačných
strediskách cestovného ruchu na vodnej nádrži Domaša (príprava štúdií, vysporiadanie
vhodných pozemkov, povolenia pre účelové využívanie majetku v správe SVP š.p. pre
účely cestovného ruchu, inžinierska činnosť, geodetické práce, spracovanie všetkých
stupňov projektovej dokumentácie, zmena účelu využitia Domaše – rezervoár pitnej
vody, a podobne),
(2) podpora realizácie konkrétnych investičných aktivít spojených s výstavbou strategickej
turistickej infraštruktúry v jednotlivých rekreačných strediskách cestovného ruchu na
vodnej nádrži Domaša ako je napríklad výstavba cyklochodníkov okolo vodnej nádrže
(úsek Domaša Dobrá – Tíšava a iné), realizácia prístavísk a mól, zakúpenie resp.
prenájom a prevádzkovanie výhliadkovej lode na Domaši, ktorej prevádzkovateľom
bude SVP š.p., alebo OOCR Horný Zemplín a Horný Šariš, výstavba multifunkčných
objektov so zázemím pre športové eventy, turisticko-informačné centrum, pamätné izby
a expozície, záchranný systém a políciu SR, výstavba rybníkov na turistický rybolov
v mŕtvych ramenách Domaše, realizácia nábrežných a plávajúcich promenád, úprava
pláží a výstavba sociálnych zariadení, podpora investícií do výstavby verejnej
infraštruktúry -vodovodov a kanalizácií, verejného osvetlenia, cestných komunikácií
a chodníkov, parkovísk a podobne,
(3) vytvorenie prevádzkového zázemia a rozšírenie aktivít oblastnej organizácie cestovného
ruchu v rekreačnom území Domaša a okolie,

