
 

Dodatok č. 1 k Akčnému plánu rozvoja okresu Rožňava 

 

Čl. I 

 

Akčný plán rozvoja okresu Rožňava schválený uznesením vlády Slovenskej republiky  

č. 385/2016 k návrhu Akčného plánu rozvoja okresu Rožňava zo dňa  14. septembra 2016 sa 

mení a dopĺňa takto: 

 

1. Na strane 15 v tabuľke v časti E. „Investície do rozvoja technickej a sociálnej 

infraštruktúry, zlepšenie kvality a dostupnosti služieb, zvýšenie atraktivity regiónu“ 

v bode E.2 sa za slová „subjekty sociálnej ekonomiky“ vkladajú  slová „a subjekty na 

podporu lokálnej zamestnanosti“.  

 

2. Na strane 16 v tabuľke k Opatreniu „A.2 Podpora založenia a budovania 

koordinačného centra pre rozvoj okresu“ v riadku „Z toho výška RP“ sa suma 400 tis. 

EUR nahrádza sumou 373 tis. EUR, v riadku „Počet  vytvorených pracovných  miest“ 

sa číslo 5 nahrádza číslom 4 a v riadku „Prijímateľ RP“ sa za slovo „okresu“ vkladá 

slovo „Rožňava n. o.“. Veta pod tabuľkou znie: „Koordinačné centrum pre rozvoj 

okresu Rožňava n. o. pozostáva z nasledovných aktivít:“. 

 

3. Na strane 18 v tabuľke k Opatreniu „A.3 Zriadenie Centra udržateľnej energetiky“ 

v riadku „Kľúčoví partneri (gestor)“ sa za skratku „MŽP SR“ dopĺňajú slová 

„Koordinačné centrum pre rozvoj okresu Rožňava n. o.“ a v riadku „Prijímateľ RP“ sa 

za slovo „energetiky“ vkladajú slová „mestá a obce, subjekty územnej spolupráce a iné 

právnické osoby“. 

 

4. Na strane 19 v tabuľke k Aktivite B.1.1 v riadku „Z toho výška RP“ sa suma 25 tis. 

EUR nahrádza sumou 302 tis. EUR. v riadku „Kľúčoví partneri (gestor)“ sa slová 

„Centrum projektovej podpory“ nahrádzajú slovami „Koordinačné centrum pre rozvoj 

okresu Rožňava n. o.“ a na koniec tabuľky sa dopĺňa nový riadok, ktorý znie: 

„Prijímateľ RP: mestá a obce, subjekty územnej spolupráce a iné právnické osoby“. Do 

Indikatívneho zoznamu projektových zámerov Aktivity B.1.1 sa dopĺňajú body 7 a 8, 

ktoré znejú: 

 

„7. Zriadenie podnikateľského subjektu zaoberajúceho sa čistením suchým ľadom - 

inovatívny spôsob čistenia, odstraňovanie sadzí, čistenie potravinárskych liniek, 

dopravných prostriedkov, čistenie budov a ciest.  

8. Vybudovanie komplexnej výrobnej prevádzky balených hotových jedál.“. 

 

5. Na strane 20 v tabuľke k Aktivite B.1.2 v riadku „Z toho výška RP“ sa dopĺňa suma 

259 tis. EUR, v riadku „Kľúčoví partneri (gestor)“ sa slová „Centrum projektovej 

podpory“ nahrádzajú slovami „Koordinačné centrum pre rozvoj okresu Rožňava n. o.““ 

a na koniec tabuľky sa dopĺňa nový riadok, ktorý znie: „Prijímateľ RP: mestá a obce, 

subjekty územnej spolupráce a iné právnické osoby“.   

 

6. Na strane 21 do Indikatívneho zoznamu projektových zámerov k Aktivite B.1.2 sa za 

bod 9 dopĺňajú body 10 až 15, ktoré znejú: 



 

„10. Zriadenie výrobne nápojov rôznych príchutí pre športovcov podľa vlastnej 

receptúry – nákup technológie. 

11. Zriadenie skladových a prevádzkových priestorov pre výrobu minerálnych lízov, 

kŕmnej soli a lisovanie ovčej vlny. 

