
Dodatok č. 1 k Akčnému plánu rozvoja okresu Trebišov 

 

Čl. I 

 

Akčný plán rozvoja okresu Trebišov schválený uznesením vlády Slovenskej republiky  

č. 357/2016 k návrhu Akčného plánu rozvoja okresu Trebišov zo dňa  24. augusta 2016 sa mení 

a dopĺňa takto: 

 

1. Na strane 15 v tabuľke sa časť „A. Prioritná oblasť Komunikácia a koordinácia“ dopĺňa 

bodom A.3, ktorý znie: „A.3 Geopark Zemplín-Tokaj“. 

 

2. Na strane 15 v tabuľke, v časti „B. Prioritná oblasť Podnikanie a lepšie pracovné miesta“ 

nadpis  bodu B.4 znie:  „B.4 Podpora obecných podnikov“ a v texte bodu B.4 sa slová 

„subjektov sociálnej ekonomiky“ nahrádzajú slovami „obecných podnikov“. 

 

3. Na strane 17 v tabuľke k Opatreniu „A.1 Rozvojová platforma Trebišova a Centrum 

podpory regionálneho rozvoja“ v riadku „RP Suma“ sa suma 450 tis. EUR nahrádza 

sumou 449,52 tis. EUR a na konci sa dopĺňa riadok „Prijímateľ RP: nezisková 

organizácia“. 

 

4. Na strane 18 v tabuľke k Opatreniu „A.2 Klaster Tokaj“ v riadku „RP Suma“ sa suma 

100 tis. EUR nahrádza sumou 150 tis. EUR a na konci sa dopĺňa riadok „Prijímateľ RP: 

občianske združenie“.  

 

5. Na strane 18 sa za Opatrenie „A.2 Klaster Tokaj“ vkladá Opatrenie A.3, ktoré znie: „A.3 

Geopark Zemplín – Tokaj. Cieľom geoparku je reprezentovať územie nielen z hľadiska 

geologického, ale aj z hľadiska archeologickej, ekologickej, historickej a kultúrnej 

osobitosti európskeho významu. Geopark ako subjekt cestovného ruchu môže byť 

významným hnacím prvkom pre miestny ekonomický rozvoj smerujúci k novým 

ekonomickým aktivitám regiónu. 

 

 

Predpokladané zdroje financovania: RP, vlastné zdroje 

Celkový rozpočet: 190 tis. EUR 

RP Suma: 190 tis. EUR 

Partneri: mestá a obce okresu Trebišov, 

podnikateľské subjekty, školy, subjekty 

územnej spolupráce, MAS 

Kľúčoví partneri (gestori): Rozvojová rada okresu Trebišov, KSK 

Termín realizácie: 2017 – 2020 

Prijímateľ RP: občianske združenie 

      “. 



6. Na strane 19 v tabuľke k Opatreniu „B.1. Podpora podnikania v pôdohospodárstve 

a potravinárstve“ v riadku „RP Suma“ sa suma 500 tis. EUR nahrádza sumou 560 tis. 

EUR a na konci sa dopĺňa riadok „Prijímateľ RP: mestá a obce, subjekty územnej 

spolupráce a iné právnické osoby“. 

 

7. Na strane 21 sa za bod „B.1.11 Modernizácia technologických zariadení s cieľom 

zvýšenia a skvalitnenia výroby a predaja pekárenských výrobkov“ vkladajú body B.1.12 

až B.1.14, ktoré znejú: „B.1.12 Modernizácia farmy a zefektívnenie živočíšnej výroby. 

Modernizácia a zefektívnenie živočíšnej výroby. Zavedenie inovatívnych metód v rastlinnej 

a živočíšnej výrobe, rekonštrukcia a modernizácia už existujúcich budov a vybudovanie 

funkčnej eko farmy, ktorá by v budúcnosti zabezpečovala kvalitné ekologické výrobky v celom 

okolí. B.1.13 Nákup technologického zariadenia pre firmu zaoberajúcu sa výrobou 

kukuričných chrumiek. Projekt je zameraný na investíciu v potravinárskom priemysle. 

