
 
 

 

Zoznam navrhovaných zmien 

 

V nadväznosti na kontrolu predložených návrhov zmien ročných priorít, odporúčame vyradiť zo 

schvaľovaných materiálov nasledujúce projekty: 

Okres Bardejov     

P. 

č.  
Žiadateľ Účel projektu 

Počet 

pracovných 

miest 

Celkové 

oprávnené 

výdavky v € 

Výška RP 

v € 

4 

Názov: Obec Hertník Chata Koliba Hertník - prístavba. 

Skvalitnenie a vytvorenie nových 

služieb v oblasti cestovného 

ruchu prostredníctvom prístavby 

reštauračných priestorov. 

1 34 500,00 22 000,00 Sídlo: 
Hertník 162, 

086 42 Hertník 

IČO: 00322024 

Zdôvodnenie: stravovacie zariadenie v predmetnej stavbe prevádzkuje nájomník (fyzická osoba - 

podnikateľ), podporením projektu by tak došlo k poskytnutiu nepriamej minimálnej pomoci, pracovné 

miesto by nebolo vytvorené u žiadateľa, ale u nájomníka. Projekt bude môcť byť podporený, ak žiadosť 

podá nájomník a preukáže právny vzťah k nehnuteľnosti na dobu 10 rokov od ukončenia stavebných prác. 

Okres Košice - okolie     

3 

Názov: Obec Slanec 
Zvýšenie kapacity zariadení na 

triedenie odpadov. Výstavba 

zberného dvora. 

1 49 250,00 46 787,00 Sídlo: 
Hlavná 55/114, 

044 17 

IČO: 324728 

Zdôvodnenie: komisia neodporúčala podporiť projekt, z dôvodu možnosti čerpania finančných 

prostriedkov EŠIF v rámci výzvy č. OPKZP-PO1-SC111-2017-32 zameranej na triedený zber 

komunálnych odpadov, odkaz: https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/32-vyzva-zamerana-na-triedeny-zber-

komunalnych-odpadov-mechanicko-biologicka-uprava-zmesoveho-komunalneho-odpadu-a-

zhodnocovanie-biologicky-rozlozitelnych-komunalnych-odpadov-v-najmenej-rozvinutych/  

4 

Názov: Obec Paňovce Sociálna starostlivosť o seniorov 

v obci Paňovce prostredníctvom 

dovážania obedov. Poskytnutie 

ambulantnej starostlivosti 

obyvateľom. Pomoc sociálne 

slabším občanom žijúcich v našej 

obci. Nákup úžitkového 

automobilu pre poskytovanie 

služieb starším a sociálne slabším 

obyvateľom v obci Paňovce. 

1 15 000,00 14 250,00 

Sídlo: 
Paňovce 95, 

044 71 

IČO: 324591 

Zdôvodnenie: nesúlad s aktivitou F4. Skvalitňovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti integráciou a 

modernizáciou zariadení poskytujúcich ambulantnú zdravotnú starostlivosť Akčného plánu rozvoja okresu 

Košice okolie – predmetom žiadosti je poskytovanie sociálnej služby, pričom aktivita F4. je zameraná na 

podporu ambulantnej zdravotnej starostlivosti.  

10 

Názov: 

Klub vojenskej 

histórie 

Svoboda 

Zriadenie múzea 1. 

československého armádneho 

zboru v obci Ruskov. Pomocou 

rôznych kultúrnych a 

spoločenských podujatí 

zachováme historické a kultúrne 

dedičstvo, zvýšime vlastenecké 

cítenie mládeže a upriamime 

pozornosť návštevníkov na našu 

vojenskú históriu. 

