
ZOZNAM PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ALEBO SPOLUFINANCOVANÝCH Z REGIONÁLNEHO PRÍSPEVKU  (RP)

Priamo 

(počet)

Nepriamo 

(počet)
Celkom Rok 2021

Názov : Obec Stebnícka Huta

Sídlo: Stebnícka Huta 70, 086 33 Zborov

IČO: 00 322 598

Názov : Obec Jedlinka

Sídlo: Jedlinka 34, 086 36 Nižná Polianka

IČO: 00 322 091

Názov : Obec Kochanovce

Sídlo: Kochanovce 46, 086 46 Kochanovce

IČO: 00 322 148

Názov : Obec Hertník

Sídlo: Hertník 162, 086 42 Hertník

IČO: 00322024

Názov : Obec Brezov

Sídlo: Brezov 21, 087 01 Giraltovce

IČO: 00 321 893

Názov : Obecné služby Raslavice, s.r.o.

Sídlo: Hlavná 154, 086 41 Raslavice

IČO: 48 167 240

Poznámka: Predkladateľom projektov zapísaných v schválených ročných prioritách vzniká právny nárok na poskytnutie regionálneho príspevku  nadobudnutím účinnosti zmluvy o poskytnutí regionálneho príspevku. 8,00 € 4,00 € 306 742,81 € 204 938,00 € 202 938,00 €

Miesto, dátum:   Bardejov,  12.5.2021

Meno a priezvisko predsedu výboru:   Mgr. Ján Paľa Podpis:

NÁVRH ROČNÝCH PRIORÍT Akčného plánu rozvoja okresu Bardejov na rok 2021 - Aktualizácia

nie nie

áno áno 2 0

1 2

Výška RP na projekt

Poradové 

číslo

Účel poskytnutia regionálneho príspevku s 

uvedením hlavnej aktivity projektu

Celkové 

náklady 

projektu

podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon)

0 2

B3

11 500,00 €

nepodlieha

posudzuje sa

1 0

1 0posudzuje sa

C3

6

Podpora a rozvoj obecného sociálneho podniku v 

Raslaviciach. Podpora sociálnej ekonomiky a 

lokálnej zamestnanosti pre adaptáciu nízko 

kvalifikovanej pracovnej sily v obci Raslavice 

prostredníctvom nákupu multifunkčného vozidla 

pre Obecné služby Raslavice, s.r.o.

03 150 545,00 €ánoánoáno C3

Vytvorenie nových pracovných miest v sociálnej 

ekonomike s dôrazom na zamestnávanie 

znevýhodnených uchádzačov. Predkladaný projekt 

rieši nákup vozidla pre sociálny podnik vo 

vlastníctve obce.

5

Zlepšenie podmienok pre uplatnenie sa nízko 

kvalifikovanej pracovnej sily a opätovné získanie 

pracovných návykov dlhodobo nezamestnaných. 

Zaobstaranie vybraného technického vybavenia 

stavebnej prevádzky.

4

Chata Koliba Hertník - prístavba. Skvalitnenie a 

vytvorenie nových služieb v oblasti cestovného 

ruchu prostredníctvom prístavby reštauračných 

priestorov.

34 500,00 €áno posudzuje saáno B3

C3áno áno

Obec zabezpečí vybudovanie prístavby, čím sa 

zabezpečí vytvorenie nových služieb v rámci 

cestovného ruchu okresu Bardejov, kde projekt 

nepriamo podporí vytvorenie ďalších pracovných 

miest v tejto oblasti v nadväzujúcich službách.

Obec z príspevku zrealizuje nákup technického 

vybavenia, ktoré prispeje k podpore sociálnej 

ekonomiky a lokálnej zamestnanosti pre adaptáciu 

nízko kvalifikovanej pracovnej sily. Zvýšia sa 

kvality zamestnancov, a tým aj prípadná budúca 

uplatniteľnosť na trhu práce.

nie

Poradové 

číslo 

aktivity

12 320,00 € 11 088,00 € 11 088,00 €

Podpora vytvárania 

pracovných miest

Spôsob, akým projekty prispejú k realizácii 

cieľov akčného plánu

Realizáciou projektu sa prispeje  k zníženiu 

energetickej náročnosti verejnej budovy, zvýši sa jej 

energetická efektívnosť, čím sa dosiahne zníženie 

nepriaznivých vplyvov na životné prostredie 

znížením emisií a zníženie nákladov na prevádzku 

verejnej budovy.

E1

Uplatnenie 

výnimky na 

základe § 8, 

ods. 4  zákona  

3

Zvýšenie zamestnanosti zriadením prevádzky 

kuchyne/vývarovne v obci Kochanovce. 

Rekonštrukcia časti interiéru miestnej MŠ a jeho 

technické vybavenie s cieľom vytvorenia 

priestorových a technických možností pre 

prevádzku kuchyne/vývarovne pre deti v MŠ a 

seniorov v obci a blízkom okolí.

80 377,81 € 72 000,00 € 72 000,00 €

Dovybavenie vývarovne obce potrebnou technikou 

podporí možnosti obce v oblasti adaptácii nízko 

kvalifikovanej pracovnej sily pre trh práce. Ráta sa 

aj s prípadným postupným preobsadzovaním 

vytvorených pracovných miest. Obec bude 

pripravovať a adaptovať znevýhodnených UoZ pre 

"komerčný" trh práce.

1

Podpora 

hospodárskej 

činnosti

nie nie

nie2
Rekonštrukcia mostného telesa. Úprava 

betónového mostu v obci Jedlinka.
17 500,00 € 15 750,00 € 13 750,00 €

Prijímateľ regionálneho príspevku

Stavebné úpravy budovy Starej školy. Pri 

realizácii projektu sa zateplí obvodový plášť, 

vymenia sa okná a vstupné dvere, čím sa 

zabezpečí vytvorenie kapacity pre rozvoj komunít 

v obci.

Súlad projektu s 

pravidlami štátnej 

alebo minimálnej 

pomoci

Posúdenie projektu z 

hľadiska 

dodržiavania 

pravidiel štátnej 

pomoci alebo 

minimálnej pomoci

nepodlieha

Obec s využitím RP zabezpečí zefektívnenie 

súčasných služieb a materiálno-technicky zhodnotí 

majetok vo svojom vlastníctve.

nie

10 300,00 €

nie73 800,00 € 73 800,00 €

nie

nie

22 000,00 € 22 000,00 €

10 300,00 €



Názov aktivity Prioritná oblasť a opatrenie

Prioritná oblasť: B. Rozvoj regionálnej ekonomiky a inovácií

Opatrenie: B.3. Podpora cestovného ruchu v okrese Bardejov

Prioritná oblasť: E. Starostlivosti o životné prostredie

Opatrenie: E.1. Zníženie energetickej náročnosti

Prioritná oblasť: C. Vzdelávanie a adaptácia pracovnej sily pre potreby trhu

Opatrenie: C.3. Podpora sociálnej ekonomiky a lokálnej zamestnanosti pre 

adaptáciu nízkokvalifikovanej pracovnej sily

2.