Cieľom je vybudovanie výrobnej haly na výrobu kukuričných chrumiek a nákup 

technologického zariadenia. Realizáciou podnikateľského zámeru sa zabezpečí odbyt 

dopestovanej kukurice v regióne a vytvoria sa nové pracovné miesta. B.1.14 Nákup 

technologického zariadenia pre firmu zaoberajúcu sa výrobou cukroviniek. Projekt je 

zameraný na investíciu v potravinárskom priemysle. Cieľom je rekonštrukcia priestorov 

a nákup technologického vybavenia pre spoločnosť, ktorá plánuje vyrábať rôzne druhy 

cukroviniek, prevažne  pralinky. Realizáciou projektu sa vytvoria pracovné miesta so 

sľubnou perspektívou do budúcnosti.“. 

 

8. Na strane 21 v tabuľke k Aktivite „B.3.1 Podpora minimálne 10 podnikateľských 

subjektov v priemysle a službách“, v riadku „Predpokladané zdroje financovania“ sa za 

slová „súkromné zdroje“ vkladajú slová „investičné stimuly“, v riadku „RP Suma sa 

suma 500 tis. EUR nahrádza sumou 400 tis. EUR a na konci sa dopĺňa riadok „Prijímateľ 

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

 

9. Na strane 23 bod B.3.1.8, ktorý znie: „B.3.1.8 Vybudovanie trafostanice. Projekt 

miestnej firmy v oblasti laserového spracovania kovov je zameraný na výstavbu novej 

trafostanice, požiarnej nádrže a investíciu do strojov a zariadení z dôvodu záujmu 

o výrobky spoločnosti v zahraničí.“  

10. Na strane 23 sa za bod „B.3.1.9 Modernizácia, rekonštrukcia a výstavba s cieľom 

rozšírenia technicko-technologického vybavenia firmy v oblasti pneuservisu osobných, 

nákladných áut a poľnohospodárskych strojov“ vkladá bod B.3.1.10, ktorý znie: 

„B.3.1.10 Modernizácia zariadení spoločnosti zaoberajúcej sa šitím. Firma pôsobiaca na 

trhu už vyše 20 rokov sa zaoberá šitím prevažne pracovných odevov. So stupňujúcim sa tlakom 

na kvalitu výrobkov má spoločnosť problém konkurovať z dôvodu zastaraného strojového 

zariadenia. Cieľom je modernizovať toto strojové vybavenie a vytvoriť tak aj nové pracovné 

miesta.“. 

 

11. Na strane 23 v tabuľke k Aktivite „B.3.2. Podnikateľský inkubátor Kráľovský Chlmec“ 

v riadku „RP Suma“ sa suma 350 tis. EUR nahrádza sumou 210 tis. EUR a na konci sa 



dopĺňa riadok „Prijímateľ RP: mestá a obce, subjekty územnej spolupráce a iné 

právnické osoby“. 

 

12. Na strane 24 v tabuľke k Aktivite „B.3.3 Podpora udržateľného cestovného ruchu – 

podpora minimálne 5 subjektov pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu a podpora 

aktivít sieťovania a podpora propagácie cestovného ruchu.“ sa na konci dopĺňa riadok 

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

 

13. Na strane 25 nadpise Opatrenia B.4 znie: „B.4. Podpora obecných podnikov“  a v texte 

opatrenia B.4 sa slová „subjektov sociálnej ekonomiky“ nahrádzajú slovami „obecných 

podnikov“. V tabuľke k Opatreniu B.4 v riadku „RP Suma“ sa suma 1 850 tis. EUR 

nahrádza sumou 1 164 tis. EUR, v riadku „Kľúčoví partneri (gestori)“ sa vypúšťa slovo 

„Hraň“ a na konci sa dopĺňa riadok „Prijímateľ RP: mestá a obce a iné právnické osoby“.  

 

14. Na strane 25 v nadpise „Indikatívny zoznam projektov k Opatreniu „B.4. Realizácia 

minimálne 6 pilotných projektov zameraných na vznik subjektov sociálnej ekonomiky“ 

sa slová „subjektov sociálnej ekonomiky“ nahrádzajú slovami „obecného podniku“ 

v príslušnom tvare.  

 

15. Na strane 25 v bode „B.4.1. Vytvorenie mestského sociálneho podniku v meste 

Trebišov/1“ sa slová „sociálneho podniku“ nahrádzajú slovami „obecného podniku“. 