0 50 000,00 50 000,00 Sídlo: 
Ruskov 80, 044 

19 

IČO: 42245141 

https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/32-vyzva-zamerana-na-triedeny-zber-komunalnych-odpadov-mechanicko-biologicka-uprava-zmesoveho-komunalneho-odpadu-a-zhodnocovanie-biologicky-rozlozitelnych-komunalnych-odpadov-v-najmenej-rozvinutych/
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/32-vyzva-zamerana-na-triedeny-zber-komunalnych-odpadov-mechanicko-biologicka-uprava-zmesoveho-komunalneho-odpadu-a-zhodnocovanie-biologicky-rozlozitelnych-komunalnych-odpadov-v-najmenej-rozvinutych/
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/32-vyzva-zamerana-na-triedeny-zber-komunalnych-odpadov-mechanicko-biologicka-uprava-zmesoveho-komunalneho-odpadu-a-zhodnocovanie-biologicky-rozlozitelnych-komunalnych-odpadov-v-najmenej-rozvinutych/


 
Zdôvodnenie: stotožnenie sa so stanoviskom komisie, ktorá neodporučila podporu projektu z dôvodu 

nedostatočného naplnenia cieľov akčného plánu, regionálny príspevok požadovaný na rekonštrukciu 

rodinného domu v susedstve štatutára občianskeho združenia 

Okres Levoča     

2 

Názov: 
Levoča Nordic 

Centrum 
Zlepšenie poskytovania služieb v 

oblasti cestovného ruchu 

vybudovaním kaviarne, obchodu 

športových potrieb, požičovne 

lyžiarskej výstroje, šatní a soc. 

zariadení prostredníctvom 

modulových kontajnerov. 

3 110 000,00 70 000,00 Sídlo: 

Rozvoj 

1110/13, 054 

01 Levoča 

IČO: 42 235 227 

Zdôvodnenie: v roku 2020 združeniu bol poskytnutý regionálny príspevok vo výške 50 000 eur na nákup 

snežného pásového vozidla (ratraku) na úpravu lyžiarskych bežeckých tratí v celkovej hodnote 163 797,60 

eur s DPH. K dnešnému dňu prijímateľ vyúčtoval iba výšku poskytnutého regionálneho príspevku, avšak 

nepreukázal použitie vlastných zdrojov. Keďže žiadateľ nevie zabezpečiť vlastné zdroje potrebné na 

realizáciu už schváleného projektu, je otázne, či projekt predložený v rámci aktualizácie ročných priorít 

bude žiadateľ vedieť spolufinancovať. Predložený projekt bude môcť byť v budúcnosti podporený až po 

splnení finančných záväzkov vyplývajúcich z už uzatvorenej zmluvy o poskytnutí regionálneho príspevku. 

Okres Michalovce     

1 

Názov: Obec Ptrukša 
Ochrana biotopov a druhov v 

jazierku Palagča prostredníctvom 

prehĺbenia jazierka. 

1 209 267,00 101 788,00 Sídlo: 
Ptrukša 170, 

07677 

IČO: 00331864 

Zdôvodnenie: Činnosti, ktoré sú predmetom projektu, nie sú v súlade s oprávnenými aktivitami 

stanovenými v bode 4. výzvy č. 5/OÚMI/2021. Nesúlad s aktivitou D1 Akčného plánu rozvoja okresu 

Michalovce zameranou na likvidáciu skládok tuhého komunálneho odpadu a znižovanie znečistenia 

životného prostredia. Žiadosť by mohla byť podporená v rámci aktivity D4 Revitalizácia vodných tokov, 

jazier, nádrží a ich okolia, ak Okresný úrad Michalovce vyhlási výzvu zahŕňajúcu predmetnú aktivitu. 

4 

Názov: 

Základná škola 

Krymská 5, 

Michalovce  

Zriadenie prírodnej učebne, ktorá 

by podporovala myšlienku 

environmentálnej výchovy a 

vytvárania si vzťahu k prírode, 

výsadba drevín a vytvorenie 

pracovného miesta pre pozíciu 

záhradníka. 