Stavebné úpravy v súvislosti so znížením energetickej náročnosti budov 

(zateplenie obvodového

plášťa, strechy, výmenu vonkajších okien a dverí, rekonštrukciu vykurovacích a 

osvetľovacích

systémov, inštaláciu rekuperačných jednotiek

3. Vznik, vybavenie a chod  nových sociálnych podnikov, obecného podniku

NÁVRH ROČNÝCH PRIORÍT Akčného plánu rozvoja okresu Bardejov na rok 2021 - Aktualizácia

1. Zlepšenie dostupnosti bodov záujmu cestovného ruchu

Poradové číslo 

aktivity
Aktivita z akčného plánu

podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov



ZOZNAM PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ALEBO SPOLUFINANCOVANÝCH Z REGIONÁLNEHO PRÍSPEVKU  (RP)

Priamo 

(počet)

Nepriamo 

(počet)
Celkom Rok 2021

Názov : Mesto Gelnica

Sídlo: Banícke námestie č. 4, 056 01  Gelnica

IČO: 00 329 061

Názov : Mesto Gelnica

Sídlo: Banícke námestie č.4, 056 01  Gelnica

IČO: 00 329 061

Názov : Obec Kojšov

Sídlo: Kojšov 3, 055 52 Kojšov

IČO: 00 329 258

Názov : Obec Prakovce

Sídlo: Prakovce 333, 055 62 Prakovce

IČO: 00 329 517

Názov : Obec Nálepkovo

Sídlo: Stredný riadok 384/1, 053 33 Nálepkovo

IČO: 00 329 398

Názov : Obec Jaklovce

Sídlo: Nová 464/81, 055 61  Jaklovce

IČO: 00 329 207

Názov : Obec Kluknava

Sídlo: Kluknava 177, 053 51 Kluknava

IČO: 00 329 274

20 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € nie

7

 Podpora rozvoja cestovného ruchu 

prostredníctvom obnovy budovy NKP 

- DOM SLUŽOBNÍCTVA.

nie nie nepodlieha 1 nie

Realizáciou tohto projektu sa podporí 

vybudovanie silnej turistickej atrakcie, 

vďaka ktorej  sa podporí  rozvoj CR, 

tvorba pracovných miest a ekonomický 

rozvoj celého okresu.

1 0 123 210,57 € 113 354,00 € 64 534,00 €

6

Zvýšenie návštevnosti regiónu a 

investície do zachovania kultúrneho 

dedičstva.     Vybudovanie náučného 

chodníka a duchovno-pastoračného 

miesta pod skalou.

nie nie nepodlieha 1

Cieľom je zviditeľniť historické 

pamiatky obce zachovaním identity, 

rozvojom historického povedomia a 

starostlivosťou o kultúrne a historické 

dedičstvo obce Jaklovce i rozvoj 

pútnického turizmu.

0 0

28 156,86 € 25 000,00 € 25 000,00 € nie

5

Zvýšenie návštevnosti obce 

Nálepkovo  prostredníctvom 

vybudovania odpočívadiel s 

náučnými panelmi.

nie nie nepodlieha 1 nie

Dobudovanie turistickej infraštruktúry 

prispeje k zlepšeniu vplyvu na lokálnu 

ekonomiku v obci Nálepkovo aj v celom 

okrese. 

0 0 15 700,00 € 15 700,00 € 15 700,00 €

4

Zlepšenie kvality turistickej 

infraštruktúry v obci Prakovce 

prostredníctvom výroby a osadenia 

informačných tabúľ.                                            

nie nie nepodlieha 1

Rozvoj CR a zvyšovanie záujmu širokej 

verejnosti o zaujímavé lokality na území 

okresu Gelnica, zvýšenie vzdelanostnej 

úrovne obyvateľov regiónu a bohatej 

baníckej a železiarskej histórii obce.

0 0

109 000,00 € 109 000,00 € nie

3

Prezentácia kultúrneho a historického 

dedičstva obce a regiónu 

prostredníctvom vytvorenia statickej 

galérie so stálou expozíciou.

nie nie nepodlieha 1 nie

Zvýšenie  návštevnosti obce, rozšírenie 

turistickej ponuky okresu Gelnica 

vytvorením nového produktu CR, 

vytváranie pracovných miest, vytváranie 

príležitostí na podnikateľskú činnosť, 

zveľadenie a ochrana kultúrneho 

dedičstva, zlepšenie povedomia o obci.

0 0 133 100,36 € 132 000,00 € 132 000,00 €

Uplatnenie 

výnimky na 

základe § 8, 

ods. 4  zákona  

1

Zachovanie a rozšírenie účelu 

využitia Baníckeho múzea a 

vytvorenie jeho externých expozícií.

nie nie nepodlieha 1 nie

2

 Obnova povrchov miestnej 

komunikácie a chodníka na ul. 

Športovej v Gelnici za účelom 

skvalitnenia dopravnej dostupnosti a 

prepojenia objektov cestovného ruchu.

nie nie nepodlieha 3

Rekonštrukciou miestnych komunikácií, 

chodníkov a parkovísk sa zlepšia 

podmienky pre domácich obyvateľov a 

turistických návštevníkov.

0 12

Rozvojom cestovného ruchu prispieť k 

rozvoju podnikateľského prostredia v 

meste i okolí, najmä v oblasti 

poskytovania služieb cestovného ruchu 

(ubytovanie, stravovanie, predaj 

suvenírov a pod.).

1 0 183 071,63 € 169 893,00 € 169 893,00 €

150 801,48 €

NÁVRH ZMIEN SCHVÁLENÝCH ROČNÝCH PRIORÍT Akčného plánu rozvoja okresu  Gelnica na rok 2021

podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon)

Poradové 

číslo
Prijímateľ regionálneho príspevku

Účel poskytnutia regionálneho 

príspevku s uvedením hlavnej 

aktivity projektu

Podpora 

hospodárskej 

činnosti

Posúdenie projektu z 

hľadiska dodržiavania 

pravidiel štátnej pomoci 

alebo minimálnej pomoci

Súlad projektu s 

pravidlami štátnej 

alebo minimálnej 

pomoci

Poradové 

číslo 

aktivity

Spôsob, akým projekty prispejú k 

realizácii cieľov akčného plánu

Podpora vytvárania 

pracovných miest

Celkové náklady 

projektu

Výška RP na projekt



Priamo 

(počet)

Nepriamo 

(počet)
Celkom Rok 2021

Uplatnenie 

výnimky na 

základe § 8, 

ods. 4  zákona  

1

Zachovanie a rozšírenie účelu 

využitia Baníckeho múzea a 

vytvorenie jeho externých expozícií.

nie nie nepodlieha 1 nie

Rozvojom cestovného ruchu prispieť k 

rozvoju podnikateľského prostredia v 

meste i okolí, najmä v oblasti 

poskytovania služieb cestovného ruchu 

(ubytovanie, stravovanie, predaj 

suvenírov a pod.).

1 0 183 071,63 € 169 893,00 € 169 893,00 €

Poradové 

číslo
Prijímateľ regionálneho príspevku

Účel poskytnutia regionálneho 

príspevku s uvedením hlavnej 

aktivity projektu

Podpora 

hospodárskej 

činnosti

Posúdenie projektu z 

hľadiska dodržiavania 

pravidiel štátnej pomoci 

alebo minimálnej pomoci

Súlad projektu s 

pravidlami štátnej 

alebo minimálnej 

pomoci

Poradové 

číslo 

aktivity

Spôsob, akým projekty prispejú k 

realizácii cieľov akčného plánu

Podpora vytvárania 

pracovných miest

Celkové náklady 

projektu

Výška RP na projekt

Názov : Obec Veľký Folkmar

Sídlo:
Veľký Folkmar 334, 055 51  Veľký 

Folkmar

IČO: 00 329 738

Názov : Obec Margecany

Sídlo: Obchodná 7, 055 01  Margecany

IČO: 00 329 347

Názov : Obec Margecany

Sídlo: Obchodná 7, 055 01  Margecany

IČO: 00 329 347

Názov : Obec Hrišovce

Sídlo: Hrišovce 67, 053 51 Hrišovce

IČO: 00 329 169

Poznámka: Predkladateľom projektov zapísaných v schválených ročných prioritách vzniká právny nárok na poskytnutie regionálneho príspevku  nadobudnutím účinnosti zmluvy o poskytnutí regionálneho príspevku. 2 13 881 228,34 € 766 687,00 € 717 867,00 €

Miesto, dátum:  Gelnica, 20.05.2021

Meno a priezvisko predsedu výboru:  Mgr. Peter Baloga Podpis:

0 1 27 666,36 € 22 000,00 € 22 000,00 €

60 735,48 € 49 000,00 € 49 000,00 € nie

11

Zvýšenie návštevnosti objektu 

cestovného ruchu rekonštrukciou 

mosta č. 3 cez miestny potok.

nie nie nepodlieha 3

nie

10

Dobudovanie infraštruktúry a 

zvýšenie kvality a dostupnosti služieb 

prostredníctvom výstavby 

príjazdových ciest k mostu v obci 

Margecany a vytvorením infopointu a 

smart cykloprístrešku.

nie nie nepodlieha 3

Spôsob ako projekt prispeje k realizácii 

AP je hlavne  v rozvoji dopravnej 

infraštruktúry, projekt zviditeľní a 

zatraktívni potenciál Roháčky a jeho 

okolia ako výletného miesta CR, so 

zameraním na rozvoj turistiky a 

cykloturistiky.

