
 

Zmena účelu a rozdelenia regionálneho príspevku – 

dodatok č. 3 k Akčnému plánu rozvoja okresu Vranov nad Topľou v znení dodatku č. 2 

 

Čl. I 

 

Akčný plán rozvoja okresu Vranov nad Topľou v znení dodatku č. 2 schváleného predsedom 

vlády SR dňa 26. 04. 2018 sa mení a dopĺňa takto: 

1. V celom Akčnom pláne rozvoja okresu Vranov nad Topľou sa slová „Rozvojová rada 

okresu Vranov nad Topľou“ nahrádzajú slovami „Výbor pre rozvoj okresu Vranov nad 

Topľou“. 

 

2. Na strane 15 v tabuľke „Systémové opatrenia a kľúčové aktivity Akčného plánu“, v 

časti „A. Systémové opatrenia na úrovni okresu Vranov nad Topľou“, v stĺpci 

„Partneri/Počet vytvorených pracovných miest“ sa číslo 6 nahrádza číslom 4 a v časti 

„B. Prioritná oblasť Podnikanie a tvorba pracovných miest“ sa číslo 2 240 nahrádza 

číslom 2 242.  

 

3. Na strane 15 v tabuľke v časti „B. Prioritná oblasť Podnikanie a tvorba pracovných 

miest“ sa vypúšťa Opatrenie B.2. Ďalšie opatrenia sa prečíslujú. V texte Opatrenia 

„B.4. Podpora nových a existujúcich podnikateľských subjektov v priemysle 

a službách“ sa vypúšťajú slová „minimálne 7“. Aktivita „B.5.1. Podnikateľský 

inkubátor a inovačné centrum“ sa vypúšťa. Aktivity B.5.2 a B.5.3. sa prečíslujú. 

V Aktivite „B.6.3. Podpora udržateľného cestovného ruchu“ sa vypúšťajú slová 

„minimálne 10“.  

 

4. Na strane 16 v tabuľke v časti „C. Prioritná oblasť Vzdelanie, flexibilita a kariéra“, 

v Opatrení „C.3. Vybudovanie minimálne 3 tréningových centier“ sa vypúšťajú slová 

„minimálne 3“.  

 

5. Na strane 18 sa v Opatrení „A.2 Centrum projektovej podpory okresu Vranov nad 

Topľou“ menia úlohy Centra podpory regionálneho rozvoja okresu Vranov nad 

Topľou, ktoré znejú:  

„ 

• Metodicky usmerňuje a koordinuje predkladateľov individuálnych návrhov ročných 

priorít a žiadateľov o RP.  

• Informuje žiadateľov v oblasti zostavovania rozpočtov projektu, podmienok štátnej 

pomoci, verejného obstarávania a pod. 

• Vedie prehľad o prijatých individuálnych návrhoch ročných priorít, podaných 

žiadostiach o RP a stave žiadostí o RP.  

• Sleduje vyhlásené výzvy programov spolufinancovaných z EŠIF a metodicky 

usmerňuje a koordinuje žiadateľov. 



• Sleduje vyhlásené dotačné a grantové schémy jednotlivých rezortov a informuje 

verejnosť v okrese. 

• Informuje OÚ o všetkých projektoch mimo žiadostí o RP, ktoré metodicky alebo 

koordinačne podporilo. 

• Plní úlohu sekretariátu výboru - poskytuje predsedovi výboru maximálnu  súčinnosť pri 

realizácií akčného plánu: 

▪ zodpovedá za funkčnosť výboru (doplnenie chýbajúcich členov, nahlásenie 

prípadnej zmeny člena a pod.), 

▪ informuje predsedu výboru o všetkých skutočnostiach, ktoré sú relevantné pre 

rozhodovanie výboru, 

▪ zvoláva zasadnutia výboru ak o to požiada predseda alebo členovia výboru, 

▪ pripravuje podklady pre zasadnutia výboru v spolupráci s OÚ, 

▪ pripravuje zápisnicu zo zasadnutia výboru. 

• Pripravuje podklady pre monitorovanie a hodnotenie plnenia AP.“.  

