
Zmena účelu a rozdelenia regionálneho príspevku – 

dodatok č. 3 k Akčnému plánu rozvoja okresu Trebišov v znení dodatku č. 2 

 
 

Čl. I 

 

Akčný plán rozvoja okresu Trebišov v znení dodatku č. 2 schválený predsedom vlády SR dňa 26. apríla 

2018 sa mení a dopĺňa takto: 

 

1. V celom Akčnom pláne sa slová „Rozvojová rada okresu“ nahrádzajú slovami „Výbor“. 

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

regionálneho rozvoja “ sa vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje financovania:“, „Celkový 

rozpočet:“ a „RP Suma:“.  

3. Na strane 18 v tabuľke k Opatreniu „A.1 Rozvojová platforma Trebišova a Centrum podpory 

regionálneho rozvoja “ sa vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje financovania:“, „Celkový 

rozpočet:“ a „RP Suma:“. 

4. Na strane 18 v tabuľke k Opatreniu „A.2 Klaster Tokaj “ sa vypúšťajú riadky „Predpokladané 

zdroje financovania:“, „Celkový rozpočet:“ a „RP Suma:“. 

5. Na strane 18 v tabuľke k Opatreniu „A.3 Geopark Zemplín - Tokaj “ sa vypúšťajú riadky 

„Predpokladané zdroje financovania:“, „Celkový rozpočet:“ a „RP Suma:“. 

6. Na strane 19 sa na záver prioritnej oblasti „A. Prioritná oblasť Komunikácia a koordinácia“ 

dopĺňa tabuľka, ktorá znie: 

 

„Predpokladané zdroje financovania prioritnej oblasti A. Komunikácia a koordinácia“ 

Predpokladané zdroje 

financovania:  

RP, vlastné zdroje, PRV/IROP (CLLD) 

Celkový rozpočet:  950 tis. EUR 

Z toho výška RP: 789,48 tis. EUR 

 

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

potravinárstve“ sa vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje financovania:“, „Celkový 

rozpočet:“, „RP Suma:“ a „Z toho orientačne EŠIF:“. 

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

a potravinárstve“ sa v riadku „Prijímateľ RP“ nahrádzajú slová „právnické osoby, subjekty 

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

a fyzické osoby – podnikatelia, mestá a obce“. 

9. Na strane 20 sa vypúšťa časť „Indikatívny zoznam projektových zámerov k Opatreniu B.1 

Podpora podnikania v pôdohospodárstve a nadväzujúcich odvetviach“. 

10. Na strane 22 v tabuľke k Opatreniu „B.2 Podpora minimálne 6 mladých farmárov“ sa vypúšťajú 

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

orientačne EŠIF:“. 

11. Na strane 23 v tabuľke k Aktivite „B.3.1. Podpora minimálne 10 podnikateľských subjektov 

v priemysle a službách“ sa vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje financovania:“, „Celkový 

rozpočet:“, „Z toho orientačne EŠIF:“ a „RP Suma:“. 

12. Na strane 23 v tabuľke k Opatreniu „B.3.1. Podpora minimálne 10 podnikateľských subjektov 

v priemysle a službách“ sa v riadku „Prijímateľ RP“ nahrádzajú slová „právnické osoby, 

subjekty územnej spolupráce, mestá a obce“ slovami „subjekty územnej spolupráce, iné 

právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, mestá a obce“. 

13. Na strane 22 sa vypúšťa časť „Indikatívny zoznam projektov Aktivity  B.3.1. Podpora minimálne 

10 podnikateľských subjektov v priemysle, službách“. 



14. Na strane 25 v tabuľke k Aktivite „B.3.2. Podnikateľský inkubátor Kráľovský Chlmec“ sa 

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

orientačne EŠIF:“ a „RP Suma:“. 

15. Na strane 25 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 vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje 

financovania:“, „Celkový rozpočet:“, „Z toho orientačne EŠIF:“ a „RP Suma:“. 

16. Na strane 25 v tabuľke k Opatreniu „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 v riadku „Prijímateľ RP“ nahrádzajú slová 

„právnické osoby, subjekty územnej spolupráce, mestá a obce“ slovami „subjekty územnej 

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

17. Na strane 25 sa vypúšťa časť „Indikatívny zoznam projektov k Aktivite B.3.3 Podpora 

udržateľného cestovného ruchu“. 