12. Modernizácia strojárenskej výroby existujúceho podniku – nákup CNC sústruhu. 

13.Modernizácia a inovácia existujúcej výroby firmy - linka ľahkej inkontinencie. 

14.Modernizácia existujúcej drevospracujúcej firmy - nákup novej technológie - 

drevoobrábacie stroje. 

15. Nákup technologického vybavenia stolárskej dielne na výrobu nábytku.“. 

 

7. Na strane 21 v tabuľke k Aktivite B.1.3 sa na koniec tabuľky dopĺňa nový riadok, ktorý 

znie: „Prijímateľ RP: mestá a obce, subjekty územnej spolupráce a iné právnické 

osoby“.  

 

8. Na strane 21 v tabuľke k Opatreniu „B.2 Vjazd do priemyselnej zóny v Rožňave“ 

v riadku „Účel RP“ sa za slovo „priecestia“ vkladajú slová „a iné výdavky súvisiace 

s realizáciou projektu“. 

 

9. Na strane 22 v tabuľke k Opatreniu „C.1 Podpora poľnohospodárstva, včelárstva, 

vinohradníctva a remesiel“ v riadku „Z toho výška RP“ sa suma 190 tis. EUR nahrádza 

sumou 250 tis. EUR, v riadku „Účel RP“ sa za slovo „potreby“ vkladajú slová „a iné 

výdavky súvisiace s realizáciou projektov“ a v riadku „Prijímateľ RP“ sa za slovo 

„remeselníkov“ vkladajú slová „mestá a obce, subjekty územnej spolupráce a iné 

právnické osoby“.  

 

10. Na strane 23 v indikatívnom zozname projektových zámerov k Opatreniu C.1. prvý 

bod znie: „Vybudovanie priestorov na automatizované plnenie, balenie a skladovanie 

medu, na výrobu a balenie propolisových prípravkov, včelieho peľu a vosku.“ Za prvý 

bod sa vkladá nový druhý bod, ktorý znie: „Vybudovanie podniku vo vlastnej budove – 

potravinárska prevádzka na výrobu medoviny, vytvorenie regionálnej značky“. 

Doterajšie body 2 až 13 sa označujú ako body 3 až 14. 

 

11. Na strane 24 za bod 14 sa vkladajú nové body 15 a 16, ktoré znejú: „15. Zriadenie 

kamennej a mobilnej predajne v okrese Rožňava za účelom výroby a predaja čerstvých 

pekárenských výrobkov. 16. Vybudovanie prevádzky jemných pekárenských 

a lahôdkarských výrobkov.“. 

 

12. Na strane 24 v tabuľke k Opatreniu „C.2 Lesné hospodárstvo a environmentálna 

infraštruktúra“, v riadku „Z toho výška RP“ sa suma 25 tis. EUR nahrádza sumou 568 

tis. EUR“ a na koniec tabuľky sa dopĺňa nový riadok, ktorý znie: „Prijímateľ RP: mestá 

a obce, subjekty územnej spolupráce a iné právnické osoby“.  

 

13. Na strane 24 v Indikatívnom zozname projektových zámerov k Opatreniu C.2 sa v 3. 

bode vypúšťajú slová „drevnej hmoty (štiepačka, náradie, technológie) a“. Za 7. bod sa 

dopĺňajú body 8 až 10, ktoré znejú:  

„8. Nákup strojného zariadenia pre spracovanie a ťažbu drevnej hmoty na finálne      

výrobky - palivové drevo štiepané, balené. 



9. Ťažba a spracovanie nepotrebnej drevnej hmoty a jej následné spracovanie na 

biomasu a drevnú štiepku ako ekologických zdrojov zabezpečenia tepla – nákup 

strojného zariadenia. 

10. Zabezpečenie stability lesných ekosystémov a trvalo udržateľné hospodárenie 

v lesných porastoch – pestovná činnosť, prečistky, prerezávky, príprava pôdy 

a plochy na obnovu lesa, výstavby protipovodňových hrádzok a nádrží.“. 