0 0

Hlavným cieľom je rozvoj 

infraštruktúry CR, projekt zviditeľní  a 

zatraktívni potenciál VN Ružín a jej 

okolia ako celoročného výletného 

miesta, dopomôže k zlepšeniu 

dostupnosti a prepojeniu turistických 

oblastí. 

0 0 125 045,60 € 97 000,00 € 97 000,00 €

nie

Projektom sa zabezpečí bezpečné 

prepojenie objektu na miestnu 

komunikáciu, podporí sa rozvoj CR, 

tvorba pracovných miest a ekonomický 

rozvoj obce a okresu.

13 740,00 € 13 740,00 € 13 740,00 € nie

9

Podpora rozvoja cestovného ruchu 

výstavbou bezbariérových rámp a  

nájazdov pre oceľovú lávku ponad 

VN Ružín.

nie nie nepodlieha 1

8

 Podpora rozvoja cestovného ruchu 

rekonštrukciou náučného chodníka - 

výmena informačných tabúľ.

nie nie nepodlieha 1

Realizáciou tohto projektu sa podporí 

rozvoj cestovného ruchu, tvorba 

pracovných miest a ekonomický rozvoj 

obce a okresu.

0 0



Názov aktivity Prioritná oblasť a opatrenie

Prioritná oblasť:  B. Prioritná oblasť - rozvoj regionálnej ekonomiky a inovácii

Opatrenie: B3. Rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu a investície do zachovania kultúrneho dedičstva

Prioritná oblasť: C. Prioritná oblasť - vzdelávanie a adaptácia pracovnej sily pre potreby trhu

Opatrenie: C4. Podpora sociálnej ekonomiky a lokálnej zamestnanosti pre adaptáciu nízkokvalifikovanej pracovnej sily

Prioritná oblasť: D. Prioritná oblasť - dobudovanie infraštruktúry, zvýšenie kvality a dostupnosti služieb

Opatrenie: D1. Dopravná infraštruktúra

2.
Podpora sociálnych podnikov zamestnávajúcich znevýhodnených 

uchádzačov o zamestnanie

3.

Zlepšenie dopravnej infraštruktúry v okrese výstavbou alebo 

rekonštrukciou miestnych komunikácií k významným objektom 

cestovného ruchu v celkovej dĺžke do 5000 m

NÁVRH ZMIEN SCHVÁLENÝCH ROČNÝCH PRIORÍT Akčného plánu rozvoja okresu Gelnica na rok 2021

podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Poradové číslo 

aktivity
Aktivita z akčného plánu

1.

Príloha ku kontrólnemu listu: 

a) zriadenie náučných chodníkov,

b) rozvoj cykloturistiky,

c) rekonštrukciu kultúrnych pamiatok,

d) budovanie objektov turistickej infraštruktúry



ZOZNAM PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ALEBO SPOLUFINANCOVANÝCH Z REGIONÁLNEHO PRÍSPEVKU  (RP)

Priamo 

(počet)

Nepriamo 

(počet)
Celkom Rok 2021

Názov : Štefan Demko

Sídlo: Veľká Ida 293, 044 55

IČO: 31 272 754

Názov : Obec Bidovce

Sídlo: Bidovce 210, 044 45 Bidovce

IČO: 00 323 977

Názov : Obec Slanec

Sídlo: Hlavná 55/114, 044 17 Slanec

IČO: 00 324 728

Názov : Obec Paňovce

Sídlo: Paňovce 95, 044 71 Paňovce

IČO: 00 324 591

Názov : Ing. Július Pastirčák

Sídlo: Paňovce 259, 044 71 Paňovce

IČO: 35 088 125

nie nie nepodlieha 8

Obec poskytne pomoc sociálne slabším, 

samožijúcim a imobilným obyvateľom, 

ktorí sa ocitli v núdzi. Bude im 

poskytovať dovoz teplej stravy, dovoz 

liekov a zdravotníckych pomôcok a 

odvoz do zdravotníckeho zariadenia, 

ktoré sa nachádza v susednej obci.

5
Zvýšenie trhovej produkcie. Nákup 

technológie na dojenie a chladenie mlieka.
áno áno áno 2 nie

Zvýšenie produkcie mlieka v 

potravinárskej bio-kvalite. Realizáciou 

uvedenej investície dokážeme vytvoriť 

jedno nové stále pracovné miesto - 

dojič/naháňač.

1 0 40 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 €

1 0

50 000,00 € 50 000,00 € nie

3
Zvýšenie kapacity zariadení na triedenie 

odpadov. Výstavba zberného dvora.
nie nie nepodlieha 4 nie

Cieľ naplánovaného projektu úzko súvisí 

s cieľmi Akčného plánu rozvoja okresu 

Košice - okolie, konkrétne s opatrením 

D.3. Zameranie sa na spracovanie odpadu 

formou tvorby regionálnych zberných 

dvorov a kompostovísk v strediskových 

obciach. S podporením plánovaného 

projektu úzko súvisí aj tvorba nového 

pracovného miesta vhodného pre 

uchádzačov o zamestnanie, obsadenie 

ktorého bude zabezpečené 

prostredníctvom úradu práce.

1 0 49 250,00 € 46 787,00 € 46 787,00 €

15 000,00 € 14 250,00 € 14 250,00 € nie4

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.

Uplatnenie 

výnimky na 

základe § 8, 

ods. 4  zákona  

1

Zvýšenie diverzifikácie poľnohospodárskych 

plodín a pestovanie špeciálnych plodín-

medziplodiny na zelené hnojenie a semeno. 

Nákup špeciálneho sejacieho stroja.

áno áno áno 2 nie

2

Riešenie havarijného stavu na ČOV Bidovce 

za účelom sfunkčnenia čistenia odpadových 

vôd v ČOV. Rekonštrukcia štrbinovej nádrže 

a armatúrnej šachty.

nie nie nepodlieha 3

Rekonštrukcia nádrže a šachty prispeje k 

udržaniu chodu čistiarne odpadových vôd 

a tým k zníženiu znečistenia podzemných 

a povrchových vôd a k ochrane 

podzemných zdrojov pitnej vody v 

regióne.

0 0

Pomocou moderného sejacieho stroja sa 

dosiahne zvýšenie kvality poskytovaných 

služieb u odberateľov, a to pri nižšej 

spotrebe PHM na ha. Prínosom pre okolie 

bude krajinotvorba, diverzifikácia 

rastlinnej výroby a podpora 

zamestnanosti na vidieku.

1 0 26 500,00 € 20 000,00 € 20 000,00 €

52 500,00 €

NÁVRH ZMIEN ROČNÝCH PRIORÍT Akčného plánu rozvoja okresu Košice-okolie na rok 2021

podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon)

Poradové 

číslo
Prijímateľ regionálneho príspevku

Účel poskytnutia regionálneho príspevku s 

uvedením hlavnej aktivity projektu

Podpora 

hospodárskej 

činnosti

Posúdenie projektu z 

hľadiska dodržiavania 

pravidiel štátnej pomoci 

alebo minimálnej 

pomoci

Súlad projektu s 

pravidlami štátnej 

alebo minimálnej 

pomoci

Poradové 

číslo 

aktivity

Spôsob, akým projekty prispejú k 

realizácii cieľov akčného plánu

Podpora vytvárania 

pracovných miest

Celkové 

náklady 

projektu

Výška RP na projekt



Priamo 

(počet)

Nepriamo 

(počet)
Celkom Rok 2021

Uplatnenie 

výnimky na 

základe § 8, 

ods. 4  zákona  

1

Zvýšenie diverzifikácie poľnohospodárskych 

plodín a pestovanie špeciálnych plodín-

medziplodiny na zelené hnojenie a semeno. 

