
Zmena účelu a rozdelenia regionálneho príspevku – 

dodatok č. 2 k Akčnému plánu rozvoja okresu Rožňava v znení dodatku č. 1 

 

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

č. 385 zo dňa 14. septembra 2016 sa mení a dopĺňa takto: 

 

1. V celom Akčnom pláne rozvoja okresu Rožňava sa slová „Rozvojová rada okresu Rožňava“ 

nahrádzajú slovami „Výbor pre rozvoj okresu Rožňava“.  

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

rozvoj okresu“ sa vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje financovania:“, „Celkový rozpočet:“, „Z 

toho výška RP:“. 

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

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

orientačne EŠIF:“; v riadku „Účel RP:“ sa za slová „rekonštrukcia priestorov“ dopĺňajú slová 

„prenájom priestorov“ a v riadku „Prijímateľ RP:“ sa slová „Centrum udržateľnej energetiky, mestá 

a obce, subjekty územnej spolupráce a iné právnické osoby“ nahrádzajú slovami „subjekty územnej 

spolupráce, iné právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia“. 

4. Na strane 18 sa na záver prioritnej oblasti „A. Systémové opatrenia na úrovni okresu Rožňava “ 

dopĺňa tabuľka, ktorá znie: 

„Predpokladané zdroje financovania prioritnej oblasti A. Systémové opatrenia na úrovni okresu 

Rožňava 

Predpokladané zdroje 

financovania:  

RP, OP KŽP, mestské a obecné rozpočty, vlastné zdroje 

Celkový rozpočet:  871 tis. EUR 

Z toho výška RP: 509 tis. EUR 

Z toho orientačne programy 

spolufinancované z EŠIF: 

50 tis. EUR 

            .“ 

5. Na strane 19 v tabuľke k Aktivite „B.1.1 Podpora zavádzania nových technológií“ sa vypúšťajú 

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

orientačne EŠIF:“, dopĺňa sa riadok „Účel RP: rekonštrukcia priestorov, vybavenie, zariadenie, 

technológia, mzdy, prevádzkové náklady a iné výdavky súvisiace s realizáciou projektových 

zámerov” a v riadku „Prijímateľ RP“ sa slová „mestá a obce, subjekty územnej spolupráce a iné 

právnické osoby“ nahrádzajú slovami „subjekty územnej spolupráce, iné právnické osoby a fyzické 

osoby – podnikatelia“. 

6. Na strane 19 sa vypúšťa Indikatívny zoznam projektových zámerov k Aktivite B.1.1 Podpora 

zavádzania nových technológií. 

 

7. Na strane 20 v tabuľke k Aktivite „B.1.2 Podpora rozšírenia existujúcich podnikateľských 

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

toho výška RP a „Z toho orientačne EŠIF:“, dopĺňa sa riadok „Účel RP“, ktorý znie: „rekonštrukcia 

priestorov, vybavenie, zariadenie, technológia, mzdy, prevádzkové náklady a iné výdavky súvisiace 

s realizáciou projektových zámerov“ a v riadku „Prijímateľ RP“ sa slová  „mestá a obce, subjekty 



územnej spolupráce a iné právnické osoby“ nahrádzajú slovami „subjekty územnej spolupráce, iné 

právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia“.  

8. Na strane 20 sa vypúšťa Indikatívny zoznam projektových zámerov k Aktivite B.1.2 Podpora 

rozšírenia existujúcich podnikateľských subjektov. 

 

9. Na strane 21 v tabuľke k Aktivite „B.1.3 Využívanie obnoviteľných zdrojov energie a spracovanie 

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

výška RP:“ a „Z toho orientačne EŠIF:“ a v riadku „Prijímateľ RP“ sa slová „mestá a obce, subjekty 

územnej spolupráce a iné právnické osoby“ nahrádzajú slovami „subjekty územnej spolupráce, iné 

právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia“. 

10. Na strane 21 sa vypúšťa Indikatívny zoznam projektových zámerov k Aktivite B.1.3 Využívanie 

obnoviteľných zdrojov energie a spracovanie odpadov. 

 

11. Na strane 22 v tabuľke k Opatreniu „B.2 Vjazd do priemyselnej zóny v Rožňave“ sa vypúšťajú 

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

12. Na strane 22 sa na záver prioritnej oblasti „B. Rozvoj regionálnej a lokálnej ekonomiky“ dopĺňa 

tabuľka, ktorá znie: 

„Predpokladané zdroje financovania prioritnej oblasti B. Rozvoj regionálnej a lokálnej 

ekonomiky 

Predpokladané zdroje 

financovania:  

RP, OP VaI, OP ĽZ, investičná pomoc (§ 4)*, súkromné zdroje, 

OP KŽP, PRV, mestské a obecné rozpočty 

Celkový rozpočet:  61 789 tis. EUR 

Z toho výška RP: 1 392 tis. EUR 

Z toho orientačne programy 

spolufinancované z EŠIF: 