V bode „B.4.2. Vytvorenie mestského sociálneho podniku mesta Trebišov/2“ sa slová 

„sociálneho podniku“ nahrádzajú slovami „obecného podniku“. V bode „B.4.3. 

Zriadenie podniku obecných služieb v Kráľovskom Chlmci“ sa slová „podniku 

obecných služieb“ nahrádzajú slovami „obecného podniku“. V bode „B.4.4. Sociálny 

podnik obce Veľký Horeš“ sa slová „sociálny podnik“ nahrádzajú slovami „obecný 

podnik“. V bode „B.4.5. Sociálny podnik obce Veľaty“ sa slová „sociálny podnik“ 

nahrádzajú slovami „obecný podnik“. Z indikatívneho zoznamu sa vypúšťa bod „B.4.9 

Sociálny podnik obce Hraň“ a bod „B.4.10 Podpora realizácie zvyšovania hodnoty 

majetku obce Bačka“. Ďalšie nasledujúce body sa prečíslujú. V bode „B.4.9. Sociálny 

podnik obce Zemplínska Teplica“ sa slová „sociálny podnik“ nahrádzajú slovami 

„obecný podnik“. V bode „B.4.10. Sociálny podnik obce Hrčeľ“ sa slová „sociálny 

podnik“ nahrádzajú slovami „obecný podnik“. Z názvu bodu „B.4.11. ARCHA – 

budovanie prvkov integrovaného manažmentu vôd v katastrálnom území obce Malé 

Ozorovce, ozdravenie krajiny na mikroregionálnej úrovni“ sa vypúšťa slovo „sociálny“. 

Z názvu bodu „B.4.12 Projekt Vytvorenie družstva Archa – obecný sociálny podnik 

v obci Malé Ozorovce“ sa vypúšťa slovo „sociálny“. Za bod „B.4.12 sa dopĺňa bod 

„B.4.13 Obecný podnik obce Stanča. Zámerom projektu je zriadenie prevádzky 

krajčírskej dielne na výrobu a predaj textilných a odevných výrobkov, zákazkové šitie, 

oprava a úprava odevov. Realizovaním tohto projektu bude možné využiť zručnosti 

a skúsenosti evidovaných uchádzačov o zamestnanie v obci. Pre potreby tohto projektu 

je potrebné rekonštruovať budovu určenú na šitie, nakúpiť vybavenie a pokryť prvotné 

náklady.“ V názve bodu „B.4.14 Sociálny podnik v obci Sírnik“ sa slovo „sociálny“ 

nahrádza slovom „obecný“. 



16. Na strane 28 v bode B.4.15 druhom odseku sa z vety „Projektový zásobník ďalej 

obsahuje projekty podpory pracovných návykov v obci Svinice, Somotor, Čierna, Dobrá 

a Zemplínska Nová Ves zamerané na využitie zručností a skúseností evidovaných 

nezamestnaných v oblasti ich zapojenia do rôznych rekonštrukčných prác, výstavby 

a pod.“ vypúšťajú slová „Svinice, Somotor, Čierna, Dobrá a“.  

17. Na strane 29 v časti „C.Priporitná obalsť Vzdelávanie a kariéra“ treťom odseku 

„tréningové centrum“ sa slová „podnikmi sociálnej ekonomiky“ nahrádzajú slovami 

„obecnými podnikmi“.  

18. Na strane 29 sa v bode „C.1 Vybudovanie min. 6 tréningových centier v nadväznosti 

s priamou väzbou na stredné odborné školy a v nadväznosti na subjekty sociálnej 

ekonomiky a v ich pôsobnosti, ktorých úlohou bude pre ľudí s neukončeným vzdelaním 

poskytovať možnosť získania praktických zručností za účelom pracovného uplatnenia sa 

v subjektoch sociálnej ekonomiky a neskôr na voľnom trhu práce, ako aj zvyšovanie 

finančnej gramotnosti týchto osôb“ sa slová „subjekty sociálnej ekonomiky“ vo všetkých 

tvaroch nahrádzajú slovami „obecné podniky“ v príslušnom tvare. V tabuľke k aktivite 

C.1 v riadku „RP Suma“ sa suma 385 tis. EUR nahrádza sumou 235 tis. EUR a na konci 

sa dopĺňa riadok „Prijímateľ RP: mestá a obce, subjekty územnej spolupráce a iné 

právnické osoby“.  