Nákup špeciálneho sejacieho stroja.

áno áno áno 2 nie

Pomocou moderného sejacieho stroja sa 

dosiahne zvýšenie kvality poskytovaných 

služieb u odberateľov, a to pri nižšej 

spotrebe PHM na ha. Prínosom pre okolie 

bude krajinotvorba, diverzifikácia 

rastlinnej výroby a podpora 

zamestnanosti na vidieku.

1 0 26 500,00 € 20 000,00 € 20 000,00 €

Poradové 

číslo
Prijímateľ regionálneho príspevku

Účel poskytnutia regionálneho príspevku s 

uvedením hlavnej aktivity projektu

Podpora 

hospodárskej 

činnosti

Posúdenie projektu z 

hľadiska dodržiavania 

pravidiel štátnej pomoci 

alebo minimálnej 

pomoci

Súlad projektu s 

pravidlami štátnej 

alebo minimálnej 

pomoci

Poradové 

číslo 

aktivity

Spôsob, akým projekty prispejú k 

realizácii cieľov akčného plánu

Podpora vytvárania 

pracovných miest

Celkové 

náklady 

projektu

Výška RP na projekt

Názov : Poľnohospodárske družstvo Peder

Sídlo: Peder 120, 044 05 Peder

IČO: 31 668 429

Názov : Mesto Moldava nad Bodvou

Sídlo: Školská 2, 045 01 Moldava nad Bodvou

IČO: 00 324 451

Názov : Zachráňme hrad Slanec

Sídlo: Južná 85/6, 044 17 Slanec

IČO: 42 243 751

Názov : Obec Nižná Myšľa

Sídlo: Obchodná 104/11, 044 15 Nižná Myšľa

IČO: 00 324 493

Názov : Klub vojenskej histórie Svoboda

Sídlo: Ruskov 80, 044 19 Ruskov

IČO: 42 245 141

Názov : Obec Kostoľany nad Hornádom

Sídlo: Košická 34, 044 31 Kostoľany nad Hornádom

IČO: 35 550 091

Názov : Obec Čižatice

Sídlo: Čižatice 65, 044 47 Kecerovce

IČO: 00 324 086

18 000,00 € 17 000,00 € 17 000,00 € nie12

Podpora zvyšovania a udržania kapacít 

predškolského zariadenia, rekonštrukcia 

strechy materskej školy.

nie nie nepodlieha 1

Výstupom a prínosom projektu bude 

bezpečný a zdravie neohrozujúci priestor 

predškolského zariadenia v obci Čižatice 

pre deti, pedagogických pracovníkov, 

ostatných zamestnancov, ale aj 

návštevníkov miestnej materskej školy.

0 0

nie

11

Zlepšenie kvality poskytovaných služieb 

modernizáciou a odstránením bariér. 

Vybudovanie bezbariérového vstupu na 

zdravotné stredisko, zastrešenie vstupu a 

rekonštrukcia oplotenia areálu strediska.

nie nie nepodlieha 8 nie

Výstupy projektu sú udržateľné pre 

regionálny rozvoj a ponúkajú ďalší 

potenciál pre rozvoj sociálnej oblasti v 

obci. Cieľom je zlepšiť dostupnosť 

zdravotnej starostlivosti aj formou 

technického zlepšenia priestorov ich 

estetizácie a odbúraniu bariér.

0 0 17 250,00 € 15 000,00 € 15 000,00 €

10

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.

nie nie nie

nie

9
Realizácia protipovodňových opatrení. 

Rekonštrukcia cestných priekop a žľabu.
nie nie nepodlieha 5 nie

Cieľom projektu je podpora 

protipovodňových aktivít s cieľom 

vytvorenia chýbajúceho komplexného 

systému protipovodňovej ochrany, ktorý 

by zároveň chránil územie.

0 0 32 000,00 € 29 760,00 € 29 760,00 €

8

Zvýšenie návštevnosti a atraktivity kultúrnej 

pamiatky - Hrad Slanec. Vytvorenie živej 

panorámy (vysielania), osadenie turistických 

prvkov, výstavba pódia pre vystúpenia.

nie nie nie

24 524,00 € 20 000,00 € 20 000,00 €

7

Zvýšenie turistickej atraktivity regiónu 

prostredníctvom jedinečnosti múzea, 

ktoré môžu prilákať návštevníkov aj z 

ostatných regiónov alebo mimo územia 

SR. Podpora vzdelávania prostredníctvom 

osvety o histórii z obdobia II. sv. vojny.

0 0

11 500,00 € 10 500,00 € 10 500,00 €

50 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 €

2

Zvýšenie efektivity, produktivity a kvality 

práce v živočíšnej výrobe - efektívnejšie 

nakladanie s maštaľným hnojom, 

preprava väčšieho množstva siláže, 

senáže, obilovín aj krmovín. Zníženie 

negatívneho vplyvu na životné prostredie 

vzhľadom na vyššiu technologickú 

úroveň návesu.

1 0

7

Cieľom projektu je podpora cestovného 

ruchu s orientáciou na potreby 

jednodňovej turistiky.

0 0

nie

7

Propagácia kultúrneho a prírodného bohatstva 

v Moldave nad Bodvou a okolí. Návrh, 

výroba a osadenie informačných tabúľ, návrh 

a tlač rozkladacej turistickej mapy.

nie nie nepodlieha 6 nie

Projekt svojou koncepciou rozvoja 

cestovného ruchu so zviditeľnením 

turistických cieľov, s aktuálnou ponukou 

služieb a rozšírením informovanosti pre 

novú skupinu návštevníkov prispeje k 

zvýšeniu jestvujúceho počtu návštevníkov 

v celom regióne v rámci rozširovania 

celkového povedomia o atrakciách nášho 

regiónu.

1 0 32 752,56 € 29 477,30 € 29 477,30 €

6

Zvýšenie efektivity a kvality práce v 

živočíšnej výrobe, zníženie negatívneho 

dopadu na životné prostredie. Nákup 

traktorového návesu do živočíšnej výroby.

áno áno áno



Priamo 

(počet)

Nepriamo 

(počet)
Celkom Rok 2021

Uplatnenie 

výnimky na 

základe § 8, 

ods. 4  zákona  

1

Zvýšenie diverzifikácie poľnohospodárskych 

plodín a pestovanie špeciálnych plodín-

medziplodiny na zelené hnojenie a semeno. 

Nákup špeciálneho sejacieho stroja.

áno áno áno 2 nie

Pomocou moderného sejacieho stroja sa 

dosiahne zvýšenie kvality poskytovaných 

služieb u odberateľov, a to pri nižšej 

spotrebe PHM na ha. Prínosom pre okolie 

bude krajinotvorba, diverzifikácia 

rastlinnej výroby a podpora 

zamestnanosti na vidieku.