0,5 29 640,00 28 740,00 
Sídlo: 

Krymská 5, 

07101 

Michalovce 

IČO: 17080762 

Zdôvodnenie: Činnosti, ktoré sú predmetom projektu, nie sú v súlade s oprávnenými aktivitami 

stanovenými v bode 4. výzvy č. 5/OÚMI/2021. Nesúlad s aktivitou D1 Akčného plánu rozvoja okresu 

Michalovce zameranou na likvidáciu skládok tuhého komunálneho odpadu a znižovanie znečistenia 

životného prostredia. Žiadosť by mohla byť podporená v rámci aktivity E1 Podpora zvyšovania kvality 

vyučovania na všetkých typoch škôl, ak Okresný úrad Michalovce vyhlási výzvu zahŕňajúcu predmetnú 

aktivitu. 

6 

Názov: Obec Palín 
Zlepšenie kvality životného 

prostredia a zlepšenie lokálnej 

mikroklímy prostredníctvom 

výsadby stromov. 

0 9 935,00 9 935,00 Sídlo: 
Palín 129, 

07213 Palín 

IČO: 00325571 

Zdôvodnenie: Činnosti, ktoré sú predmetom projektu, nie sú v súlade s oprávnenými aktivitami 

stanovenými v bode 4. výzvy č. 5/OÚMI/2021. Nesúlad s aktivitou D1 Akčného plánu rozvoja okresu 

Michalovce zameranou na likvidáciu skládok tuhého komunálneho odpadu a znižovanie znečistenia 

životného prostredia. Žiadosť by mohla byť podporená v rámci aktivity D6 Rozvoj technickej a občianskej 

infraštruktúry obcí, ak Okresný úrad Michalovce vyhlási výzvu zahŕňajúcu predmetnú aktivitu. 



 

11 

Názov: 

Občianske 

združenie 

medzi riekami 
Zvýšenie atraktivity pobytových 

miest v prírode prostredníctvom 

vybudovania oddychového 

miesta s vahadlovou studňou. 

0 7 000,00 7 000,00 
Sídlo: 

Zemplínska 

Široká 304,  

072 13 

Zemplínska 

Široká 

IČO: 42108811 

Zdôvodnenie: Žiadateľ nepreukázal právny vzťah k pozemku, na ktorom mali byť realizované stavebné 

práce v zmysle § 8, ods. 5 zákona 336/2015 Z.z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov. Žiadosť bude môcť byť podporený, ak žiadateľ preukáže právny vzťah 

k nehnuteľnosti na dobu 10 rokov od ukončenia stavebných prác. 

19 

Názov: Obec Hatalov 

Vybudovanie oddychového 

miesta s vahadlovou studňou. 
1 36 000,00 25 000,00 Sídlo: 

Hatalov 185, 

07216 Hatalov 

IČO: 00325147 

Zdôvodnenie: Činnosti, ktoré sú predmetom projektu, nie sú v súlade s oprávnenými aktivitami 

stanovenými v bode 4. výzvy č. 5/OÚMI/2021. Nesúlad s aktivitou D1 Akčného plánu rozvoja okresu 

Michalovce zameranou na likvidáciu skládok tuhého komunálneho odpadu a znižovanie znečistenia 

životného prostredia. Žiadosť by mohla byť podporená v rámci aktivity D4 Revitalizácia vodných tokov, 

jazier, nádrží a ich okolia, ak Okresný úrad Michalovce vyhlási výzvu zahŕňajúcu predmetnú aktivitu. 

24 

Názov: 
Agro DiSCo 

s.r.o. 
Zakúpenie dvoch prístreškov s 

príslušenstvom na ustajnenie 

koní. 

0 12 880,20 9 016,00 
Sídlo: 

Malčice 200, 

07206 

IČO: 47848871 

Zdôvodnenie: Projektom bude podporená podnikateľská činnosť žiadateľa, avšak ten sa nezaviazal, že 

v rámci projektu vytvorí pracovné miesto. Projekt bude môcť byť podporený, ak sa žiadateľ zaviaže 

vytvoriť pracovné miesto. 

25 

Názov: 
Združenie obcí 

"Duša" 
Vypracovanie projektovej a 

technickej dokumentácie pre 

odkanalizovanie integrovaného 

územia ôsmich obcí. 