24 070 tis. EUR 

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

neskorších predpisov.“ 

13. Na strane 23 v tabuľke k Opatreniu  „C.1 Podpora poľnohospodárstva, včelárstva, vinohradníctva a 

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

výška RP:“ a „Z toho orientačne EŠIF:“; v riadku „Účel RP:“ sa slová „vytvorenie odbytovej siete 

prvovýrobcov v regióne, rekonštrukcia priestorov, vybavenie, technológia na plnenie a balenie 

medu, stolárske potreby a iné výdavky  súvisiace s realizáciou projektov“ sa nahrádzajú slovami 

„vytvorenie odbytovej siete prvovýrobcov v regióne, rekonštrukcia priestorov,, vybavenie, 

zariadenie, technológia na plnenie a balenie medu, stolárske potreby, mzdy, prevádzkové náklady 

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

prvovýrobcov, združenie včelárov, združenie remeselníkov, mestá a obce, subjekty územnej 

spolupráce a iné právnické osoby“ nahrádzajú slovami „subjekty územnej spolupráce, iné právnické 

osoby a fyzické osoby – podnikatelia“. 

 

14. Na strane 23 sa vypúšťa Indikatívny zoznam projektových zámerov k Opatreniu C.1 Podpora 

poľnohospodárstva, včelárstva, vinohradníctva a remesiel. 

 

 

15. Na strane 24 v tabuľke k Opatreniu  „C.2 Lesné hospodárstvo a environmentálna infraštruktúra“ sa 

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



a „Z toho orientačne EŠIF:“, dopĺňa sa riadok „Účel RP“, ktorý znie: „rekonštrukcia a vybavenie 

priestorov, nákup poľnohospodárskych strojov, technológie, mzdy a iné výdavky súvisiace s 

realizáciou projektových zámerov“ a v riadku „Prijímateľ RP“ sa slová „mestá a obce, subjekty 

územnej spolupráce a iné právnické osoby“ nahrádzajú slovami „subjekty územnej spolupráce, iné 

právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia“.   

 

16. Na strane 24 sa vypúšťa Indikatívny zoznam projektových zámerov k Opatreniu C.2 Lesné 

hospodárstvo a environmentálna infraštruktúra. 

 

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

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

orientačne EŠIF:“ a v riadku „Prijímateľ RP“ sa slová „mestá a obce, subjekty územnej spolupráce 

a iné právnické osoby“ nahrádzajú slovami „subjekty územnej spolupráce, iné právnické osoby 

a fyzické osoby – podnikatelia“. 

 

18. Na strane 25 sa vypúšťa Indikatívny zoznam projektových zámerov k Opatreniu C.3 Odpadové 

hospodárstvo a zberné dvory. 

 

19. Na strane 26 sa na záver prioritnej oblasti „C. Rozvoj poľnohospodárstva, lesníctva a nadväzujúcich 

odvetví“ dopĺňa tabuľka, ktorá znie: 

„Predpokladané zdroje financovania prioritnej oblasti C. Rozvoj poľnohospodárstva, lesníctva a 

nadväzujúcich odvetví 

Predpokladané zdroje 

financovania:  

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

zdroje, 

Celkový rozpočet:  10 816 tis. EUR 

Z toho výška RP: 816 tis. EUR 

Z toho orientačne programy 

spolufinancované z EŠIF: 

7 547 tis. EUR 

            .“ 

20. Na strane 26 v tabuľke k Opatreniu  „D.1 Realizácia Národných projektov UPSVaR Rožňava“ sa 

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

RP:“ a „Z toho orientačne EŠIF:“. 

 

21. Na strane 27 v tabuľke k Opatreniu  „D.2 Regionálne centrum vzdelávania“ sa vypúšťajú riadky 

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

orientačne EŠIF:“ a v riadku „Prijímateľ RP“ sa slová „obec, SOŠ“ nahrádzajú slovami „subjekty 

územnej spolupráce, iné právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia“. 

 

22.  Na strane 28 v popise k Opatreniu  „D.3 Tréningové centrá“ v treťom odstavci sa za slová „v 

Dobšinej“ dopĺňajú slová „ako aj zriadenie tréningového centra tradičných regionálnych remesiel a 

podpory regionálnej značky.“. 

 

23. Na strane 28 v tabuľke k Opatreniu  „D.3 Tréningové centrá“ sa vypúšťajú riadky „Predpokladané 

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

riadku „Účel RP“ sa dopĺňajú slová „rekonštrukcia priestorov a iné výdavky súvisiace s realizáciou 

projektových zámerov” a v riadku „Prijímateľ RP“ sa slová „mestá a obce, subjekty územnej 



spolupráce a iné právnické osoby“ nahrádzajú slovami „subjekty územnej spolupráce, iné právnické 

osoby a fyzické osoby – podnikatelia“.   