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

nad Topľou“ sa vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje financovania:“, „Celkový 

rozpočet:“, „Celková výška RP:“ a v riadku „Vytvorené pracovné miesta“ sa číslo 6 

nahrádza číslom 4. 

7. Na strane 19 sa na záver prioritnej oblasti A. Systémové opatrenia Akčného plánu na 

úrovni okresu Vranov nad Topľou dopĺňa tabuľka, ktorá znie: 

„Predpokladané zdroje financovania prioritnej oblasti A. Systémové opatrenia Akčného 

plánu na úrovni okresu Vranov nad Topľou 

Predpokladané zdroje 

financovania:  

RP, vlastné zdroje 

Celkový rozpočet:  330 tis. EUR 

Z toho výška RP: 285 tis. EUR 

            .“ 

 

8. Na strane 19 sa v texte Opatrenia „B.1 Podpora podnikania v pôdohospodárstve, 

poľnohospodárstve a spracovateľskom priemysle“ vypúšťajú slová „minimálne 10“ 

a  slová „ktorí zároveň budú aj členmi vytvoreného poľnohospodárskeho klastra.“.  

9. Na strane 20 v tabuľke k Opatreniu  „B.1. Podpora podnikania v pôdohospodárstve, 

poľnohospodárstve a spracovateľskom priemysle“ sa vypúšťajú riadky „Predpokladané 

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

EŠIF“ a v riadku „Vytvorené pracovné miesta“ sa číslo 154 nahrádza číslom 156. 

10. Na strane 20 sa vypúšťa Opatrenie „B.2 Založenie poľnohospodárskeho klastra“ vrátane 

tabuľky.  Ďalšie Opatrenia a Aktivity sa prečíslujú.  

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

Vranov nad Topľou“ sa vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje financovania:“, 

„Celkový rozpočet:“, „Z toho orientačne EŠIF:“, „Celková výška RP:“ a v riadku 

„Vytvorené pracovné miesta“ sa číslo 5 nahrádza číslom 7.  



 

12. Na strane 22 v názve Opatrenia „B.4. Podpora nových a existujúcich podnikateľských 

subjektov v priemysle a službách“ sa vypúšťajú slová „minimálne 7“. 

13. Na strane 22 v tabuľke k Opatreniu „B.4. Podpora nových a existujúcich 

podnikateľských subjektov v priemysle a službách“ sa vypúšťajú riadky 

„Predpokladané zdroje financovania:“, „Celkový rozpočet:“, „Z toho orientačne EŠIF“, 

„Celková výška RP:“ a v riadku  „Vytvorené pracovné miesta“ sa číslo 797 nahrádza 

číslom 799. 

 

14.  Na strane 22 sa vypúšťa Aktivita „B.5.1. Podnikateľský inkubátor a inovačné centrum“ 

vrátane tabuľky. Ďalšie aktivity sa prečíslujú.  

15. Na strane 23 v tabuľke k Aktivite „B.5.2. Ukončenie procesu prípravy plôch pre 

podnikateľov v priemyselnom parku“ sa vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje 

financovania:“, „Celkový rozpočet:“ a „Celková výška RP:“. 

 

16. Na strane 23 v tabuľke k Aktivite „B.5.3. Výstavba haly v priemyselnom parku 

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

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

 

17. Na strane 24 v tabuľke k Aktivite „B.6.1. Spracovanie strategického dokumentu 

o rozvoji cestovného ruchu v okrese v kontexte širších vzťahov medzi prirodzenými 

destináciami a vzájomného prepojenia aktivít na územiach najmenej rozvinutých 

okresov na území PSK“ sa vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje financovania:“, 

„Celkový rozpočet:“ a „Celková výška RP:“. 

 

18. 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“ 

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

orientačne EŠIF“ a „Celková výška RP:“. 

