Zmena účelu a rozdelenia regionálneho príspevku – dodatok č. 2 k Akčnému plánu
rozvoja okresu Sobrance
1.

Na strane 14 v tabuľke v časti B. Rozvoj trhu práce založený na posilnení regionálnej a
lokálnej ekonomiky, vrátane poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a nadväzujúcich
odvetví v bode B.3 sa za slovo „ekonomiky“ vkladajú slová „a subjektov na podporu
lokálnej zamestnanosti“.

2.

Na strane 14 v tabuľke v časti C. Adaptácia a rozvoj pracovných síl prostredníctvom
vzdelávania podľa požiadaviek trhu a regionálnej politiky okresu sa bod C.2 vypúšťa.
Doterajšie body C.3 až C. 5 sa označujú ako body C.2 až C.4.

3. Na strane 15 v časti D. Stabilizácia kvalifikovanej pracovnej sily a investícií zlepšením
podmienok pre život a podnikania rozvojom technickej a sociálnej infraštruktúry
a zlepšením kvality služieb sa na koniec dopĺňa bod D.7, ktorý znie:
„
D.7 Environmentálna infraštruktúra a zhodnocovanie odpadov

Mestá a obce, MŽP SR
„.

4. Na strane 18 v tabuľke k Opatreniu B.1 v riadku „Regionálny príspevok (RP)“ sa suma
446 tis. EUR nahrádza sumou 386 tis. EUR.
5. Na strane 19 v tabuľke k Podopatreniu B.2.1 v riadku „Regionálny príspevok (RP)“ sa
suma 38 tis. EUR nahrádza sumou 20 tis. EUR.
6. Na strane 19 v tabuľke k Podopatreniu B.2.2 v riadku „Regionálny príspevok (RP)“ sa
suma 127 tis. EUR nahrádza sumou 92 tis. EUR.
7. Na strane 20 v názve a v texte Opatrenia B.3 sa za slovo „ekonomiky“ vkladajú slová „a
subjektov na podporu lokálnej zamestnanosti“. V tabuľke k Opatreniu B.3 v riadku
„Regionálny príspevok (RP)“ sa suma 715 tis. EUR nahrádza sumou 615 tis. EUR.
8. Na strane 22 sa vypúšťa Opatrenie C.2. Doterajšie Opatrenia C.3 až C.5. sa označujú ako
Opatrenia C.2. až C.4.
9. Na strane 24 v tabuľke k Opatreniu D.2. v riadku „Predpokladané zdroje financovania“
sa slovo „obce“ nahrádza slovami „mesto Sobrance, obec Tibava“ a za slovo „zdroje“ sa
vkladajú skratky „MPRV SR, PPA“, v riadku „Celkové náklady“ sa suma 3 650 tis. EUR
nahrádza sumou 470 tis. EUR, v riadku „Regionálny príspevok (RP)“ sa suma 90 tis.
EUR nahrádza sumou 290 tis. EUR, v riadku „Partneri“ sa za skratku „MPRV SR“
vkladajú slová „Úrad vlády SR“ a v riadku „Termín“ sa číslo 2018 nahrádza číslom
2020.
10. Na strane 24 bod D.2.1 znie: „D.2.1 Výstavba športovo-relaxačného centra v areáli
Grófskeho parku v obci Tibava. Cieľom projektu je zrekonštruovať budovu bývalej
požiarnej zbrojnice na športovo relaxačné centrum vo výške 190 000,00 EUR a vytvoriť

