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Zmena účelu a rozdelenia regionálneho príspevku  – dodatok č. 3 k  Akčnému plánu 

rozvoja okresu Sobrance 

 

1. Na strane 18 v časti B. Prioritná oblasť Rozvoj trhu práce založený na posilnení regionálnej 

a lokálnej ekonomiky, vrátane poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a nadväzujúcich 

odvetví sa text v bode B.1.1 mení nasledovne:  

 

„B.1.1 PD Vinohrady Choňkovce – Obnova poľnohospodárskej techniky pre účely 

rozšírenia mliekarenskej produkcie. PD Vinohrady pôsobí v poľnohospodárskej 

prvovýrobe, s prevažujúcou činnosťou: Chov dojníc (kód NACE: 01410). V minulom roku 

družstvo Choňkovce evidovalo 1600 kusov hovädzieho dobytku, z čoho bolo 600 kusov 

dojníc. Svoju kapacitu plánujú v nasledujúcich rokov zvýšiť na 100 miliónov litrov mlieka 

ročne a navýšiť počet zamestnancov na 700. Z tohto dôvodu Družstvo Choňkovce chce 

zvýšiť svoju produkciu mlieka zo 4 miliónov na 5 miliónov, a celkový počet dojníc na 700 

kusov. Na zabezpečenie kvalitnej krmovinovej základne stáda družstvo urgentne potrebuje 

obnovenie technického vybavenia zabezpečujúceho výrobu krmovinovej zmesi pre 

dobytok. Poľnohospodárske stroje vo flotile, ktorými družstvo aktuálne disponuje sú 12 

rokov staré, ich ročné náklady na opravy neudržateľne rastú. Pre ďalší rast a zníženie 

nákladov, ako aj zvýšenie hospodárnosti podniku potrebuje PD Vinohrady obnoviť časť 

svojej poľnohospodárskej flotily nákupom nových strojov. Nové stroje budú disponovať 

omnoho šetrnejšími spaľovacími motormi, čím sa dosiahne výrazné ušetrenie nákladov na 

pohonné hmoty, ako aj životného prostredia.“ 
 

http://www.vlada.gov.sk/


 

 

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. 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 Rady pre rozvoj okresu Sobrance.  

 

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.  

 

 

03. 07. 2018 

 

 

 

       Peter Pellegrini 

predseda vlády Slovenskej republiky 