 

19. Na strane 30 v tabuľke k Opatreniu „C.2 Vybudovanie regionálnych centier vzdelávania 

s priamou väzbou na stredné odborné školy“ v riadku „RP Suma“ sa suma 350 tis. EUR 

nahrádza sumou 586, 48 tis. EUR a na konci sa dopĺňa riadok „Prijímateľ RP: mestá 

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

 

20. Na strane 31 bod C.2.1 znie: „C.2.1 Vybudovanie regionálneho centra vzdelávania na 

CSOŠ sv. Jozafáta. RCV bude reagovať na požiadavky trhu práce v regióne 

prostredníctvom posilnenia praktického vzdelávania v rámci ŠVP, rekvalifikácií UoZ, 

zvyšovania pracovných zručností zamestnancov podnikov v okrese a preškoľovania 

pedagógov. Zameriavať by sa malo na realizáciu vzdelávania v ŠVP a rekvalifikáciách 

v oblasti gastronómie  potravinárstva a v oblasti služieb a priemyslu.“. 

 

21. Na strane 31 sa za bod „C.2.4. Vybudovanie regionálneho centra vzdelávania na SOŠ 

v obci Pribeník“ dopĺňa bod C.2.5, ktorý znie: „C.2.5 Vybudovanie regionálneho centra 

vzdelávania na Súkromnej SOŠ DSA v Trebišove RCV bude reagovať na požiadavky 

trhu práce v regióne prostredníctvom posilnenia praktického vzdelávania v rámci ŠVP, 

rekvalifikácií UoZ, zvyšovania pracovných zručností zamestnancov podnikov v okrese 

a preškoľovania pedagógov. Zameriavať by sa malo na realizáciu vzdelávania v oblasti 

technik, vodár, vodohospodár, biotechnológia, farmakológia a programovanie CNC 

strojov.“. 

 

22. Na strane 32 v tabuľke k Opatreniu „C.3 Podpora investícií do predprimárneho 

a primárneho vzdelávania, posilnenie celodenného vzdelávacieho systému s využitím 



existujúcich priestorov miest a obcí“, v riadku „RP Suma“ sa suma 200 tis. EUR 

nahrádza sumou 350 tis. EUR a na konci sa dopĺňa riadok „Prijímateľ RP: mestá a obce, 

subjekty územnej spolupráce a iné právnické osoby“.  

 

23. Na strane 32 sa za bod „C.3.1 Výstavba materskej školy v lokalite I. Krasku v Trebišove“ 

dopĺňa bod „C.3.2 Výstavba základnej školy v obci Hrčeľ. Kapacity existujúcej 

Základnej školy s materskou školou v obci Hrčeľ sú dlhodobo pre neustále narastajúci 

počet žiakov nepostačujúce, a preto sa v škole vyučuje v dvoch zmenách. V priestoroch 

školy nie je žiadna šatňa na prezúvanie, dielňa, telocvičňa, dokonca v minulom roku bola 

aj jediná vstupná chodba v budove predelená na polovicu, čím vznikla trieda pre žiakov. 

V budove materskej školy sú okrem tried materskej školy aj dve triedy základnej školy, 

ktoré sú  v nevyhovujúcom stave. Rozšírením kapacitných priestorov by došlo k 

výraznému skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu, čo vytvorí priestor pre 

zvýšený počet pedagógov a asistentov v tejto škole.“. 

24. Na strane 33 v tabuľke k projektu „C.4 Zapojenie sa do Národných projektov ÚPSVaR 

SR“, v riadku „RP Suma“ sa suma 50 tis. EUR nahrádza sumou 0. 

25. Na strane 34 v tabuľke k Opatreniu „D.1. Zlepšenie dostupnosti a kvality zdravotnej 

starostlivosti“ v riadku „RP Suma“ sa suma 70 tis. EUR nahrádza sumou 110 tis. EUR 

a na konci sa dopĺňa riadok „Prijímateľ RP: mestá a obce, subjekty územnej spolupráce 

a iné právnické osoby“. 