cca 2-5 nových pracovných miest ako napr. manažér, recepčný, upratovačka, údržbár a
pod.
Pre plánované miesto športovo relaxačného centra obec vybrala starú budovu požiarnej
zbrojnice a jej okolie, ktoré má výhodnú a strategickú polohu v Grófskom parku, ktorý
sa nachádza v centre obce. Športovo relaxačné centrum bude tvoriť stavebný objekt, ktorý
pozostáva z dvoch častí: ČASŤ 01 FITNESS a ČASŤ 02 SQUASHOVA HALA.
Predmetom žiadosti o RP je ČASŤ 01 FITNESS, ktorý bude tvoriť existujúca budova
postavená pred rokom 1976, ktorá do roku 1993 plnila funkciu požiarnej zbrojnice. V
súčasnosti je dlhodobo nevyužívaná. Budovu obec plánuje kompletne zrekonštruovať.
Vnútorné členenie objektu bude pozostávať zo vstupnej miestnosti – recepcie, miestnosti
pre fitnes, šatne, WC, sprchy a kotolne.
Výstavbou nového športovo-relaxačného centra obec zatraktívni prostredie pre
obyvateľov aj návštevníkov obce a zníži priamu mieru nezamestnanosti. Plánované
športové centrum by predstavovalo ďalšiu pridanú hodnotu Grófskeho parku s vzácnymi
drevinami a rybníkom. V areáli Grófskeho parku je veľké futbalové ihrisko,
multifunkčné ihrisko a altánok s ohniskom pre posedenie v prírode. Nachádza sa tu
budova materskej škôlky s kapacitou 20 detí.“.
11. Na strane 24 bod D.2.2 znie: „D. 2.2 Športovo relaxačné centrum Sobrance. Projekt
Športovo relaxačné centrum Sobrance rieši rekonštrukciu prevádzkovej budovy letného
kúpaliska. Kúpalisko je postavené na prelome 50/60 rokov minulého storočia.
V prevádzke sú bazény, ktoré už prešli rekonštrukciou. Jednopodlažná prevádzková
budova je dezolátnom stave a nespĺňa súčasné normy. Objekt má dve prevádzky, bufet
a samotné zázemie kúpaliska (šatne, WC, sprchy). Stavebné úpravy spočívajú v úprave
dispozície šatní a bufetu, aby spĺňali súčasné požiadavky hygieny. Ďalej budú súčasťou
stavebných úprav: rekonštrukcia kancelárií správcu objektu, šatní a bufetu. Je potrebné
vymeniť rozvody zdravotechniky a elektriky. Plaváreň bude využívaná pre voľnočasové
aktivity obyvateľov okresu, základnú plaveckú prípravu pre žiakov ZŠ, SŠ a MŠ a na
fyzickú prípravu príslušníkov riaditeľstva hraničnej polície v Sobranciach.“.
12. Na strane 25 v tabuľke k Opatreniu D.4. v riadku „Regionálny príspevok (RP)“ sa suma
15 tis. EUR nahrádza sumou 25 tis. EUR a v riadku „Kľúčoví partneri (gestor)“ sa slová
„Obec Podhoroď“ nahrádzajú slovami „obce a občianske združenia“.
13. Na strane 25 v tabuľke k Opatreniu D.6. v riadku „Predpokladané zdroje financovania“
sa za slovo „obce“ vkladajú slová „Envirofond, RP“ a v riadku „Regionálny príspevok
(RP)“ sa dopĺňa suma 130 tis. EUR.
14. Na strane 26 Podopatrenie D.6.2. vrátane tabuľky znie:
„Podopatrenie D.6.2. Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla existujúcej
sústavy centrálneho zásobovania teplom v meste Sobrance. Cieľom projektu je
modernizácia vykurovania a zabezpečenie lacnejšieho vykurovania bytových domov v
meste Sobrance. V dnešnej dobe sú bytové domy zásobované teplom z plynových kotolní
zastaralým štvorrúrovým sekundárnym rozvodom tepla v tepelných kanáloch. Na území
mesta Sobrance bol v I. etape vybudovaný nový tepelný zdroj na biomasu situovaný v
objekte kotolne K4 a nový teplovodný rozvod.
Predmetom je II. etapa, ktorá rieši napojenie bytových domov v správe Bytového
podniku a v správe Stavebného bytového družstva na jestvujúci teplovodný rozvod z

kotolne na biomasu postavený v I. etape. Pôjde o napojenie bytových domov cez
výmenníkové stanice z nového teplovodného zdroja tepla cez novú teplovodnú
rozvodnú sieť, aby sa znížili prevádzkové náklady mesta na vykurovanie objektov.
Kotolňa na biomasu bude takto plne využitá a prevádzka efektívnejšia a dosiahne sa
zníženie spotreby fosílnych palív.
Predpokladané zdroje financovania:
Celkové náklady:
Regionálny príspevok (RP)
Kľúčoví partneri (gestor):
Partneri:
Termín:

OP KŽP, Envirofond, RP, mesto Sobrance
700 tis. EUR
130 tis. EUR
mesto Sobrance
MŽP SR, Úrad vlády SR
2017 – 2020
„.

