Zmena účelu a rozdelenia regionálneho príspevku –
dodatok č. 2 k Akčnému plánu rozvoja okresu Trebišov v znení dodatku č. 1
1. Na strane 18 v tabuľke k Opatreniu A.2. v riadku „RP Suma“ sa suma 150 tis. EUR
nahrádza sumou 149,96 tis. EUR.
2. Na strane 19 v tabuľke k Opatreniu B.1. v riadku „RP Suma“ sa suma 560 tis. EUR
nahrádza sumou 848,054 tis. EUR.
3. Na strane 21 v názve bodu B.1.11 sa za slovo „zariadení“ vkladajú slová „rekonštrukcia
budovy, výstavba predajne a nákup automobilov na rozvoz“ a v texte bodu B.1.11 sa
slovo „zariadenie“ nahrádza slovami „zariadenia, rekonštrukcia budovy, výstavba
predajne a nákup automobilov na rozvoz“.
4. Na strane 21 sa za bod B.1.14 vkladajú body B.1.15 a B.1.16, ktoré znejú:
„B.1.15 Rozšírenie výroby vaječných cestovín v Trebišove
Projekt zabehnutej spoločnosti je zameraný na investíciu v potravinárskom priemysle
so zameraním na rozšírenie výroby cestovín. Pre rozšírenie prevádzky je potrebné
uskutočniť stavebné a konštrukčné úpravy a nákup nového technologického zariadenia,
úžitkové vozidlo a vysokozdvižný vozík. Realizáciou podnikateľského zámeru dôjde ku
zvýšeniu zásobovania cestovín v regióne z vlastnej produkcie a vytvorenie nových
pracovných miest.
B.1.16 Modernizácia farmy a rozšírenie živočíšnej výroby
Miestna firma zaoberajúca sa rastlinnou a živočíšnou výrobou má vo vlastníctve staré
rozpadnuté maštale, ktoré je potrebné zrekonštruovať a zmodernizovať, a tiež
zaobstarať hlavne nový senník, hnojisko a technológiu na výrobu a skladovanie krmív.
Cieľom spoločnosti je vyvíjať aktivity pre to, aby rastlinná a živočíšna výroba prešla do
ekológie a tým podporovala zdravie spoločnosti. Po rekonštrukcii má spoločnosť
záujem rozšíriť živočíšnu výrobu na 300 ks hovädzieho dobytka a plánuje zamestnať
minimálne 6 ľudí.“.
5. Na strane 22 v tabuľke k Aktivite B.3.1 v riadku „RP Suma“ sa suma 400 tis. EUR
nahrádza sumou 466,986 tis. EUR.
6. Na strane 24 sa za bod B.3.1.10 vkladajú body B.3.1.11 a B.3.1.12, ktoré znejú:
„B.3.1.11 Rekonštrukcia Spoločenskej haly v rekreačnom areáli v obci Veľaty
Zámerom spoločnosti je rekonštrukcia jestvujúceho objektu na spoločenskú halu
v areáli v obci Veľaty. Rekonštrukcia bude zahŕňať výmenu okien, montáž fotovoltaiky,
zariadenie kuchyne a vybudovanie sociálnych zariadení. Uskutočnením projektového
zámeru dôjde k vytvoreniu piatich pracovných miest.
B.3.1.12 Rozšírenie technológie výroby železných konštrukcií
Zámerom firmy je rozšírenie výroby železných konštrukcií, a to nákupom nového strojového
vybavenia – rezačky a novej manipulačnej techniky – vysokozdvižného vozíka.
Prostredníctvom tohto projektu sa vytvoria 3 nové pracovné miesta.“.
7. Na strane 24 v tabuľke k Aktivite B.3.2. v riadku „RP Suma“ sa vypúšťa suma 210 tis. EUR.