26. Na strane 34 v tabuľke k Opatreniu „D.2. Zvýšenie kvality života“ v riadku „RP Suma“ 

sa suma 850 tis. EUR nahrádza sumou 1 250 tis. EUR a na konci sa dopĺňa riadok 

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

27. Na strane 37 sa v časti „F. Podporné systémové opatrenia na realizáciu Akčného plánu 

na úrovni ústrednej štátnej správy“, za bodom „zabezpečiť II. etapu rekonštrukcie Cesty 

I. triedy od obce Veľaty do Kráľovského Chlmca“ dopĺňa bod „zabezpečiť rekonštrukciu 

cesty II/555 Michalovce – Veľké Kapušany – Kráľovský Chlmec“, bod „zabezpečiť 

rekonštrukciu cesty II/552 Košice – Veľké Kapušany – hranica s Ukrajinou“ a bod 

„zabezpečiť rekonštrukciu ciest C1 a to Čerhov – Veľká a Malá Tŕňa; Malý Ruskov – 

Plechotice; križovatka Rad – Svinice a Zemplínske Jastrabie – Cejkov“. 

 

28. Na strane 38 sa tabuľka č. 9 „Poskytnutie regionálneho príspevku pre okres Trebišov“ 

nahrádza novou tabuľkou č. 9, ktorá znie: „Tabuľka č. 9 Poskytnutie regionálneho 

príspevku pre okres Trebišov“.  

  Návrh rozdelenia Regionálneho príspevku a vytvorenie pracovných miest 

  Opatrenie/Aktivita 2016 2017 2018 2019-20 Spolu  

(v tis. 

EUR) 

Vytvorené 

prac. miesta 

Systémové opatrenia na úrovni okresu 15 



A.1. 

 

Centrum podpory 

regionálneho rozvoja  

86,2

74 

121,

077 242,169 449,52  

 

A.2. 

 

Klaster Tokaj 

17  35 38  60  150  

  

A.3. Geopark Zemplín - Tokaj   31 159 190  

Projektové opatrenia na úrovni okresu   

Prioritná oblasť Podnikanie a lepšie pracovné miesta  1 200 

B.1. Pôdohospodárstvo  

a potravinárstvo 

 

160 

 

100 

 

100 

 

 

200  

 

560 

  

B.2. Mladí farmári          

0  

  

B.3.1 Priemysel a služby   

  

 

100  

 

100  

 

200  

 

400  

  

B.3.2. Podnikateľský inkubátor  

  

 

  

 

70  

 

140  

 

210  

  

B.3.3. Cestovný ruch 

 

 

30 

 

35 

 

35 

 

60 

 

160 

 

B.4. Obecné podniky  

120  

 

220  

 

305  

 

519  

 

1164  

 

Prioritná oblasť Vzdelanie a kariéra  70 

C.1. Vybudovanie tréningových 

centier     100  135  235  

 

C.2. Vybudovanie regionálnych 

centier vzdelávania 

 

153 

 

223,

726  

 

69,9

23 

 

139,831 

 

586,48  

 

C.3. Podpora predprimárneho 

a primárneho vzdelávania 

  

200 

 

50 

 

100 

 

350 

 

C.4. Národné projekty ÚPSVaR 

SR 

  

 

 

 

 

 

 

0 

 

Prioritná oblasť Moderné a dostupné verejné služby  250 

D.1. Zdravotníctvo 

40  

 

15  

 

15  

 

40  

 

110  

 

D.2. Zvýšenie kvality života   

480 

 

85 

 

115 

 

570 

 

1250 

 

 Spolu 1 000  1 

100 

1 

150 

2 565 5 815  

 

Čl. II 

 

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa 25. októbra 2017. 



VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

 

 

Uznesenie vlády SR číslo 496/2017  strana 1 

 

 

 
 

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

č. 496 
z 25. októbra 2017 

 

k Návrhu dodatku č. 1 k Akčnému plánu rozvoja  

okresu Trebišov  

 
Číslo materiálu: 46639/2017 

Predkladateľ: vedúci Úradu vlády SR 

Vláda 

A. schvaľuje 

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

Na vedomie: členovia vlády  

prednosta okresného úradu Trebišov 