15. Na strane 26 sa za Opatrenie D.6. dopĺňa Opatrenie D.7. a Podopatrenia D.7.1. až
D.7.4., ktoré vrátane tabuľky znejú:
„Opatrenie D.7.Environmentálna infraštruktúra a zhodnocovanie odpadov
Prioritná oblasť je zameraná na dobudovanie siete kanalizácie a ČOV, rekonštrukciu
a budovanie vodovodov, realizáciu opatrení slúžiacich na ochranu pred povodňami,
odstraňovanie environmentálnych záťaží, spracovanie a zhodnocovanie odpadov vrátane
bioodpadu, realizácia environmentálneho vzdelávania zameraného na moderné trendy
odpadového hospodárstva na úrovní obcí a okresu (aj s prítomnosťou marginalizovaných
rómskych komunít) a zvyšovanie environmentálnej osvety.
Na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového
komunálneho odpadu a na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych
odpadov plánujú využiť finančné prostriedky EÚ v rámci OP KŽP nasledovné
obce: Sobrance, Lekárovce a Tibava.
Podopatrenie D.7.1. Výstavba zberného dvora v meste Sobrance
Zámerom mesta Sobrance je výstavba a prevádzka zberného dvora komunálneho odpadu.
Súčasťou aktivít projektu je aj plánovaný nákup hnuteľných vecí na podporu triedeného
zberu a nákup zariadení na mechanickú úpravu (zmenšovanie objemu) vybraných,
vytriedených zložiek komunálneho odpadu, ktorých kúpa je nevyhnutná na zaistenie
maximálneho využitia prevádzkových kapacít zberného dvora. Realizáciou projektu sa
vytvoria podmienky na zber, dotriedenie a zhromažďovanie vyseparovaných zložiek
odpadov komunálneho odpadu, ktoré budú systémom centralizovaného zberu odobraté z
mesta, odvážané na ďalšie spracovanie. Tento projekt bude zabezpečovať zvýšenú kvalitu
životného prostredia obyvateľov mesta.
Podopatrenie D.7.2. Výstavba kompostoviska v meste Sobrance
Výstavba moderného funkčného mestského kompostoviska. Kompostáreň bude
vybudovaná pre potreby mesta Sobrance. Realizáciou projektu chce mesto vyriešiť dva
na seba nadväzujúce environmentálne problémy. Jednak prispeje k zníženiu množstva
komunálneho odpadu a zároveň vybudovaním kompostárne v tesnej blízkosti zberného
dvora prispeje k jej rekultivácii. Výstavba kompostárne si vyžiada prípravu územia,