 

19. Na strane 26 v názve Aktivity „B.6.3. Podpora udržateľného cestovného ruchu – 

vytvorenie podmienok na podporu minimálne 10 subjektov pôsobiacich v oblasti 

cestovného ruchu v okrese“ sa vypúšťajú slová „minimálne 10“. V tabuľke k Aktivite 

B.6.3. sa vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje financovania:“, „Celkový rozpočet:“, 

„Z toho orientačne EŠIF“, „Celková výška RP:“ a  v riadku „Vytvorené pracovné 

miesta“ sa číslo 300 nahrádza číslom 322. 

 

20. Na strane 28 v tabuľke k Opatreniu „B.7. Podpora subjektov sociálnej ekonomiky 

a subjektov na podporu lokálnej zamestnanosti“ sa vypúšťajú riadky „Predpokladané 

zdroje financovania:“, „Celkový rozpočet:“, „Z toho orientačne EŠIF“, „Celková výška 

RP“ a v riadku „Vytvorené pracovné miesta“ sa číslo 122 nahrádza číslom 100.   

 



21. Na strane 28 v tabuľke k Opatreniu „B.8 Pilotný regionálny projekt zamestnanosti“ sa 

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

„Celková výška RP:“. 

 

22. Na strane 28 sa na záver prioritnej oblasti B. Podnikanie a tvorba pracovných miest 

dopĺňa tabuľka, ktorá znie:  

 

„Predpokladané zdroje financovania prioritnej oblasti B. Podnikanie a tvorba 

pracovných miest 

Predpokladané zdroje 

financovania:  

RP, PRV, OP ĽZ, OP VaI, Interreg V – PL – SK, SIH, 

UPSVR, MDV SR, PSK, obce, podnikateľský sektor, 

súkromné zdroje, investičná pomoc (§ 7)*, mestský 

rozpočet  

Celkový rozpočet:  86 035 tis. EUR 

Z toho výška RP: 2 820 tis. EUR 

Z toho orientačne programy 

spolufinancované z EŠIF: 

25 087 tis. EUR  

*podľa zákona  č.  561/2007  Z.  z.  o investičnej  pomoci  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov 

v znení neskorších predpisov.        „ 

 

23. Na strane 29 v tabuľke k Opatreniu „C.1. Zapojenie sa do Národných projektov UPSVaR 

SR v okrese Vranov nad Topľou“ sa vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje 

financovania:“, „Celkový rozpočet:“ a „Celková výška RP:“. 

24. Na strane 31 v tabuľke k Aktivite „C.2.1. Vytvorenie a dobudovanie regionálnych centier 

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

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

25. Na strane 31 v tabuľke k Aktivite „C.2.2. Klaster prípravy a vzdelávania pre trh práce“ sa 

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

orientačne EŠIF“ a „Celková výška RP:“. 

26. Na strane 32 v názve Aktivity „C.3 Vybudovanie minimálne 3 tréningových centier“ sa 

slovo Aktivita nahrádza slovom „Opatrenie“ a vypúšťajú sa slová „minimálne 3“. V 

tabuľke k Aktivite C.3 sa vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje financovania:“, 

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

 

27. Na strane 33 v názve Aktivity „C.4. Podpora investícií do predprimárneho a primárneho 

vzdelávania s cieľom poskytnutia základov prípravy na trh práce najmä pre nízko 

kvalifikované skupiny potencionálnych zamestnancov“ sa slovo „Aktivita“ nahrádza 

slovom „Opatrenie“ .V tabuľke k Aktivite C.4. sa vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje 

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

28. Na strane 33 v názve Aktivity „C.5. Podpora aktivít zameraných na diagnostiku 

a rediagnostiku“ sa slovo „Aktivita“ nahrádza slovom „Opatrenie“.  



 

29. Na strane 33 sa na záver prioritnej oblasti C. Vzdelávanie, flexibilita a kariéra dopĺňa 

tabuľka, ktorá znie:  

„Predpokladané zdroje financovania prioritnej oblasti C. Vzdelávanie, flexibilita a 

kariéra“ 

Predpokladané zdroje 

financovania:  

RP, OP ĽZ, IROP, UPSVR, mestské a obecné rozpočty  

Celkový rozpočet:  12 130 tis. EUR 

Z toho výška RP: 760 tis. EUR 

Z toho orientačne programy 

spolufinancované z EŠIF: 

3 950 tis. EUR  

„. 