1 0 26 500,00 € 20 000,00 € 20 000,00 €

Poradové 

číslo
Prijímateľ regionálneho príspevku

Účel poskytnutia regionálneho príspevku s 

uvedením hlavnej aktivity projektu

Podpora 

hospodárskej 

činnosti

Posúdenie projektu z 

hľadiska dodržiavania 

pravidiel štátnej pomoci 

alebo minimálnej 

pomoci

Súlad projektu s 

pravidlami štátnej 

alebo minimálnej 

pomoci

Poradové 

číslo 

aktivity

Spôsob, akým projekty prispejú k 

realizácii cieľov akčného plánu

Podpora vytvárania 

pracovných miest

Celkové 

náklady 

projektu

Výška RP na projekt

Názov : Obec Baška

Sídlo: Baška 71, 040 16 Baška

IČO: 00 323 942

Názov : Obec Belža

Sídlo: Belža 80, 044 58 Seňa

IČO: 00 323 951

Poznámka: Predkladateľom projektov zapísaných v schválených ročných prioritách vzniká právny nárok na poskytnutie regionálneho príspevku  nadobudnutím účinnosti zmluvy o poskytnutí regionálneho príspevku. 6 0 418 388,86 € 364 975,37 € 364 975,37 €

Miesto, dátum:   Košice, 14.05.2021
Meno a priezvisko predsedu výboru:   JUDr. Zuzana Vozár Kakaščíková Podpis:

19 112,30 € 17 201,07 € 17 201,07 € nie

nie

14

Prírodná vyhliadka s prvkami oddychu a 

relaxu. Revitalizácia blízkeho okolia stromu 

Dub letný - Perší dub.

nie nie nepodlieha 7

Projektom zvýšime záujem o našu obec, 

pretože vytvoríme jednodňovú turistiku 

pre našich občanov, ako aj pre 

návštevníkov obce. Chceme spojiť 

tradičné s novým, zviditeľniť obec a 

ponúknuť návštevníkom oddych a relax v 

lone prírody. Okrem toho prispejeme k 

podpore budovania zelenej infraštruktúry, 

prispejeme k zmierneniu dopadov na 

zmeny klímy a podporíme cestovný ruch.

0 0

Cieľom realizácie projektu je zameranie 

sa na domáceho návštevníka, občanov z 

blízkeho okolia a Košíc formou podpory 

jednodňovej turistiky v okrese Košice-

okolie, rozšírením infraštruktúry pre 

kultúrno-spoločenské voľnočasové 

aktivity.

0 0 30 000,00 € 25 000,00 € 25 000,00 €13
Podpora jednodňovej turistiky v okrese 

Košice-okolie. Rekonštrukcia amfiteátra.
nie nie nepodlieha 7



Názov aktivity Prioritná oblasť a opatrenie

Prioritná oblasť: B. Vzdelávanie

Opatrenie: B2. Podpora zvyšovania kapacít jaslí, predškolských zariadení a základných škôl

Prioritná oblasť: C. Poľnohospodárstvo, priemysel a služby

Opatrenie: C3. Podpora poľnohospodárstva so zameraním na špeciálnu rastlinnú a živočíšnu výrobu

Prioritná oblasť: D. Infraštruktúra a životné prostredie

Opatrenie: D2. Podpora výstavby čistiarní odpadových vôd-odvádzanie a čistenie odpadových vôd

Prioritná oblasť: D. Infraštruktúra a životné prostredie

Opatrenie: D3. Podpora zamerania sa na spracovanie odpadu formou tvorby regionálnych zberných dvorov 

a spracovanie biologického odpadu formou regionálnych kompostovísk v strediskových obciach

Prioritná oblasť: D. Infraštruktúra a životné prostredie

Opatrenie: D4. Protipovodňové opatrenia

Prioritná oblasť: E. Cestovný ruch

Opatrenie: E1. Vybudovanie absentujúcej infraštruktúry pri významných turistických bodoch

Prioritná oblasť: E. Cestovný ruch

Opatrenie: E2. 1-dňová turistika

Prioritná oblasť: F. Sociálna oblasť, ambulantná zdravotná starostlivosť a služby zamestnanosti

Opatrenie: F4. Skvalitňovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti integráciou a modernizáciou zariadení 

poskytujúcich ambulantnú zdravotnú starostlivosť

8.
Podpora sociálnej oblasti, ambulantnej zdravotnej starostlivosti a 

služieb zamestnanosti

5. Podpora infraštruktúry a životného prostredia

6. Podpora cestovného ruchu

7. Podpora cestovného ruchu

2. Podpora poľnohospodárstva, priemyslu a služieb

3. Podpora infraštruktúry a životného prostredia

4. Podpora infraštruktúry a životného prostredia

NÁVRH ZMIEN ROČNÝCH PRIORÍT Akčného plánu rozvoja okresu Košice-okolie na rok 2021

podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Poradové 

číslo aktivity
Aktivita z akčného plánu

1. Podpora vzdelávania



ZOZNAM PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ALEBO SPOLUFINANCOVANÝCH Z REGIONÁLNEHO PRÍSPEVKU  (RP)

Priamo 

(počet)

Nepriamo 

(počet)
Celkom Rok 2021

Názov :
Sociálny podnik mesta Levoča, s.r.o., 

r.s.p.

Sídlo: Probstnerova cesta 673/9, 054 01 Levoča

IČO: 52 478 157

Názov : Levoča Nordic Centrum

Sídlo: Rozvoj 1110/13, 054 01 Levoča

IČO: 42 235 227

Názov :
Spišský hrad-Podbranisko, záujmové 

združenie právnických osôb

Sídlo:
Mariánske námestie 37, 053 04 Spišské 

Podhradie

IČO: 37 885 154

Názov : Združenie turizmu Levoča

Sídlo: Kováčova vila 2, 054 01 Levoča

IČO: 36 157 228

Názov : Obec Torysky

Sídlo: Torysky 20, 053 71 Torysky

IČO: 00 329 703

Poznámka: Predkladateľom projektov zapísaných v schválených ročných prioritách vzniká právny nárok na poskytnutie regionálneho príspevku  nadobudnutím účinnosti zmluvy o poskytnutí regionálneho príspevku. 5 0 282 063,74 € 212 651,54 € 194 487,54 €

Miesto, dátum:   Levoča, 23.06.2021

Meno a priezvisko predsedu výboru:   Ing. Marián Smorada Podpis:

20 891,34 €

67 283,00 € 53 826,40 € 53 826,40 €0

Podpora cestovného ruchu. 1 0

110 000,00 € 70 000,00 €

nie

5

Zlepšenie infraštruktúry cestovného 

ruchu v obci Torysky vybudovaním 

cyklochodníka a inštaláciou 

informačných tabúľ.

nie nie nepodlieha 1 nieRozvoj infraštruktúry cestovného ruchu. 0 0 26 114,18 € 20 891,34 €

1 Podpora cestovného ruchu. 04
Výstavba vyhliadkovej veže - 

Javorina Marčulina.
nie nie nepodlieha

70 000,00 € nie

3

Zvýšenie návštevnosti a  spokojnosti 

návštevníkov Turistického 

informačného centra prostredníctvom 

obstarania materiálno-technického 

vybavenia a  mobilnej aplikácie.

nie nie nepodlieha 1 nie35 672,00 € 32 105,00 € 13 941,00 €

1 Podpora cestovného ruchu. 3 02

Zlepšenie poskytovania služieb v 

oblasti cestovného ruchu 

vybudovaním kaviarne, obchodu so 

športovými potrebami, požičovne 

lyžiarskej výstroje, šatní a sociálnych 

zariadení prostredníctvom 

modulových kontajnerov.

áno áno posudzuje sa

Uplatnenie 

výnimky na 

základe § 8, 

ods. 4  zákona  

1

Rozšírenie služieb sociálneho 

podniku o zemné práce 

prostredníctvom nákupu bagra.