18. Na strane 27 v tabuľke k Opatreniu „B.4. Podpora obecných podnikov “ sa vypúšťajú riadky 

„Predpokladané zdroje financovania:“, „Celkový rozpočet:“ a „RP Suma:“. 

19. Na strane 27 v tabuľke k Opatreniu „B.4. Podpora obecných podnikov“ sa v riadku „Prijímateľ 

RP“ nahrádzajú slová „mestá a obce, právnické osoby“ slovami „právnické osoby a fyzické 

osoby – podnikatelia, mestá a obce“. 

20. Na strane 27 sa vypúšťa časť „Indikatívny zoznam projektov k Opatreniu B.4 Realizácia 

minimálne 6 pilotných projektov zameraných na vznik obecných podnikov“. 

21. Na strane 30 sa na záver prioritnej oblasti „B. Podnikanie a lepšie pracovné miesta““ dopĺňa 

tabuľka, ktorá znie: 

 

„Predpokladané zdroje financovania prioritnej oblasti B. Podnikanie a lepšie pracovné 

miesta“ 

Predpokladané zdroje 

financovania:  

RP, OP ĽZ, PRV, vlastné zdroje, SIH, Interreg SK-HU, obce, 

OP VaI, OP KŽP, súkromné zdroje, investičné stimuly 

Celkový rozpočet:  68 111 tis. EUR 

Z toho výška RP: 2 729,04 tis. EUR 

Z toho orientačne programy 

spolufinancované z EŠIF: 

22 150 tis. EUR 

 

22. Na strane 31 v tabuľke k Opatreniu „C.1 Vybudovanie min. 6 tréningových centier“ sa vypúšťajú 

riadky „Predpokladané zdroje financovania:“, „Celkový rozpočet:“, „Z toho orientačne EŠIF:“ a 

„RP Suma:“. 

23. Na strane 31 v tabuľke k Opatreniu „C.1 Vybudovanie min. 6 tréningových centier“ sa v riadku 

„Prijímateľ RP“ nahrádzajú slová „právnické osoby, subjekty územnej spolupráce, mestá a obce“ 

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

mestá a obce“. 

24. Na strane 31 sa vypúšťa časť „Indikatívny zoznam projektov k Opatreniu C.1 Vybudovanie 

minimálne 6 tréningových centier“. 

25. Na strane 32 v tabuľke k Opatreniu „C.2. Vybudovanie regionálnych centier vzdelávania 

s priamou väzbou na stredné odborné školy“ sa vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje 

financovania:“, „Celkový rozpočet:“ a „RP Suma:“. 

26. Na strane 32 v tabuľke k Opatreniu „C.2. Vybudovanie regionálnych centier vzdelávania 

s priamou väzbou na stredné odborné školy“ sa v riadku „Prijímateľ RP“ nahrádzajú slová 

„právnické osoby, subjekty územnej spolupráce, mestá a obce“ slovami „subjekty územnej 

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

27. Na strane 32 sa vypúšťa časť „Indikatívny zoznam projektov k Opatreniu C.2 Vybudovanie min. 

3 regionálnych centier vzdelávania“. 



28. Na strane 33 v tabuľke k Opatreniu „C.3 Podpora investícií do predprimárneho a primárneho 

vzdelávania, posilnenie celodenného vzdelávacieho systému s využitím existujúcich priestorov 

miest a obcí“ sa vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje financovania:“, „Celkový rozpočet:“, 

„Z toho orientačne EŠIF:“ a „RP Suma:“. 

29. Na strane 34 sa vypúšťa časť „Indikatívny zoznam projektov k Opatreniu C.3 Podpora investícií 

do predprimárneho a primárneho vzdelávania“. 

30. Na strane 35 v tabuľke k Opatreniu „C.4 Zapojenie sa do Národných projektov ÚPSVaR SR“ sa 

vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje financovania:“, „Celkový rozpočet:“ a „RP Suma:“. 