8. Na strane 25 v tabuľke k Aktivite B.3.3. v riadku „RP Suma“ sa vypúšťa suma 160 tis. EUR.
9. Na strane 29 sa za bod B.4.13 vkladá bod B.4.14, ktorý znie:
„B.4.14 Rekonštrukcia a rozšírenie výroby pekárne v obci Zemplínske Hradište
Zámerom projektu obce Zemplínske Hradište je rekonštrukcia a rozšírenie výroby
jestvujúcej pekárne, ktorá je vo vlastníctve obce. Realizáciou tohto projektu, by došlo
k vytvoreniu nových pracovných miest a možnosť zamestnať dlhodobo
nezamestnaných občanov.“. Doterajší bod B.4.14 sa označuje ako bod B.4.15.“.
10. Na strane 29 sa za bod B.4.15 vkladajú body B.4.16 a B.4.17, ktoré znejú:
„B.4.16 Rekonštrukcia a znovuzriadenie chodu reštaurácie Latorica
Zámerom projektu obce Leles je uskutočniť rekonštrukciu jestvujúceho objektu,
ktorého vlastníkom je obec a vybudovať znova reštauráciu, ktorej služby boli známe
v regióne južného Zemplína.
B.4.17 Obecný podnik v meste Sečovce
Zámerom projektu mesta Sečovce je zriadenie obecného podniku zameraného na
opravy, údržbu a modernizáciu hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta a okolitých
obcí. Z projektu bude financovaný nákup hnuteľných vecí na podporu naštartovania
výrobnej činnosti v oblasti stavebnej výroby v podmienkach mesta.“.
11. Na strane 31 v tabuľke k Opatreniu C.1 v riadku „RP Suma“ sa vypúšťa suma 235 tis.
EUR.
12. Na strane 32 v tabuľke k Opatreniu C.2 v riadku „RP Suma“ sa suma 586,48 tis. EUR
nahrádza sumou 1408,48 tis. EUR.
13. Na strane 34 v tabuľke k Opatreniu C.3. v riadku „RP Suma“ sa suma 350 tis. EUR
nahrádza sumou 300 tis. EUR.
14. Na strane 36 v tabuľke k Opatreniu D.1. v riadku „RP Suma“ sa suma 110 tis. EUR
nahrádza sumou 93 tis. EUR.
15. Na strane 36 sa za bod D.1.3 vkladajú body D.1.4 a D.1.5, ktoré znejú:
„D.1.4 Rozvoj zdravotno-sociálnej starostlivosti v Kráľovskom Chlmci
Zámerom projektu neziskovej organizácie Geri je výstavba nového komplexu a
zabezpečenie 5 organizačných jednotiek, a to na Zariadenie pre seniorov, Špecializované
zariadenie, Dom ošetrovateľskej starostlivosti, Hospic a Terénnu opatrovateľskú službu.
D.1.5 Zlepšenie zdravotno-sociálnych služieb okresu Trebišov - Mobilný hospic
Slovenské Nové Mesto
Zámerom projektu občianskeho združenia je rozvoj kvalitných zdravotno-sociálnych
služieb v regióne prostredníctvom mobilného hospicu so sídlom v Slovenskom Novom
Meste a vytvorenie nových pracovných miest. Projekt bude zahŕňať rekonštrukciu
jestvujúcich priestorov, nákup dopravného prostriedku a zariadenia, výpočtovej techniky
a rekvalifikáciu zamestnancov.“.
16. Na strane 37 v tabuľke k Opatreniu D.2. v riadku „RP Suma“ sa suma 1 250 tis. EUR
nahrádza sumou 745 tis. EUR.

17. Na strane 38 sa za bod D.2.8 vkladajú body D.2.9 až D.2.24, ktoré znejú:
„D.2.9 Triedený zber komunálneho odpadu v Trebišove
Zámerom mesta Trebišov je v zariadení – zberný dvor, ktorý sa nachádza v areáli
Technických služieb mesta, uskutočniť rekonštrukciu jestvujúcich spevnených plôch
a vybudovanie nových spevnených plôch na triedený odpad a zakúpenie veľkokapacitných
kontajnerov na dočasné uloženie vytriedeného komunálneho odpadu. Zvýšením kapacity
triedenia komunálneho odpadu dôjde k vytvoreniu dvoch pracovných miest.
D.2.10 Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v Trebišove
Zámerom projektu je výstavba zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného
komunálneho odpadu v meste Trebišov a nákup hnuteľných vecí na jeho zhodnocovanie.
Zvýšenou mierou triedenia komunálneho odpadu dôjde k zníženiu množstva
vyprodukovaného komunálneho odpadu v meste, tým sa zníži množstvo vyvezeného
odpadu na skládku a dôjde k vytvoreniu troch pracovných miest.
D.2.11 Výstavba zberného dvora v meste Kráľovský Chlmec
Zámerom mesta Kráľovský Chlmec je vytvorenie zberného dvora v meste a zabezpečenie
nákupu hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu a mechanickú úpravu vytriedených
zložiek komunálneho odpadu.
D.2.12 Rozšírenie zberného dvora pre zber komunálneho odpadu v meste Sečovce
Zámerom mesta Sečovce je uskutočniť rozšírenie zberného dvora pre zber komunálneho
odpadu, zakúpenie technológie na zber, likvidáciu a zmenšovanie objemu komunálneho
odpadu, ako aj vybudovanie zariadenia na zber a likvidáciu biologicky rozložiteľného
odpadu.
D.2.13 Výstavba zberného dvora v obci Parchovany
Zámerom projektu obce Parchovany je vybudovať zariadenie na zber odpadu, systém zberu
a odvozu komunálneho odpadu, jeho následné triedenie a spracovanie. Zároveň
vybudovanie zariadenia na zber a likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu.
D.2.14 Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Biel
Zámerom projektu obce Biel je zabezpečiť v obci zhodnocovanie biologicky
rozložiteľného komunálneho odpadu výstavbou malej obecnej kompostárne, ktorá
pozostáva z terénnych úprav, vybudovania oplotenia, spevnených plôch, opravy
prístupovej cesty a nákup materiálno-technického vybavenia prevádzky malej
kompostárne a k zabezpečeniu triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho
odpadu.
D.2.15 Zhodnotenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Stanča
Zámerom projektu je výstavba novej malej obecnej kompostárne v obci Stanča s ročnou
kapacitou do 100 t biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. Nákup techniky
nevyhnutnej k prevádzke malej kompostárne a k zabezpečeniu triedeného zberu v obci.
D.2.16 Zberný dvor a kompostárne v obci Leles
Zámerom obce Leles je výstavba zberného dvora a kompostárne v obci Leles. Nákup
techniky nevyhnutnej k prevádzke malej kompostárne a k zabezpečeniu triedeného zberu
v obci.
D.2.17 Zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Veľký Horeš