komunikačných plôch, objekt vstupnej kontroly, vodovod, kanalizáciu, sadové úpravy,
skladovacie boxy, dozrievaciu plochu kompostu, nádrž technologickej vody a rozvody
postrekov. Celý objekt bude potrebné oplotiť. Projekt počíta s nákupom techniky na
podporu zhodnocovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, nových
kontajnerov a zberných vozidiel. Plánovaná kompostáreň umožní ekologické nakladanie
s organickým odpadom a zároveň eliminuje podmienky na vznik čiernych skládok.
Podpatrenie D.7.3. Zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologická úprava
zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov v obci Lekárovce.
Zámerom projektu je vytvoriť funkčný systém separovaného zberu jednotlivých zložiek
komunálneho odpadu v obci Lekárovce. Hlavným cieľom projektu je vybudovať
infraštruktúru odpadového hospodárstva a nakúpiť zariadenia na úpravu zložiek
komunálnych odpadov zameraných na zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného zberu
komunálneho odpadu. Stavebná časť je zameraná na úpravy zberného dvora. Plocha, kde
sa bude zvážať odpad, sa vybetónuje, vyspáduje a urobia sa odvodňovacie žľaby.
Realizáciou projektu sa zabezpečí nielen vybudovanie zberného dvora ale aj zakúpenie
technologických zariadení ako napr. nový traktor s vlečkou a príslušenstvom (predná
lopata a dve špeciálne vidly, nosič kontajnerov, zadný podkop, vidly) mobilný
štiepkovač, drvička na drobný stavebný odpad, 10 ks zberových kontajnerov a podobne.
Obec má pre zberný dvor vymedzený priestor v areáli družstva. V areáli zberného dvora
bude postavená prevádzková budova. Prevádzková budova bude pre zamestnancov
zberného dvora zabezpečovať pracovné a sociálne zázemie. V areáli zberného dvora
budú umiestnené haly. Haly budú slúžiť ako garáž a dielňa pre navrhované strojné
vybavenie, na umiestnenie kontajnerov v suchu pre zber materiálov, ktoré nemôžu byť
vystavené poveternostným podmienkam. Ostatné kontajnery v zbernom dvore budú
uložené na spevnenej ploche – železobetónovej doske ukončenej obrubníkom. Spevnené
plochy budú navrhnuté ako komunikačný a manipulačný priestor, súčasťou budú aj
vodovodné a kanalizačné prípojky. Z dôvodu zabránenia vstupu nepovolaných osôb do
areálu zberného dvora bude areál oplotený a vstup do areálu sa zabezpečí bránou a
bráničkou.
Podopatrenie D.7.4. Triedený zber komunálnych odpadov a zhodnocovanie
biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Tibava
Projekt umožní svojou realizáciou zavedenie efektívneho systému spracovania
komunálneho odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu v obci. Občania svojou
činnosťou produkujú komunálny a biologicky rozložiteľný odpad pochádzajúci zo
strihania a rezania stromov, kosenia verejných priestranstiev a rôznych sezónnych prác.
V súčasnosti v obci absentuje akékoľvek technické vybavenie na zvoz, mechanickú
úpravu a manipuláciu s odpadmi ako aj priestory na uskladnenie techniky a príslušného
priestoru pre zamestnancov a obsluhu zberného dvora. Obec chce zriadiť zberný dvor
a kompostáreň na pozemkoch, ktoré má na to určené v územnom pláne ako vyhradené
plochy výroby, skladov a skládok odpadu. Sú navrhnuté tak, aby nedošlo k nežiaducemu
vplyvu na životné prostredie. Obec nakúpi hnuteľné veci na podporu triedeného zberu

a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu a zariadenia na
mechanickú úpravu (traktor s vlečkou a príslušenstvom - predná lopata a dve špeciálne
vidly, nosič kontajnerov, zadný podkop, vidly) mobilný štiepkovač, drvička na drobný
stavebný odpad, 6 ks zberových kontajnerov.
Oplotený areál bude vybavený príslušnými kontajnermi na zber jednotlivých druhov
odpadov, ďalšie budú umiestnené na spevnené plochy a do skladu. Zber zvyškových
odpadov bude v obci riešené 2 spôsobmi: do zberných nádob a na zbernom dvore. Vďaka
tomu sa výrazne zvýši podiel separovaných odpadov na celkovej produkcii odpadov v
obci.
Predpokladané zdroje financovania:
Celkové náklady:
Regionálny príspevok (RP)
Kľúčoví partneri (gestor)
Partneri:
Termín:

MŽP SR, obce, súkromné zdroje
2 000 tis. EUR
mesto Sobrance, obce Tibava, Lekárovce
MŽP SR, MPRV SR, Úrad vlády SR
2018 - 2020
„.

16. Na strane 27 tabuľka č. 5 vrátane nadpisu znie: „Tabuľka č. 5 Poskytnutie regionálneho
príspevku pre okres Sobrance (v tis. EUR)
Prioritné oblasti a opatrenia Akčného
plánu

2016

2017

2018

2019

20162020

2020

A. Systémové opatrenia na úrovni okresu
A.1 Rozvojová rada okresu Sobrance

0

0

0

0

0

0

A.2 Podpora založenia a budovania
okresného projektového centra Sobrance

20

58,6

81,8

81,8

81,8

324

A.3 Zriadenie Informačno-poradenského
centra

0

0

0

0

0

0

A.4 Podpora MAS na území okresu

0

0

0

0

0

0

20

58,6

81,8

81,8

81,8

324

73,2

386

Spolu prioritná oblasť A.