31. Na strane 35 sa na záver prioritnej oblasti „C. Prioritná oblasť Vzdelávanie a kariéra“ dopĺňa 

tabuľka, ktorá znie: 

 

„Predpokladané zdroje financovania prioritnej oblasti C. Vzdelávanie a kariéra“ 

Predpokladané zdroje 

financovania:  
OP ĽZ, IROP, mesto Trebišov, RP 

Celkový rozpočet:  14 020 tis. EUR 

Z toho výška RP: 1 458,48 tis. EUR 

Z toho orientačne programy 

spolufinancované z EŠIF: 

1 350 tis. EUR 

 

32. Na strane 35 v tabuľke k Opatreniu „D.1. Zlepšenie dostupnosti a kvality zdravotnej 

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

„Z toho orientačne EŠIF:“ a „RP Suma:“. 

33. Na strane 35 v tabuľke k Opatreniu „D.1. Zlepšenie dostupnosti a kvality zdravotnej 

starostlivosti“ sa v riadku „Prijímateľ RP“ nahrádzajú slová „právnické osoby, subjekty územnej 

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

osoby – podnikatelia, mestá a obce“. 

34. Na strane 35 sa vypúšťa časť „Indikatívny zoznam projektov k opatreniu D.1 Zlepšenie 

dostupnosti a kvality zdravotnej starostlivosti“. 

35. Na strane 36 v tabuľke k Opatreniu „D.2 Zvýšenie kvality života“ sa vypúšťajú riadky 

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

Suma:“. 

36. Na strane 36 v tabuľke k Opatreniu „D.2 Zvýšenie kvality života“ sa v riadku „Prijímateľ RP“ 

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

„subjekty územnej spolupráce, iné právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, mestá a 

obce“. 

37. Na strane 37 sa vypúšťa časť „Indikatívny zoznam projektov k Opatreniu D.2 Zvýšenie kvality 

života“. 

38. Na strane 39 sa na záver prioritnej oblasti „D Prioritná oblasť Moderné a dostupné verejné 

služby“ dopĺňa tabuľka, ktorá znie: 

 

„Predpokladané zdroje financovania prioritnej oblasti D. Moderné a dostupné verejné 

služby“ 

Predpokladané zdroje 

financovania:  

IROP, RP, INTERREG SK-HU, iné zdroje 

Celkový rozpočet:  9 580 tis. EUR 

Z toho výška RP: 838 tis. EUR 

Z toho orientačne programy 

spolufinancované z EŠIF: 

4 150 tis. EUR 

 



39. Na strane 41 v Tabuľke č. 9 Poskytnutie regionálneho príspevku pre okres Trebišov sa mení 

prerozdelenie regionálneho príspevku medzi opatreniami nasledovne: z Opatrenia  „C.2. 

Vybudovanie regionálnych centier vzdelávania“ sa z roku „2019-20“ presúva regionálny 

príspevok vo výške 250 tis. EUR do Opatrenia „B.3.1 Priemysel a služby“ na rok „2019-20“. 

40. Na strane 41 Tabuľka č. 9 Poskytnutie regionálneho príspevku pre okres Trebišov znie: 

Návrh rozdelenia Regionálneho príspevku v tis. EUR a vytvorenie pracovných miest 

Prioritná oblasť 2016 2017 2018 2019-20 Spolu ( v tis. EUR) 

Vytvorené 

pracovné 

miesta 

A. Systémové opatrenia 

na úrovni okresu 17 130,994 196,197 445,289 789,48 15 

B. Prioritná oblasť 

Podnikanie a lepšie 

pracovné miesta 310 445,28 588,88 1384,88 2729,04 1200 

C. Prioritná oblasť 

Vzdelávanie a kariéra 170 423,726 169,923 694,831 1458,48 70 

D. Prioritná oblasť 

Moderné a dostupné 

verejné služby 503 100 195 40 838 250 

       Spolu 1000 1100 1150 2565 5815 1535 

 

 

Čl. II 

 

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa 29. 11. 2018. 



 

 

Nám. slobody 1, 813 70 Bratislava 

 

Zmena účelu a rozdelenia regionálneho príspevku Akčného plánu  

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. 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 Výboru pre rozvoj okresu Trebišov.    

 

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. 

 

 

29. 11. 2018 

 

 

 

       Peter Pellegrini 

predseda vlády Slovenskej republiky 