áno áno posudzuje sa 3 nie42 994,56 € 35 828,80 € 35 828,80 €Podpora služieb obyvateľom. 1 0

NÁVRH ROČNÝCH PRIORÍT Akčného plánu rozvoja okresu Levoča na rok 2021 - aktualizácia

podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon)

Poradové 

číslo
Prijímateľ regionálneho príspevku

Účel poskytnutia regionálneho 

príspevku s uvedením hlavnej 

aktivity projektu

Podpora 

hospodárskej 

činnosti

Posúdenie projektu z 

hľadiska dodržiavania 

pravidiel štátnej pomoci 

alebo minimálnej pomoci

Súlad projektu s 

pravidlami štátnej 

alebo minimálnej 

pomoci

Poradové 

číslo 

aktivity

Spôsob, akým projekty prispejú k 

realizácii cieľov akčného plánu

Podpora vytvárania 

pracovných miest

Celkové 

náklady 

projektu

Výška RP na projekt



Názov aktivity Prioritná oblasť a opatrenie

Prioritná oblasť: B. Rozvoj regionálnej ekonomiky a inovácii

Opatrenie: B.1. Cestovný ruch

Prioritná oblasť: B. Rozvoj regionálnej ekonomiky a inovácii

Opatrenie: B.1. Cestovný ruch

Prioritná oblasť: B. Rozvoj regionálnej ekonomiky a inovácii

Opatrenie: B.2. Rozvoj malých podnikov a postupná diverzifikácia činností

Prioritná oblasť: C. Rozvoj ľudských zdrojov

Opatrenie: C.2. Sociálna ekonomika a tréningové centrá

Prioritná oblasť: C. Rozvoj ľudských zdrojov

Opatrenie: C.2. Sociálna ekonomika a tréningové centrá

Prioritná oblasť: C. Rozvoj ľudských zdrojov

Opatrenie: C.3. Integrácia MRK

5. Podpora tréningových centier a sociálneho podnikania

6. Využívanie potenciálu MRK v cestovnom ruchu a v pomocných profesiách

2.
Podpora vzniku originálnych lokálnych produktov, majúcich priamy vplyv na 

rozvoj cestovného ruchu a trvalo udržateľné pracovné miesta

3. Podpora zriadenia prevádzok služieb obyvateľom

4. Podpora služieb pre komunálnu sféru

NÁVRH ROČNÝCH PRIORÍT Akčného plánu rozvoja okresu Levoča na rok 2021 - aktualizácia

podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Poradové číslo 

aktivity
Aktivita z akčného plánu

1. Rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu a podpora viacdňovej turistiky



ZOZNAM PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ALEBO SPOLUFINANCOVANÝCH Z REGIONÁLNEHO PRÍSPEVKU  (RP)

Priamo 

(počet)

Nepriamo 

(počet)
Celkom Rok 2021

Názov : Obec Palota

Sídlo: Palota 45, 068 01 Medzilaborce

IČO: 00 323 373

Názov : Obec Zbudská Belá

Sídlo:
Zbudská Belá 72, 067 01 

Radvaň nad Laborcom

IČO: 00 323 837

Názov : Obec Výrava
Sídlo: Výrava 100, 067 16  Výrava

IČO: 00 323 764

Názov : Obec Roškovce

Sídlo: Roškovce 49, 067 02 Čabiny

IČO: 00 323 471

áno nepodlieha 4

Uvedená investícia prispeje k zhodnoteniu 

rozvojového potenciálu okresu v oblasti 

cestovného ruchu, zároveň vytvorí 

podmienky pre lokálne podnikateľské 

aktivity. Predložený projekt je v obsahovom 

súlade so všetkými relevantnými 

dokumentmi strategického rozvoja na 

miestnej a regionálnej úrovni a Akčným 

plánom rozvoja okresu Medzilaborce v znení  

dodatku č. 2.

0 0

23 764,00 € 23 764,00 € nie

27 597,60 € 27 597,60 € 27 597,60 € nie

3

Zvýšenie životnej úrovne občanov a 

zlepšenie podmienok ovplyvňujúcich 

ekonomický rozvoj územia - 

dokončenie výstavby mosta cez 

potok Výrava s napojením na cestu 

II/567 v obci Výrava.

nie nie nepodlieha 8 nie

Dobudovaním mosta cez rieku Výrava sa 

skvalitní  technická infraštruktúra  a zlepšia 

sa podmienky prístupu k obývaným riadne 

užívaným nehnuteľnostiam ako aj stavebným 

pozemkom motorovými vozidlami. Uvedená 

investícia prispeje k zhodnoteniu 

rozvojového potenciálu okresu v oblasti 

služieb, zároveň vytvorí podmienky pre 

lokálne aktivity. Predložený projekt je v 

obsahovom súlade so všetkými relevantnými 

dokumentmi strategického rozvoja na 

miestnej a regionálnej úrovni a Akčným 

plánom rozvoja okresu Medzilaborce v znení  

dodatku č. 2.

0 0 15 000,00 € 15 000,00 € 15 000,00 €

4

Zvýšenie turistickej atraktivity obce 

Roškovce zhodnotením jej potenciálu 

v oblasti cestovného ruchu 

prostredníctvom dostupnosti 

produktov a budovaním atrakcií 

zriadením Galérie ľudových tradícii a 

úpravou verejného priestranstva v 

obci.

áno

Uplatnenie 

výnimky na 

základe § 8, 

ods. 4  zákona  

1

Rekonštrukcia turistickej ubytovne za 

účelom dosiahnutia optimálneho 

stavu sociálno-technického 

zabezpečenia budovy v prospech 

skvalitnenia turistickej infraštruktúry, 

ktorá prichádza do regiónu.

áno áno áno 4 nie

2

Podpora, oživenie a rozvoj 

výkonnosti lokálnej ekonomiky v 

regióne Rusínov a zatraktívnenie 

obce pre návštevníkov - stavebná 

rekonštrukcia priestorov časti budovy 

Obecného úradu a zriadenie obecnej 

turistickej ubytovne.

áno áno áno 4

Uvedená investícia prispeje k zhodnoteniu 

rozvojového potenciálu okresu v oblasti 

cestovného ruchu, zároveň vytvorí 

podmienky pre lokálne podnikateľské 

aktivity. Prevádzka ubytovne si vyžiada aj 

zapojenie minimálne jedného zamestnanca, 

ktorý bude udržiavať jej prevádzku v 

závislosti od dopytu zo strany návštevníkov. 

Predložený projekt je v obsahovom súlade so 

všetkými relevantnými dokumentmi 

strategického rozvoja na miestnej a 

regionálnej úrovni a Akčným plánom rozvoja 

okresu Medzilaborce v znení  dodatku č. 2.

0,5 0

Uvedená investícia prispeje k zhodnoteniu 

rozvojového potenciálu okresu v oblasti 

cestovného ruchu, zvyšovaniu dostupnosti 

produktov a služieb budovaním a 

rekonštrukciou infraštruktúry čo je v 

obsahovom súlade so všetkými relevantnými 

dokumentmi strategického rozvoja na 

miestnej, regionálnej úrovni a zároveň je v 

súlade s cieľmi Akčného plánu rozvoja 

okresu Medzilaborce v znení dodatku č. 2.

0 0 72 179,59 € 68 570,61 € 68 570,61 €

23 764,00 €

NÁVRH ROČNÝCH PRIORÍT Akčného plánu rozvoja okresu Medzilaborce v znení dodatku č.2 na rok 2021

podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon)

Poradové 

číslo
Prijímateľ regionálneho príspevku

Účel poskytnutia regionálneho 

príspevku s uvedením hlavnej 

aktivity projektu

Podpora 

hospodárskej 

činnosti

Posúdenie projektu z 

hľadiska dodržiavania 

pravidiel štátnej 

pomoci alebo 

minimálnej pomoci

Súlad projektu s 

pravidlami štátnej 

alebo minimálnej 

pomoci

Poradové 

číslo aktivity

Spôsob, akým projekty prispejú k 

realizácii cieľov akčného plánu

Podpora vytvárania 

pracovných miest

Celkové 

náklady 

projektu

Výška RP na projekt



Priamo 

(počet)

Nepriamo 

(počet)
Celkom Rok 2021

Uplatnenie 

výnimky na 

základe § 8, 

ods. 4  zákona  

1

Rekonštrukcia turistickej ubytovne za 

účelom dosiahnutia optimálneho 

stavu sociálno-technického 

zabezpečenia budovy v prospech 

skvalitnenia turistickej infraštruktúry, 

ktorá prichádza do regiónu.

áno áno áno 4 nie

Uvedená investícia prispeje k zhodnoteniu 

rozvojového potenciálu okresu v oblasti 

cestovného ruchu, zvyšovaniu dostupnosti 

produktov a služieb budovaním a 

rekonštrukciou infraštruktúry čo je v 

obsahovom súlade so všetkými relevantnými 

dokumentmi strategického rozvoja na 

miestnej, regionálnej úrovni a zároveň je v 

súlade s cieľmi Akčného plánu rozvoja 

okresu Medzilaborce v znení dodatku č. 2.