B. Rozvoj trhu práce založený na posilnení regionálnej a lokálnej ekonomiky, vrátane
poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a nadväzujúcich odvetví
B.1
Podpora
pôdohospodárstve
odvetviach

projektov
v
a
nadväzujúcich

90

91,4

78,2

53,2

B.2 Podpora rozšírenia existujúcich
podnikateľských subjektov v priemysle
a službách

0

40

30

45

0

115

sociálnej
podporu

10

100

185

170

150

615

100

231,4

293,2

268,2

223,2

1116

B.3
Podpora
subjektov
ekonomiky a subjektov na
lokálnej zamestnanosti
Spolu prioritná oblasť B.

C. Adaptácia a rozvoj pracovných síl prostredníctvom vzdelávania podľa požiadaviek trhu práce
a regionálnej politiky okresu
C.1 Realizácia
ÚPSVaR

Národných

projektov

0

0

0

0

0

0

C.2 Vytvorenie Tréningového centra
a Centra odborného vzdelávania pri SOŠ
obchodu a služieb Sobrance

30

50

20

50

0

150

C.3 Vybudovanie Komunitného centra

20

30

40

0

0

90

0

0

0

0

0

0

50

80

60

50

0

240

C.4 Rozvíjať pilotný model procesu
diagnostiky a rediagnostiky detí a žiakov
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami
Spolu prioritná oblasť C.

D. Stabilizácia kvalifikovanej pracovnej sily a investícií v území zlepšením podmienok pre život
a podnikanie rozvojom technickej a sociálnej infraštruktúry a zlepšením kvality služieb
D.1 Zlepšiť
seniorov

dostupnosť

služieb

pre

20

10

10

60

0

100

D.2
Zvýšiť
atraktivitu
prostredia
vybudovaním 2 športovo-relaxačných
centier

220

20

10

40

0

290

D.3 Vybudovanie komplexného centra
lesnej pedagogiky ako predpoklad
zatraktívnenie územia

0

40

10

0

0

50

D.4 Rekonštrukcia a obnova torzálnej
architektúry – Tibavského strážneho
hrádku v obci Podhoroď

10

10

5

0

0

25

D.5
Vybudovanie
Liečebného
a relaxačného centra v meste Sobrance
s využitím tradície kúpeľníctva

30

0

0

0

200

230

D.6 Zlepšenie občianskej vybavenosti
mesta Sobrance

50

50

30

0

0

130

D.7 Enviromentálna infraštruktúra
zhodnocovanie odpadov

a

Spolu prioritná oblasť D.

0

0

0

0

0

0

330

130

65

100

200

825

„.
17. Na strane 28 tabuľka č. 6 vrátane nadpisu znie: „Tabuľka č. 6 Poskytnutie regionálneho
príspevku pre okres Sobrance – súborne podľa opatrení. (v tis. EUR)
Prioritná oblasť

2016

2017

2018

2019

20162020

2020

A. Systémové opatrenia na úrovni okresu

20

58,6

81,8

81,8

81,8

324

B. Rozvoj trhu práce založený na posilnení
regionálnej a lokálnej ekonomiky, vrátane
poľnohospodárstva, lesného hospodárstva
a nadväzujúcich odvetví

100

231,4

293,2

268,2

223,2

1116

C. Adaptácia a rozvoj pracovných síl
prostredníctvom
vzdelávania
podľa
požiadaviek trhu práce a regionálnej
politiky okresu

50

80

60

50

0

240

D. Stabilizácia kvalifikovanej pracovnej
sily a investícií v území zlepšením
podmienok pre život a podnikanie
rozvojom
technickej
a sociálnej
infraštruktúry a zlepšením kvality služieb

330

130

65

100

200

825

CELKOVO

500

500

500

500

505

2505

Nám. slobody 1, 813 70 Bratislava

Zmena účelu a rozdelenia regionálneho príspevku Akčného plánu
rozvoja okresu Sobrance
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 Sobrance
v znení dodatku č. 1 (ďalej len „akčný plán“), schváleného predsedom vlády Slovenskej
republiky zo dňa 14. augusta 2017, na základe návrhu na zmenu účelu a rozdelenia regionálneho
príspevku v akčnom pláne a odporúčania Rady pre rozvoj okresu Sobrance.
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.

26.4.2018

Peter Pellegrini
predseda vlády Slovenskej republiky