 

24. Na strane 28 v tabuľke k Opatreniu  „D.4 Podpora investícií do predprimárneho a primárneho 

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

toho výška RP:“ a „Z toho orientačne EŠIF:“ a v riadku „Prijímateľ RP“ sa slová „obce a mestá“ 

nahrádzajú slovami „subjekty územnej spolupráce, iné právnické osoby a fyzické osoby – 

podnikatelia“. 

 

25. Na strane 29 sa na záver prioritnej oblasti „D. Rozvoj ľudského kapitálu prostredníctvom 

vzdelávania pre potreby trhu práce“ dopĺňa tabuľka, ktorá znie: 

„Predpokladané zdroje financovania prioritnej oblasti D. Rozvoj ľudského kapitálu 

prostredníctvom vzdelávania pre potreby trhu práce 

Predpokladané zdroje 

financovania:  

RP, IROP, OP ĽZ, samosprávy, vlastné zdroje 

Celkový rozpočet:  7 211 tis. EUR 

Z toho výška RP: 435 tis. EUR 

Z toho orientačne programy 

spolufinancované z EŠIF: 

6 246 tis. EUR 

            .“ 

26. Na strane 29 v tabuľke k Aktivite „E.1.1 Vypracovanie stratégie cestovného ruchu“ sa vypúšťajú 

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

„Účel RP“ sa slová „vypracovanie stratégie cestovného ruchu, štúdia“ dopĺňajú o slová „mzdy, 

prevádzkové náklady, nájomné a iné výdavky súvisiace s realizáciou projektových zámerov“ a v 

riadku „Prijímateľ RP“ sa slová „mestá a obce, subjekty územnej spolupráce a iné právnické osoby“ 

nahrádzajú slovami „subjekty územnej spolupráce, iné právnické osoby a fyzické osoby – 

podnikatelia“.   

 

27. Na strane 30 v tabuľke k Aktivite „E.1.2 Doplnkové služby pre zatraktívnenie regiónu a zvýšenie 

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

„Celková výška RP“ a „Z toho orientačne EŠIF:“, v riadku  „Účel RP“, sa slová „rekonštrukcia 

lanovej dráhy, rekonštrukcia prístupovej cesty k Ochtinskej aragonitovej jaskyni a iné výdavky 

súvisiace s realizáciou projektov“ nahrádzajú slovami “ rekonštrukcia lanovej dráhy, rekonštrukcia 

prístupovej cesty k Ochtinskej aragonitovej jaskyni, vypracovanie projektovej dokumentácie a iné 

výdavky súvisiace s realizáciou projektových zámerov“ a v riadku „Prijímateľ RP“ sa slová „mestá 

a obce, subjekty územnej spolupráce a iné právnické osoby“ nahrádzajú slovami „subjekty územnej 

spolupráce, iné právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia“.  

 

28. Na strane 30 sa vypúšťa Indikatívny zoznam projektových zámerov k Aktivite E.1.2 Doplnkové 

služby pre zatraktívnenie regiónu a zvýšenie zamestnanosti.  

 

29. Na strane 32 v tabuľke k Opatreniu  „E.2 Subjekty sociálnej ekonomiky a subjekty na podporu 

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

rozpočet:“, „Z toho výška RP:“ a „Z toho orientačne EŠIF:“, v riadku „Účel RP“, sa nahrádzajú 

slová „zakúpenie potrebného pracovného vybavenia a technológií pre naplnenie cieľov jednotlivých 

sociálnych podnikov, projektová dokumentácia, stavebné úpravy, prevádzkové náklady, VO a iné 



výdavky súvisiace s realizáciou projektov“ slovami “ zakúpenie potrebného pracovného vybavenia 

a technológií pre naplnenie cieľov jednotlivých sociálnych podnikov, projektová dokumentácia, 

stavebné práce, rekonštrukcia priestorov, prevádzkové náklady, mzdy, VO a iné výdavky súvisiace 

s realizáciou projektových zámerov“ a v riadku „Prijímateľ RP“ sa slová „mestá a obce, subjekty 

územnej spolupráce a iné právnické osoby“ nahrádzajú slovami „subjekty územnej spolupráce, iné 

právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia“. 

 

30. Na strane 32 sa vypúšťa Indikatívny zoznam projektových zámerov k Opatreniu E.2 Subjekty 

sociálnej ekonomiky a subjekty na podporu lokálnej zamestnanosti. 

 

31. Na strane 33 v tabuľke k Aktivite „E.3.1 Sociálna infraštruktúra“ sa vypúšťajú riadky 

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

orientačne EŠIF:“,  dopĺňa sa riadok „Účel RP“, ktorý znie:  „rekonštrukcia priestorov a areálov 

zariadení, vybavenie priestorov a areálov zariadení a iné výdavky súvisiace s realizáciou 

projektových zámerov“ a riadok „Prijímateľ RP“, ktorý znie: „subjekty územnej spolupráce, iné 

právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia“. 