0 0 72 179,59 € 68 570,61 € 68 570,61 €

Poradové 

číslo
Prijímateľ regionálneho príspevku

Účel poskytnutia regionálneho 

príspevku s uvedením hlavnej 

aktivity projektu

Podpora 

hospodárskej 

činnosti

Posúdenie projektu z 

hľadiska dodržiavania 

pravidiel štátnej 

pomoci alebo 

minimálnej pomoci

Súlad projektu s 

pravidlami štátnej 

alebo minimálnej 

pomoci

Poradové 

číslo aktivity

Spôsob, akým projekty prispejú k 

realizácii cieľov akčného plánu

Podpora vytvárania 

pracovných miest

Celkové 

náklady 

projektu

Výška RP na projekt

Názov : Obec Brestov nad Laborcom

Sídlo:
Brestov nad Laborcom 22, 067 

01 Radvaň nad Laborcom

IČO: 00 322 857

Názov : Obec Rokytovce

Sídlo: Rokytovce 75, 067 03 Rokytovce

IČO: 00 690 112

Názov : Obec Krásny Brod

Sídlo:
Krásny Brod 69, 068 01 

Medzilaborce

IČO: 00 323 187

nie nie

19 980,00 € 17 982,00 € 17 982,00 € nie7

Rekonštrukcia plynovej kotolne 

Obecného úradu Krásny Brod s 

cieľom zníženia energetickej 

náročnosti vykurovania budovy, v 

ktorej je sústredená väčšina 

základných služieb obce a prebieha v 

nej väčšina komunitných aktivít pre 

obyvateľov obce.

áno áno nepodlieha 11

Uvedená investícia prispieva k zvýšeniu 

lepšieho hospodárenia s energiami, zvýšeniu 

kvality súvisiacej infraštruktúry aj sociálnych 

služieb a k zníženiu energetickej náročnosti 

budovy. Realizáciou tohto projektu sa 

podporí trvalo udržateľný rozvoj, zabezpečí 

sa modernizácia Obecného úradu, čím sa 

prispeje k výraznému zvýšeniu kvality života 

obyvateľov obce čo je v obsahovom súlade 

so všetkými relevantnými dokumentmi 

strategického rozvoja na miestnej, 

regionálnej úrovni a zároveň je v súlade s 

cieľmi Akčného plánu rozvoja okresu 

Medzilaborce v znení dodatku č. 2.

0 0

6

Zvýšenie dostupnosti služieb a 

oživenie kultúrno-spoločenského 

prostredia pre majoritu Rusínov 

rekonštrukciou kultúrneho domu.

áno áno nepodlieha 6 nie

Uvedená investícia prispeje k zhodnoteniu 

rozvojového potenciálu okresu v oblasti 

zvýšenia dostupnosti služieb na realizáciu 

voľnočasových aktivít, čím prispeje k 

zvyšovaniu kvality života a zároveň vytvorí 

podmienky pre lokálne podnikateľské 

aktivity. Predložený projekt je v obsahovom 

súlade so všetkými relevantnými 

dokumentmi strategického rozvoja na 

miestnej a regionálnej úrovni a Akčným 

plánom rozvoja okresu Medzilaborce v znení  

dodatku č. 2.

0 0 20 010,71 € 20 010,71 € 20 010,71 €

nepodlieha 4 10 231,61 € 10 231,61 € 10 231,61 € nie

Uvedená investícia prispeje k zhodnoteniu 

rozvojového potenciálu okresu v oblasti 

cestovného ruchu, zároveň vytvorí 

podmienky pre lokálne aktivity a oddychovú 

zónu pre občanov i návštevníkov obce. 

Predložený projekt je v obsahovom súlade so 

všetkými relevantnými dokumentmi 

strategického rozvoja na miestnej a 

regionálnej úrovni a Akčným plánom rozvoja 

okresu Medzilaborce v znení  dodatku č. 2.

0 05

Úprava priestranstva pred obecnou 

drevenicou, výstavba altánku ako 

oddychovej voľnočasovej zóny a 

nového produktu cestovného ruchu.



Priamo 

(počet)

Nepriamo 

(počet)
Celkom Rok 2021

Uplatnenie 

výnimky na 

základe § 8, 

ods. 4  zákona  

1

Rekonštrukcia turistickej ubytovne za 

účelom dosiahnutia optimálneho 

stavu sociálno-technického 

zabezpečenia budovy v prospech 

skvalitnenia turistickej infraštruktúry, 

ktorá prichádza do regiónu.

áno áno áno 4 nie

Uvedená investícia prispeje k zhodnoteniu 

rozvojového potenciálu okresu v oblasti 

cestovného ruchu, zvyšovaniu dostupnosti 

produktov a služieb budovaním a 

rekonštrukciou infraštruktúry čo je v 

obsahovom súlade so všetkými relevantnými 

dokumentmi strategického rozvoja na 

miestnej, regionálnej úrovni a zároveň je v 

súlade s cieľmi Akčného plánu rozvoja 

okresu Medzilaborce v znení dodatku č. 2.

0 0 72 179,59 € 68 570,61 € 68 570,61 €

Poradové 

číslo
Prijímateľ regionálneho príspevku

Účel poskytnutia regionálneho 

príspevku s uvedením hlavnej 

aktivity projektu

Podpora 

hospodárskej 

činnosti

Posúdenie projektu z 

hľadiska dodržiavania 

pravidiel štátnej 

pomoci alebo 

minimálnej pomoci

Súlad projektu s 

pravidlami štátnej 

alebo minimálnej 

pomoci

Poradové 

číslo aktivity

Spôsob, akým projekty prispejú k 

realizácii cieľov akčného plánu

Podpora vytvárania 

pracovných miest

Celkové 

náklady 

projektu

Výška RP na projekt

Názov : Obec Radvaň nad Laborcom

Sídlo:
Radvaň nad Laborcom 76, 067 

01 Radvaň nad Laborcom

IČO: 00 323 454

Názov : Obec Čabiny

Sídlo: Čabiny 141, 067 02 Čabiny

IČO: 00 322 873

Poznámka: Predkladateľom projektov zapísaných v schválených ročných prioritách vzniká právny nárok na poskytnutie regionálneho príspevku  nadobudnutím účinnosti zmluvy o poskytnutí regionálneho príspevku. 2,5 0,0 298 522,51 € 292 915,53 € 223 156,53 €

Miesto a dátum:   Medzilaborce, 14.07.2021

Meno a priezvisko predsedu výboru:   Ing. Michal Sopko Podpis:

99 759,00 € 99 759,00 € 30 000,00 € nie

nie

9

Rozšírenie kapacity materskej školy 

o zrekonštruovanú herňu, telocvičňu, 

jedáleň a opravu zatekajúcej strechy.

nie nie nepodlieha 5

Uvedená investícia prispeje k zhodnoteniu 

rozvojového potenciálu okresu v oblasti 

výchovy a vzdelávania s lokálnym 

zameraním. Predložený projekt je v 

obsahovom súlade so všetkými relevantnými 

dokumentmi strategického rozvoja na 

miestnej a regionálnej úrovni a Akčným 

plánom rozvoja okresu Medzilaborce v znení  

dodatku č. 2.

2 0

Uvedená investícia prispeje k zhodnoteniu 

rozvojového potenciálu okresu v oblasti 

zvýšenia dostupnosti služieb pre seniorov 

formou realizácie ich voľnočasových aktivít, 

k zvyšovaniu kvality života a zároveň vytvorí 

podmienky pre lokálne podnikateľské 

aktivity. Predložený projekt je v obsahovom 

súlade so všetkými relevantnými 

dokumentmi strategického rozvoja na 

miestnej a regionálnej úrovni a Akčným 

plánom rozvoja okresu Medzilaborce v znení  

dodatku č. 2.

Je v súlade s Komunitným plánom sociálnych 

služieb obce Radvaň nad Laborcom a 

spoločným PHSR obcí MAS LABOREC na 

obdobie 2016 -2023, Oblasť Sociálne služby, 

Opatrenie: 2.1.1 Zabezpečenie podmienok 

pre poskytovanie kvalitných služieb a pre 

lepší prístup ku kvalitným a inovatívnym 

službám.