(4) obnova činnosti a modernizácia zariadení ubytovacích služieb, výstavba nových
zariadení a pod.“.
8. Na strane 26 v tabuľke k Aktivite B.6.2. v riadku „Celková výška RP“ sa suma 160 tis. EUR
nahrádza sumou 235 tis. EUR, v riadku „Prijímateľ RP“ sa slová „Nezisková organizácia“
nahrádzajú slovami „Neziskové organizácie a občianske združenia“ a v riadku „Účel RP“ sa
slová „vypracovanie stratégie, štúdie uskutočniteľnosti, výdavky podľa výsledkov stratégie,
osobné výdavky a iné náklady spojené s prevádzkou a činnosťou OOCR“ nahrádzajú
slovami „osobné výdavky a iné náklady spojené s prevádzkou a činnosťou OOCR, príprava
projektov pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie, realizačné projekty, projektové
dokumentácie na výstavbu cyklochodníkov vrátane geometrického plánu na vysporiadanie
pozemkov, inžinierska činnosť, geometrické zamerania, príprava strategických dokumentov
a štúdií, stavebné práce, nákup technológií, strojov, prístrojov a zariadení, nákup
materiálovo – technického vybavenia, nákup služieb“.
9. Na strane 26 text k Aktivite B.6.3. znie: „Okrem prípravy a realizácie konkrétnych
investičných a neinvestičných projektov cestovného ruchu od subjektov územnej
spolupráce a iných právnických osôb, budú predmetom podpory aj organizácia vzdelávacích
kurzov zameraných na manažment ubytovacích, stravovacích a doplnkových služieb
cestovného ruchu, samotný manažment doplnkových služieb cestovného ruchu, marketing
cestovného ruchu, obnova kultúrnych pamiatok, hradných ruín a zvýšenie atraktívnosti
expozícií, animačné aktivity, sieťovanie existujúcich a novovznikajúcich subjektov CR do
oblastnej organizácie cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš s primárnym
zameraním na rekreačnú oblasť Domaša a vznik iných regionálnych partnerstiev pre rozvoj
cestovného ruchu.“.
10. Na strane 26 v tabuľke k Aktivite B.6.3. v riadku „Celková výška RP“ sa suma 360 tis. EUR
nahrádza sumou 285 tis. EUR, v riadku „Partneri“ sa na konci vkladajú tieto slová:
„neziskové organizácie“, v riadku „Prijímateľ RP“ sa slová „obec Sedliská, subjekty
územnej spolupráce a iné právnické osoby“ nahrádzajú slovami „Obce a mestá, subjekty
územnej spolupráce a iné právnické osoby, neziskové organizácie a občianske združenia“
a v riadku „Účel RP“ sa slová „Podľa výsledkov aktivity B.6.1., stavebné práce Hrad Čičva“
nahrádzajú slovami „príprava projektov pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie,
realizačné projekty, projektová dokumentácia, inžinierska činnosť, geometrické zamerania,
príprava strategických dokumentov a štúdií, stavebné práce, nákup technológií, strojov,
prístrojov a zariadení, nákup materiálovo – technického vybavenia, nákup služieb“. Pod
tabuľkou k Aktivite B.6.3. sa vypúšťa text „Projekty s plánovaným financovaním z
programu Interreg V PL-SK Rekonštrukcia, sprístupnenie NKP Vodný hrad a Múzeum
cestovného ruchu a Obnova národných kultúrnych pamiatok v centre mesta – projekt PL SK
,,Keď história spája“ sú už rozpracované. Prioritným projektom, ktorý je možné podporiť
pred spracovaním stratégie cestovného ruchu je aj Obnova kultúrno-historickej pamiatky
hrad Čičva – stabilizácia hradu a zachovanie hradu.“.
11. Na strane 26 v názve Opatrenia B.7 sa za slovo „ekonomiky“ vkladajú slová „a subjektov na
podporu lokálnej zamestnanosti“. V prvom odseku Opatrenia B.7 sa za slovo „ekonomiky“
vkladajú slová „a subjektov na podporu lokálnej zamestnanosti“
12. Na strane 28 v tabuľke k Opatreniu B.7. v riadku „Vytvorené pracovné miesta“ sa číslo 131
nahrádza číslom 122 a v riadku „Účel RP“ sa na konci vkladajú tieto slová: „stavebné práce
spojené s prípravou a zriadením“.
13. Na strane 35 v tabuľke k Opatreniu D.3. v riadku „Celkový rozpočet“ sa suma 2 530 tis.
EUR nahrádza sumou 9 276 tis. EUR, v riadku „Z toho orientačne EŠIF“ sa suma 1 073 tis.
EUR nahrádza sumou 7 868 tis. EUR a v riadku „Vytvorené pracovné miesta“ sa číslo 26
nahrádza číslom 37. Text pod tabuľkou k Opatreniu D.3. znie: „Na vykonanie geologických
prác v havarijných zosuvoch pôdy, na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-

biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a na zhodnocovanie biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov sa plánujú využiť finančné prostriedky EÚ v rámci
OP KŽP.“.
14. Na strane 40 tabuľka č. 8 vrátane nadpisu znie: „Tabuľka č. 8
Regionálneho príspevku pre okres Vranov nad Topľou v tis. EUR
Opatrenie/Aktivita

2016

2017

2018

Návrh rozdelenia

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

B.3

Založenie odbytového združenia

-

0

20

30

20

70

150

100

60

50

40

400

0

0

0

0

50

70

80

0

50

50

100

120

180

0

0

20

-

-

20

100

36

24

36

39

235

-

84

80

80

41

285

154

139

190

367

1 200

B.5.1. Podnikateľský inkubátor a inovačné
centrum
Vysporiadanie pozemkov
B.5.2. v priemyselnom parku
B.5.3. Výstavba haly v priemyselnom parku
FEROVO
B.6.1

Spracovanie strategického dokumentu o
0
rozvoji cestovného ruchu

B.6.2. Vytvorenie manažérskej organizácie
cestovného ruchu
B.6.3. Podpora udržateľného cestovného ruchu
B.7

Založenie subjektov sociálnej
ekonomiky a subjektov na podporu
lokálnej zamestnanosti

350

50

50

250
450

C. Prioritná oblasť Vzdelávanie, flexibilita a kariéra
C.2.1. Regionálne centrá vzdelávania
C.3.
C.4.

20

140

50

0

0

210

Vybudovanie minimálne 3 tréningových
centier

50

0

0

30

70

150

Podpora investícií do predprimárneho
a primárneho vzdelávania

80

60

100

160

0

400

-

120

D. Prioritná oblasť Moderné a dostupné verejné služby
D.1.

Zvýšenie ponuky a kvality
poskytovaných sociálnych služieb

D.3.