 

32. Na strane 34 sa vypúšťa Indikatívny zoznam projektových zámerov k Aktivite E.3.1 Sociálna 

infraštruktúra. 

 

33. Na strane 34 v tabuľke k Aktivite „E.3.2 Zdravotnícka infraštruktúra“ sa vypúšťajú riadky 

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

orientačne EŠIF:“. 

 

34. Na strane 34 sa vypúšťa Indikatívny zoznam projektových zámerov k Aktivite E.3.2 Zdravotnícka 

infraštruktúra.  

 

35. Na strane 35 v tabuľke k Aktivite „E.3.3 Infraštruktúra pre voľný čas“ sa vypúšťajú riadky 

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

orientačne EŠIF:“, v riadku „Účel RP“ sa slová „opláštenie zimného štadióna v Rožňave, 

rekonštrukcia kúpaliska vo Vlachove a iné výdavky súvisiace s realizáciou projektov“ dopĺňajú o 

slová „rekonštrukcia areálu kúpaliska v Rožňave“ a v riadku „Prijímateľ RP“ sa slová „mestá a 

obce, subjekty územnej spolupráce a iné právnické osoby“ nahrádzajú slovami „subjekty územnej 

spolupráce, iné právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia“. 

 

36. Na strane 35 sa vypúšťa Indikatívny zoznam projektových zámerov k Aktivite E.3.3 Infraštruktúra 

pre voľný čas.  

 

37. Na strane 36 v tabuľke k Opatreniu „E.4 Dostupné sociálne bývanie“ sa vypúšťajú riadky 

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

orientačne EŠIF:“ a v riadku „Kľúčoví partneri (gestor)“ sa dopĺňajú slová „obec Jablonov nad 

Turňou“. 

 

38. Na strane 36 sa vypúšťa Indikatívny zoznam projektových zámerov k Opatreniu E.4 Dostupné 

sociálne bývanie.  

 

39. Na strane 36 v tabuľke k Opatreniu „E.5 Mobilita pracovnej sily“ sa vypúšťajú riadky 

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

orientačne EŠIF:“. 

 



40. Na strane 36 sa vypúšťa Indikatívny zoznam projektových zámerov k Opatreniu E.5 Mobilita 

pracovnej sily. 

 

41. Na strane 37 sa na záver prioritnej oblasti „E. Investície do rozvoja technickej a sociálnej 

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

ktorá znie: 

„Predpokladané zdroje financovania prioritnej oblasti E. Investície do rozvoja technickej a 

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

Predpokladané zdroje 

financovania:  

RP, PRV, IROP, OP ĽZ,SIH, ŠFRB, vlastné zdroje, „Obnov si 

svoj dom“, mestské a obecné rozpočty 

Celkový rozpočet:  32 763 tis. EUR 

Z toho výška RP: 1 513 tis. EUR 

Z toho orientačne programy 

spolufinancované z EŠIF: 

16 524 tis. EUR 

            .“ 

42.   Tabuľka na strane 39 Návrh rozdelenia Regionálneho príspevku pre okres Rožňava v tis. EUR 

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 46 176 164 123 509 7 

B. Prioritná oblasť 

Rozvoj regionálnej a 

lokálnej ekonomiky 151 422 232 587 0 1 392 633 

C. Prioritná oblasť 

Rozvoj 

poľnohospodárstva, 

lesníctva a 

nadväzujúcich 

odvetví 25 481 159 110 41 816  

D. Prioritná oblasť 

Rozvoj ľudského 

kapitálu 

prostredníctvom 

vzdelávania pre                

potreby trhu práce 250 0 60 65 60 435 240 

E. Prioritná oblasť 

Investície do rozvoja 

technickej a 

sociálnej 

infraštruktúry, 

zlepšenie kvality a 

dostupnosti služieb, 

zvýšenie atraktivity 

regiónu 374 151 273 39 676 1 513 495 



       Spolu 800 1 100 900 965 900 4 665  

            .“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Zmena účelu a rozdelenia regionálneho príspevku Akčného plánu  

rozvoja okresu Rožňava 

 

 

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 Rožňava v znení 

dodatku č. 1 (ďalej len „akčný plán“) zo dňa 06. decembra 2017 na základe návrhu na zmenu účelu 

a rozdelenia regionálneho príspevku v akčnom pláne a odporúčania Výboru pre rozvoj okresu 

Rožňava.   

 

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. 

 

 

13. 09. 2018 

 

 

 

       Peter Pellegrini 

predseda vlády Slovenskej republiky 

 

 

 

Nám. slobody 1, 813 70 Bratislava 