 

14. Na strane 25 v tabuľke k Opatreniu „C.3 Odpadové hospodárstvo a zberné dvory“ 

sa na koniec tabuľky dopĺňa nový riadok, ktorý znie: „Prijímateľ RP: mestá a obce, 

subjekty územnej spolupráce a iné právnické osoby“. 

 

15. Na strane 25 v Indikatívnom zozname projektových zámerov sa za 3. bod dopĺňa 4. 

bod, ktorý znie: „4. Obec Gemerská Poloma – vybudovanie zberného dvora 

a obecného kompostoviska.“. 

 

16. Na strane 27 v tabuľke k Opatreniu „D.2 Regionálne centrum vzdelávania“ v riadku 

„Z toho výška RP“ sa suma 260 tis. EUR nahrádza sumou 0.  

 

17. Na strane 27 v Opatrení „D.3 Tréningové  centrá“ v druhom odseku za slová 

„subjektom sociálnej ekonomiky“ sa vkladajú slová „alebo subjektom na podporu 

lokálnej zamestnanosti“ v príslušnom tvare. V tabuľke k Opatreniu D.3 v riadku „Z 

toho výška RP“ sa suma 200 tis. EUR nahrádza sumou 175 tis. EUR a v riadku 

„Prijímateľ RP“ sa slovo „mesto“ nahrádza slovami „mestá a obce, subjekty územnej 

spolupráce a iné právnické osoby“.  

 

18. Na strane 29 v tabuľke k Aktivite E.1.1 v riadku „Celkový rozpočet“ sa suma 50 tis. 

EUR nahrádza sumou 48 tis. EUR, v riadku „Z toho výška RP“ sa suma 50 tis. EUR 

nahrádza sumou 48 tis. EUR  a v riadku „Prijímateľ RP“ sa dopĺňajú slová „mestá 

a obce, subjekty územnej spolupráce a iné právnické osoby“.  

 

19. Na strane 29 v tabuľke k Aktivite E.1.2 v riadku „Celková výška RP“ sa suma 849 tis. 

EUR nahrádza sumou 748 tis. EUR, v riadku „Účel RP“ sa za slovo „dráhy“ vkladajú 

slová „rekonštrukcia prístupovej cesty k Ochtinskej aragonitovej jaskyni a iné 

výdavky súvisiace s realizáciou projektov“ a v riadku „Prijímateľ RP“ sa slová „obec 

Dedinky“ nahrádzajú slovami „mestá a obce, subjekty územnej spolupráce a iné 

právnické osoby“. 

 

20. Na strane 30 v Indikatívnom zozname projektových zámerov Aktivity E.1.2 sa na 

koniec dopĺňajú body 19 a 20, ktoré znejú:   

„19. Skvalitnenie poskytovanie sociálnych služieb - nákup špeciálneho vozidla na 

prepravu telesne postihnutých klientov. 

20. Rekonštrukcia prístupovej cesty k Ochtinskej aragonitovej jaskyni.“. 

 

21. Na strane 31 nadpis Opatrenia E.2 znie: „Opatrenie E.2. Subjekty sociálnej ekonomiky 

a subjekty na podporu lokálnej zamestnanosti“. V prvej vete sa za slová „subjektov 

sociálnej ekonomiky“ vkladajú slová „a subjektov na podporu lokálnej zamestnanosti“. 

V tabuľke k Opatreniu E.2, v riadku „Z toho výška RP“ sa suma 1 278 tis. EUR 

nahrádza sumou 654 tis. EUR, v riadku „Účel RP“ sa na koniec dopĺňajú tieto slová: „a 

iné výdavky súvisiace s realizáciou projektov“ a v riadku „Prijímateľ RP“ sa slová 

„mestá a obce okresu“ nahrádzajú slovami „mestá a obce, subjekty územnej spolupráce 

a iné právnické osoby“. V indikatívnom zozname projektových zámerov k Opatreniu 



E.2 v 1. bode sa slová „mestského sociálneho“ nahrádzajú slovom „obecného“. V 12. 

bode sa vypúšťa slovo „malého“, za slovo „šitie“ sa vkladajú slová „a oprava“, slová 

„pre región, ale aj pre odberateľov z iných regiónov“ sa nahrádzajú slovami 

„jednoduché darčekové predmety a doplnky s folklórnou tematikou, odevy s ľudovou 

tematikou, požičovňa krojov“. Na koniec sa dopĺňajú body 15 a 16, ktoré znejú:  

„15. Obec Gemerská Poloma – betonáreň.  