Zámerom projektu je výstavba novej malej obecnej kompostárne v obci Veľký Horeš
s ročnou kapacitou do 100 t biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. Nákup
techniky nevyhnutnej k prevádzke malej kompostárne a k zabezpečeniu triedeného zberu
v obci.
D.2.18 Zberný dvor Vojčice
Zámerom projektu obce Vojčice je vybudovať zariadenie na zber odpadu, systém zberu
a odvozu komunálneho odpadu, jeho následné triedenie a spracovanie. Na základe
realizácie tohto projektu bude v obci vytvorené jedno pracovné miesto.
D.2.19 Malá kompostáreň Vojčice
Zámerom projektu je výstavba novej malej obecnej kompostárne v obci Vojčice s ročnou
kapacitou do 100 t biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu a nákup techniky
nevyhnutnej k prevádzke malej kompostárne.
D.2.20 Zberný dvor – Streda nad Bodrogom
Zámerom projektu obce Streda nad Bodrogom je vybudovanie zberného dvora, ktorý bude
zabezpečovať zber komunálnych odpadov s jeho triedením a mechanicko-biologická
úprava zmesového biologického odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného
komunálneho odpadu.
D.2.21 Zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Sirník
Zámerom projektu obce Sirník je zvýšiť recykláciu v obci ako aj zníženie množstva
vyprodukovaného komunálneho odpadu na území obce. Cieľom projektu je vybudovanie
nového zberného dvora, nákup techniky, ktorá je nevyhnutná pre chod zberného dvora
a nákup techniky na úpravu vytriedených odpadov.
D.2.22 Zberný dvor v obci Zemplínska Teplica
Zámerom projektu obce Zemplínska Teplica je vybudovanie zberného dvora a nakúpenie
strojového vybavenia na manipuláciu s odpadom. Cieľom je vybudovať nový zberný dom
a nákup traktora, drvičky, návesu, reťazového nosiča kontajnerov, nakladač a štyri
kontajnery.
D.2.23 Rekonštrukcia rekreačného strediska Cejkov
Zámerom projektu neziskovej organizácie je rekonštrukcia objektu rekreačného strediska
v extraviláne obce Cejkov. Rekonštrukciou rekreačného strediska bude vytvorených viac
ako 150 ubytovacích kapacít.
D.2.24 Výstavba cestnej infraštruktúry cezhraničnej cesty Veľký Horeš –
Nagyrozvágy
Zámerom obce Veľký Horeš je vybudovanie cezhraničného cestného prepojenia Veľký
Horeš – Nagyrozvágy, a tým zabezpečiť cezhraničnú spoluprácu. Obec Veľký Horeš sa
zapojila do projektu cezhraničnej spolupráce „ Program spolupráce Interreg V - A
Slovenská republika – Maďarsko 2014 -2020 “ a v rámci Akčného plánu bude
dofinancovaných 5% z rozpočtu projektu.
18. Na strane 40 tabuľka č. 9 „Poskytnutie regionálneho príspevku pre okres Trebišov“ znie:
„
Návrh rozdelenia Regionálneho príspevku a vytvorenie pracovných miest
Opatrenie/Aktivita
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rozvoja

86,27 121,0
4
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449,52

44,12

44,12

149,96

31
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Klaster Tokaj
17 44,72

A.3.

242,169
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1 200

190 125,2 116,8
8
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415,88
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0

B.3.1

B.3.2.
B.3.3.
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100 166,9
86

200
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0

0

0
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Cestovný ruch
0
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120
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C.3.
C.4.
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centier
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centier vzdelávania

0

0

0

170 223,7 169,9
26
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1408,48

100

300
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a primárneho vzdelávania
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0

Národné projekty ÚPSVaR SR
0

Prioritná oblasť Moderné a dostupné verejné služby
D.1.
D.2.

250
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23

15

15

40

93

480

85

180

0
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“
.
Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa 26. apríla 2018

Nám. slobody 1, 813 70 Bratislava

Zmena účelu a rozdelenia regionálneho príspevku v Akčnom pláne
rozvoja okresu Trebišov
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 Trebišov
v znení dodatku č. 1 (ďalej len „akčný plán“), schváleného uznesením vlády Slovenskej
republiky č. 496 z 25. októbra 2017, na základe návrhu na zmenu Akčného plánu a odporúčania
Rady pre rozvoj okresu Trebišov.
Táto zmena akčného plánu sa označuje ako dodatok č. 2. Prílohou je návrh vedúceho úradu
vlády na zmenu Akčného plánu.
26. apríla 2018

Peter Pellegrini
predseda vlády Slovenskej republiky