Environmentálna infraštruktúra

D.4.

Podpora verejných služieb a zvýšenia
kvality života

60

40

10

10

-

-

20

-

80

80

80

100

90

430

50

100

20

320

20

E. Prioritná oblasť Udržateľná mobilita pracovnej sily
E.1.

Podpora mobility práce

140

10

Spolu

1 200

1 000

900

900

900

4 900

„.
15. Na strane 52 v tabuľke k Indikatívnemu zoznamu projektových zámerov Aktivity B.7.
Založenie subjektov sociálnej ekonomiky v druhom riadku „Obec Benkovce“ v stĺpci
„Plánovaný počet zamest.“ sa číslo 15 nahrádza číslom 5. Za druhý riadok sa dopĺňa nový
tretí riadok, ktorý znie: „
Obec Malá
Domaša

obecný podnik: stavebné
práce, prevádzka zberného
dvora, údržbárske práce,
udržiavanie verejných
priestranstiev

160

5

120

40

„.
16. Na strane 53 v druhom riadku „Obec Soľ“ stĺpec „Popis projekt. zámeru“ znie: „Sociálny
obecný podnik Soľ – zberný dvor, drobné stavebné a údržbárske práce, udržiavanie
verejných priestranstiev, verejnej zelene, výroba betónovej dlažby a iných výrobkov a pod.“.
V stĺpci „Plánovaný počet zamest.“ sa číslo 15 nahrádza číslom 5.
17. Na strane 53 v treťom riadku „Obec Zámutov“ stĺpec „Popis projekt. zámeru“ znie:
„Obecný sociálny podnik- údržba zelene a verejných priestranstiev, skrášľovanie životného
prostredia, zimná údržba ciest a chodníkov, údržba a oprava obecných budov, prevádzka
zberného dvora, jednoduchá stavebná činnosť- výroba betónových výrobkov a výrobkov
z dreva a pod.”. V stĺpci “Plánovaný počet zamest.” sa číslo 15 nahrádza číslom 5.
18. Na strane 53 v piatom riadku „Mesto Vranov nad Topľou“ v stĺpci „Popis projekt. zámeru“
sa slová “a pod.“ nahrádzajú slovami „starostlivosť o ŽP, verejný poriadok, údržba zelene
v meste, starostlivosť o mestské lesy, zhodnocovanie bioodpadu (kompostáreň)“. V stĺpci
„Predp. náklady (v tis. EUR)“ sa suma 170 nahrádza sumou 240, v riadku „Vytvorené
pracovné miesta“ sa číslo 15 nahrádza číslom 17 a v stĺpci „Reg. príspevok (v tis. EUR)“ sa
suma 130 nahrádza sumou 200.
19. Na strane 53 sa vypúšťa šiesty riadok „Mesto Vranov nad Topľou“.
20. V siedmom riadku „Obec Sačurov“ v stĺpci „Plánovaný počet zamest.“ sa číslo 10 nahrádza
číslom 5.
21. Na strane 54 v Indikatívnom zozname projektových zámerov Aktivity B.7. v tabuľke
„Projektové zámery zaradené do zásobníka projektov“ v druhom riadku „Obec Čičava“
v stĺpci „Popis. projekt. zámeru“ sa na konci vkladajú tieto slová: „výroba výrobkov z dreva
a betónu, jednoduché stavebné a zemné práce, údržba verejných priestranstiev a zelene“.
V stĺpci „Plánovaný počet zamest.“ sa číslo 12 nahrádza číslom 9. Na konci tabuľky sa
dopĺňa riadok, ktorý znie: „

Obec Ďapalovce

Príprava drevnej štiepky,
stavebné práce, natieračské a
maliarske práce, terénne úpravy.