 

30. Na strane 34 v tabuľke k Opatreniu „D.1. Zvýšenie ponuky a kvality poskytovaných 

sociálnych služieb“ sa vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje financovania:“, „Celkový 

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

31. Na strane 34 v tabuľke k Opatreniu „D.2.  Podpora projektov rozvoja bývania“ sa 

vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje financovania:“, „Celkový rozpočet:“, „Celková 

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

32. Na strane 35 v tabuľke k Opatreniu „D.3.  Environmentálna infraštruktúra“ sa vypúšťajú 

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

a „Z toho orientačne EŠIF:“. 

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

života“ sa vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje financovania:“, „Celkový rozpočet:“, 

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

34. Na strane 36 sa na záver prioritnej oblasti D. Moderné a dostupné verejné služby dopĺňa 

tabuľka, ktorá znie:  

„Predpokladané zdroje financovania prioritnej oblasti D. Moderné a dostupné verejné 

služby“ 

Predpokladané zdroje 

financovania:  

RP, OP ĽZ, IROP, ŠFRB, SIH, OP KŽP, PRV, 

Envirofond, dotácia, podnikateľský sektor, súkromné 

zdroje, mestský/obecný rozpočet,  vlastné zdroje  

Celkový rozpočet:  18 471 tis. EUR 

Z toho výška RP: 570 tis. EUR 

Z toho orientačne programy 

spolufinancované z EŠIF: 

10 821 tis. EUR 

„. 



35. Na strane 36 v tabuľke k Opatreniu „E.1. Podpora mobility práce – budovanie účelových 

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

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

36. Na strane 37 sa na záver opatrenia prioritnej oblasti E. Udržateľná mobilita pracovnej sily 

dopĺňa tabuľka, ktorá znie:  

„Predpokladané zdroje financovania prioritnej oblasti E. Udržateľná mobilita pracovnej 

sily 

Predpokladané zdroje 

financovania:  

RP, IROP, PSK, štátna dotácia  

Celkový rozpočet:  12 650 tis. EUR 

Z toho výška RP: 465 tis. EUR 

Z toho orientačne programy 

spolufinancované z EŠIF: 

10 285 tis. EUR 

„. 

37. Na strane 39 Tabuľka č.8 Návrh rozdelenia Regionálneho príspevku pre okres Vranov nad 

Topľou v tis. EUR znie: 

 

Prioritná oblasť 2016 2017 2018 2019 2020 

Spolu  

(v tis. 

EUR) 

Vytvorené 

pracovné 

miesta 

A. Systémové 

opatrenia na 

úrovni okresu 

0 96 67 64 58 285 4 

B. Prioritná oblasť 

Podnikanie 

a tvorba 

pracovných miest 

770 574 523 291 662 2 820 2 242 

C. Prioritná oblasť 

Vzdelávanie, 

flexibilita a 

kariéra 

150 200 150 190 70 760 104 

D. Prioritná oblasť 

Moderné 

a dostupné 

verejné služby 

140 120 110 110 90 570 130 

E. Prioritná oblasť 

Udržateľná 

mobilita 

pracovnej sily 

140 10 50 245 20 465 65 

Spolu 1200 1000 900 900 900 4 900 2 545 

“. 

38. Na strane 48 sa vypúšťa “Príloha Indikatívny zoznam projektových zámerov k 

opatreniam”.  



 
 

Zmena účelu a rozdelenia regionálneho príspevku Akčného plánu  

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. 2 (ďalej len „akčný plán“), schváleného predsedom vlády Slovenskej 

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

príspevku v akčnom pláne a odporúčania Výboru pre rozvoj okresu Vranov nad Topľou.    

 

Táto zmena akčného plánu sa označuje ako dodatok č. 3. Prílohou je návrh vedúceho úradu 

vlády na zmenu účelu a rozdelenia regionálneho príspevku v akčnom pláne. 

 

13. 09. 2018 

 

                     Peter Pellegrini 

predseda vlády Slovenskej republiky 

 

 

Nám. slobody 1, 813 70 Bratislava 