0 360 000,00 360 000,00 
Sídlo: 

Suché 150, 

07101 Suché 

IČO: 35555971 

Zdôvodnenie: Činnosti, ktoré sú predmetom projektu, nie sú v súlade s oprávnenými aktivitami 

stanovenými v bode 4. výzvy č. 5/OÚMI/2021. Nesúlad s aktivitou D1 Akčného plánu rozvoja okresu 

Michalovce zameranou na likvidáciu skládok tuhého komunálneho odpadu a znižovanie znečistenia 

životného prostredia. Žiadosť by mohla byť podporená v rámci aktivity D5 Rekonštrukcia a výstavba 

infraštruktúrnych stavieb, osobitne ČOV a verejných kanalizácií a závoveň, ak žiadateľ bude mať 

zabezpečené zdroje na realizovanie ďalších fáz projektu. 

26 

Názov: 
Obec Pavlovce 

nad Uhom Podpora zlepšenia životného 

prostredia prostredníctvom 

nákupu technológie na 

zhodnocovanie BRKO a traktora 

na zvoz. 

1 56 730,00 53 890,00 
Sídlo: 

Kostolné 

námestie 17/1, 

07214 Pavlovce 

nad Uhom 

IČO: 00325589 



 
Zdôvodnenie: Činnosti, ktoré sú predmetom projektu, nie sú v súlade s oprávnenými aktivitami 

stanovenými v bode 4. výzvy č. 5/OÚMI/2021. Nesúlad s aktivitou D1 Akčného plánu rozvoja okresu 

Michalovce zameranou na likvidáciu skládok tuhého komunálneho odpadu a znižovanie znečistenia 

životného prostredia. Komisia neodporúčala podporiť projekt, z dôvodu možnosti čerpania finančných 

prostriedkov EŠIF v rámci výzvy č. OPKZP-PO1-SC111-2017-32 zameranej na triedený zber 

komunálnych odpadov, odkaz: https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/32-vyzva-zamerana-na-triedeny-zber-

komunalnych-odpadov-mechanicko-biologicka-uprava-zmesoveho-komunalneho-odpadu-a-

zhodnocovanie-biologicky-rozlozitelnych-komunalnych-odpadov-v-najmenej-rozvinutych/ 

 

31 

Názov: 
Hotel Eurobus 

s.r.o. 

Zvýšenie návštevnosti v okrese 

Michalovce v rekreačnej oblasti 

Zemplínska Šírava 

prostredníctvom modernizácie 

rekreačného zariadenia Hotel 

Eurobus. Modernizácia v rámci 

zariadenia Hotel Eurobus. 

5 

 

220 000,00 

 

69 607,00 

 

Sídlo: 

Železiarenská 

49, 04015 

Košice 

IČO: 43957366 

Zdôvodnenie: Žiadateľ nepreukázal právny vzťah k pozemku, na ktorom mali byť realizované stavebné práce 

v zmysle § 8, ods. 5 zákona 336/2015 Z.z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. Žiadosť bude môcť byť podporený, ak žiadateľ preukáže právny vzťah k nehnuteľnosti 

na dobu 10 rokov od ukončenia stavebných prác. 

 

 

https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/32-vyzva-zamerana-na-triedeny-zber-komunalnych-odpadov-mechanicko-biologicka-uprava-zmesoveho-komunalneho-odpadu-a-zhodnocovanie-biologicky-rozlozitelnych-komunalnych-odpadov-v-najmenej-rozvinutych/
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/32-vyzva-zamerana-na-triedeny-zber-komunalnych-odpadov-mechanicko-biologicka-uprava-zmesoveho-komunalneho-odpadu-a-zhodnocovanie-biologicky-rozlozitelnych-komunalnych-odpadov-v-najmenej-rozvinutych/
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/32-vyzva-zamerana-na-triedeny-zber-komunalnych-odpadov-mechanicko-biologicka-uprava-zmesoveho-komunalneho-odpadu-a-zhodnocovanie-biologicky-rozlozitelnych-komunalnych-odpadov-v-najmenej-rozvinutych/