185

5

185

„.
22. Na strane 59 v tabuľke k Indikatívnemu zoznamu projektových zámerov Aktivity D.3.
Environmentálna infraštruktúra v druhom riadku „Mesto Vranov n. T.“ v stĺpci „Prep.
náklady (v tis. EUR)“ sa suma 750 nahrádza sumou 730, v stĺpci „Plánovaný počet zamest.“

sa číslo 10 nahrádza číslom 5, v stĺpci „EŠIF (v tis. EUR)“ sa suma 700 nahrádza sumou
693,5 a v stĺpci „Ostatné (v tis. EUR)“ sa suma 50 nahrádza sumou 36,5. V treťom riadku
„Obec Bystré“ v stĺpci „EŠIF (v tis. EUR)“ sa suma 246,5 nahrádza sumou 275,5 a v stĺpci
„Ostatné (v tis. EUR)“ sa suma 43,5 nahrádza sumou 14,5. V ôsmom riadku v stĺpci „EŠIF
(v tis. EUR)“ sa suma 127 nahrádza sumou 142,5 a v stĺpci „Ostatné (v tis. EUR)“ sa suma
23 nahrádza sumou 7,5. Na koniec tabuľky sa dopĺňajú riadky, ktoré znejú: „
Obec Dlhé Klčovo

Zberný dvor v obci Dlhé
Klčovo
Obec Nižný Hrušov Zberný dvor v obci Nižný
Hrušov
Obec Čičava
Zberný dvor v obci Čičava

210

Obec Kvakovce

Obec Zámutov

199,5

10,5

332,5

17,5

200

190

10

Kompostáreň na zelený
odpad, ktorej ročná
kapacita neprevyšuje 100t

250

237,5

12,5

Zberný dvor v obci
Zámutov
Zberný dvor v obci
Tovarné

250

237,5

12,5

250

237,5

12,5

Obec Bystré

Kompostáreň pre
zhodnocovanie BRKO

290

275,5

14,5

Obec Sačurov

Kompostáreň pre
zhodnocovanie BRKO

350

332,5

17,5

Obec Soľ

Zberný dvor v obci Soľ

350

332,5

17,5

Obec Soľ

Kompostovisko

350

332,5

17,5

Obec Slovenská
Kajňa
Obec Čaklov

Zberný dvor

210

199,5

10,5

Zberný dvor v obci Čaklov 250

237,5

12,5

342

18

220

209

11

Obec Tovarné

350

2

Obec Sečovská
Zberný dvor v obci
Polianka
Sečovská Polianka
Obec Jastrabie n. T. Zberný dvor v obci
Jastrabie n. T.
Mesto Hanušovce Zberný dvor v meste
n. T.
Hanušovce n. T.

360

295

280

15

Obec Ďapalovce

Zberný dvor v obci
Ďapalovce
Zberný dvor v obci
Hencovce
Zberný dvor V obci
Hermanovce n. T.
Zberný dvor v obci Nová
Kelča
Zberný dvor v obci Banské

200

190

10

Zberný dvor v obci Vyšný
Žipov
Zberný dvor v obci Cabov

Obec Hencovce
Obec Hermanovce
n. T.
Obec Nová Kelča
Obec Banské
Obec Vyšný Žipov
Obec Cabov

2

352

2

334

18

327

2

311

16

190

10

334

18

420

399

21

155

147

8

200
352

2

Zberný dvor v obci Čierne
Obec Čierne nad
175
nad Topľou
Topľou
Obec Malá Domaša Vybavenie zberného dvora 150
v obci Malá Domaša
Obec Ondavské
Matiašovce

Zberný dvor v obci Ondavské 250
Matiašovce

1

166

9

142,5

7,5

237,5

12,5

“.

Nám. slobody 1, 813 70 Bratislava

Zmena účelu a rozdelenia regionálneho príspevku v Akčnom pláne
rozvoja okresu Vranov nad Topľou
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 Vranov nad
Topľou v znení dodatku č. 1 (ďalej len „akčný plán“), schváleného uznesením vlády Slovenskej
republiky č. 494 z 25. októbra 2017, na základe návrhu na zmenu Akčného plánu a odporúčania
Rady pre rozvoj okresu Vranov nad Topľou.
Táto zmena akčného plánu sa označuje ako dodatok č. 2. Prílohou je návrh vedúceho úradu vlády
na zmenu Akčného plánu.

26. apríla 2018

Peter Pellegrini
predseda vlády Slovenskej republiky