16.  Zriadenie krajčírskej dielne.“. 

 

22. Na strane 34 v tabuľke k Aktivite E.3.3. v riadku „Účel RP“ sa na koniec vkladajú 

slová „a iné výdavky súvisiace s realizáciou projektov“ a v riadku „Prijímateľ RP“ sa 

slová „mesto Rožňava, obec Vlachovo“ nahrádzajú slovami „mestá a obce, subjekty 

územnej spolupráce a iné právnické osoby“. 

 

23. Na strane 37 v časti „G. Podporné systémové opatrenia na realizáciu Akčného plánu na 

úrovni ústrednej štátnej správy“ v  bode G.8 sa za slová „sociálnej ekonomiky“ 

vkladajú slová „a subjektov na podporu lokálnej zamestnanosti“.  

 

24. Na strane 37 v časti „H. Zdroje financovania Akčného plánu okresu Rožňava“ v prvom 

odseku sa suma 4 565 tis. EUR nahrádza sumou 4 665 tis. EUR a suma 1 000 tis. EUR 

sa nahrádza sumou 1 110 tis. EUR. 

 

25. Na strane 38 tabuľka vrátane nadpisu znie: „Návrh rozdelenia Regionálneho príspevku 

pre okres Rožňava v tis. EUR. 

 

  Opatrenie/Aktivita 2016 2017 2018 2019 2020 Spolu  

  

A. Systémové opatrenia na úrovni okresu 

A.2 

 

Centrum projektovej 

podpory   47 116 107 103 373  

A.3 Zriadenie Centra 

udržateľnej energetiky     60 57 21 138 

B. Rozvoj regionálnej a lokálnej ekonomiky 

B.1.1 Podpora zavádzania 

nových technológií  231 31 26 14 302 

B.1.2 Podpora rozšírenia 

existujúcich 

podnikateľských subjektov 80 179    259 

B.2. Vjazd do priemyselnej 

zóny v Rožňave 30  570     

 

600  

C. Rozvoj poľnohospodárstva, lesníctva a nadväzujúcich odvetví 

C.1 Podpora 

poľnohospodárstva, 

včelárstva, vinohradníctva 

a remesiel   180   70  250 



C.2 Lesné hospodárstvo a 

environmentálna 

infraštruktúra 57 349 63 62 37 568 

D. Rozvoj ľudského kapitálu prostredníctvom vzdelávania pre                

potreby trhu práce 

D.2 Regionálne centrum 

vzdelávania   0     0 

D.3 Tréningové centrá      15 160  175 

D.4 Podpora investícií do 

predprimárneho 

a primárneho vzdelávania 250      250 

E. Investície do rozvoja technickej a sociálnej infraštruktúry, zlepšenie 

kvality a dostupnosti služieb, zvýšenie atraktivity regiónu 

E.1.1 Vypracovanie stratégie 

cestovného ruchu    20 14 14 48 

E.1.2 Doplnkové služby pre 

zatraktívnenie regiónu 

a zvýšenie zamestnanosti 240 100   309   99 748 

E.2 Subjekty sociálnej 

ekonomiky a subjekty na 

podporu lokálnej 

zamestnanosti 143 14 25 160 312 654 

E.3.3 Infraštruktúra pre voľný 

čas 

    

300 300 

 Spolu 800 1 100 900 965 

900 

  4 

665 

“. 

 

Čl. II 

 

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa 06. decembra 2017. 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 



VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

 

 

 
 

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

č. 567 
zo 6. decembra 2017 

 

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

 
Číslo materiálu: 51303/2017 

Predkladateľ: vedúci Úradu vlády SR 

Vláda 

A. schvaľuje 

A.1. Návrh dodatku č. 1 k Akčnému plánu rozvoja okresu Rožňava. 

Na vedomie: členovia vlády  

prednosta okresného úradu Rožňava 
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