0 0 10 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 €8

Zabezpečenie materiálno – 

technického vybavenia pre obecný 

klub dôchodcov a jeho opätovné 

sfunkčnenie.

áno áno nepodlieha 6



Názov aktivity Prioritná oblasť a opatrenie

Prioritná oblasť: 1 Ekonomika

Opatrenie: 1.1 Zvýšenie výkonnosti MSP v oblasti pôdohospodárstva, aj prostredníctvom diverzifikácie 

činností

Prioritná oblasť: 1 Ekonomika

Opatrenie: 1.2 Zvýšenie výkonnosti podnikateľských subjektov s dôrazom na MSP v oblasti priemyslu a 

služieb, aj s využitím inovácií a lepšie využitie priemyselných areálov

Prioritná oblasť: 1 Ekonomika

Opatrenie: 1.3 Vytvorenie priaznivého prostredia pre sociálne podnikanie

Prioritná oblasť: 1 Ekonomika

Opatrenie: 1.4 Zhodnotenie rozvojového potenciálu okresu v oblasti cestovného ruchu, zvyšovanie 

dostupnosti produktov a služieb budovaním a rekonštrukciou infraštruktúry

Prioritná oblasť: 2 Vzdelávanie a adaptácia pracovnej sily na potreby trhu

Opatrenie: 2.1 Zvýšenie efektívnosti vzdelávania a praktická príprava pre trh práce

Prioritná oblasť: 3 Služby

Opatrenie: 3.1 Zvýšenie dostupnosti sociálnych služieb, zvýšenie kvality súvisiacej infraštruktúry

Prioritná oblasť: 3 Služby

Opatrenie: 3.2 Zvýšenie dostupnosti nájomného bývania

Prioritná oblasť: 3 Služby

Opatrenie: 3.3 Dobudovanie a skvalitnenie technickej a environmentálnej infraštruktúry

Prioritná oblasť: 3 Služby

Opatrenie: 3.4 Minimalizácia negatívnych účinkov vzniku a nakladania s odpadmi a zhodnocovanie 

biologicky rozložiteľných odpadov a triedenie odpadu

Prioritná oblasť: 3 Služby

Opatrenie: 3.5 Protipovodňové opatrenia a adaptácia na klimatickú zmenu

Prioritná oblasť: 3 Služby

Opatrenie: 3.6 Lepšie hospodárenie s energiami
11.

Je v súlade s prioritnou oblasťou 3 Služby, opatrenie: 3.6 Lepšie 

hospodárenie s energiami

8.
Je v súlade s prioritnou oblasťou 3 Služby, opatrenie: 3.3 Dobudovanie a 

skvalitnenie technickej a environmentálnej infraštruktúry

9.

Je v súlade s prioritnou oblasťou 3 Služby, opatrenie: 3.4 Minimalizácia 

negatívnych účinkov vzniku a nakladania s odpadmi a zhodnocovanie 

biologicky rozložiteľných odpadov a triedenie odpadu

10.
Je v súlade s prioritnou oblasťou 3 Služby, opatrenie: 3.5 Protipovodňové 

opatrenia a adaptácia na klimatickú zmenu

5.
Je v súlade s prioritnou oblasťou 2 Vzdelávanie, opatrenie: 2.1 Zvýšenie 

efektívnosti vzdelávania a praktická príprava pre trh práce

6.
Je v súlade s prioritnou oblasťou 3 Služby, opatrenie: 3.1 Zvýšenie 

dostupnosti sociálnych služieb, zvýšenie kvality súvisiacej infraštruktúry

7.
Je v súlade s prioritnou oblasťou 3 Služby, opatrenie: 3.2 Zvýšenie 

dostupnosti nájomného bývania

2.

Je v súlade s prioritnou oblasťou 1 Ekonomika, opatrenie: 1.2 Zvýšenie 

výkonnosti podnikateľských subjektov s dôrazom na MSP v oblasti 

priemyslu a služieb, aj s využitím inovácií a lepšie využitie priemyselných 

areálov

3.
Je v súlade s prioritnou oblasťou 1 Ekonomika, opatrenie: 1.3 Vytvorenie 

priaznivého prostredia pre sociálne podnikanie

4.

Je v súlade s prioritnou oblasťou 1 Ekonomika, opatrenie: 1.4 

Zhodnotenie rozvojového potenciálu okresu v oblasti cestovného ruchu, 

zvyšovanie dostupnosti produktov a služieb budovaním a rekonštrukciou 

infraštruktúry

NÁVRH ROČNÝCH PRIORÍT Akčného plánu rozvoja okresu Medzilaborce na rok 2021

podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Poradové 

číslo aktivity
Aktivita z akčného plánu

1.

Je v súlade s prioritnou oblasťou 1 Ekonomika, opatrenie: 1.1 Zvýšenie 

výkonnosti MSP v oblasti pôdohospodárstva, aj prostredníctvom 

diverzifikácie činností





Príloha č. 6

ZOZNAM PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ALEBO SPOLUFINANCOVANÝCH Z REGIONÁLNEHO PRÍSPEVKU  (RP)

Priamo 

(počet)

Nepriamo 

(počet)
Celkom Rok 2021

Názov : Obec Ptrukša

Sídlo: Ptrukša 170, 076 77 Ptrukša

IČO: 00 331 864

Názov : Ing. Ján Ondo

Sídlo: Mierová 700, 072 22 Strážske

IČO: 30 254 060

Názov : Pútnické centrum Klokočov, n. o.

Sídlo: Klokočov 139, 023 22 Klokočov

IČO: 52 858 219

Názov : Základná škola Krymská 5, Michalovce 

Sídlo: Krymská 5, 071 01 Michalovce

IČO: 17 080 762

Názov : Obec Vinné

Sídlo: Vinné 508, 072 31 Vinné

IČO: 00 325 953

Názov : Obec Palín

Sídlo: Palín 129, 072 13 Palín

IČO: 00 325 571

Názov : Obec Budkovce

Sídlo: Budkovce 244, 072 15 Budkovce

IČO: 00 325 082

9 935,00 € 9 935,00 € 9 935,00 € nie

7

Zvýšenie atraktivity pobytových 

miest v prírode prostredníctvom 

vybudovania altánku pri turistickom 

chodníku.

nie nie nepodlieha C3 nie

Zvýšením turistickej atraktívnosti sa 

zvýši návštevnosť obce turistami a tým 

sa zvýši dopyt po rôznych službách 

poskytovaných v obci.

0 0 13 435,44 € 13 435,00 € 13 435,00 €

6

Zlepšenie kvality životného 

prostredia a zlepšenie lokálnej 

mikroklímy prostredníctvom 

výsadby stromov.

nie nie nepodlieha D1

Projekt komunitného významu s 

podporou a ochranou životného 

prostredia a zlepšenie klímy.

0 0

29 640,00 € 28 740,00 € 6 340,00 € nie

5

Oprava miestnych komunikácií 

Vinné - ul. Cabov, Vinné - časť 

Hôrka, Vinné - časť Prímestská 

oblasť, Vinné - prístupová cesta k 

Vinianskému jazeru, Vinné - časť 

okolo Vinianskeho jazera.

nie nie nepodlieha C2 nie

Projekt prispeje k rozvoju turistickému 

ruchu na Vinnom Jazere a Zemplínskej 

Šírave.

0 0 112 470,00 € 100 000,00 € 100 000,00 €

4

Zriadenie prírodnej učebne, ktorá by 

podporovala myšlienku 

environmentálnej výchovy a 

vytvárania si vzťahu k prírode, 

výsadba drevín a vytvorenie 

pracovného miesta pre pozíciu 

záhradníka.

nie nie nepodlieha D1

Realizáciou projektu bude podporené 

budovanie pozitívneho vzťahu detí a 

širokej verejnosti k prírode a ochrane 

životného prostredia a v rámci svojich 

možností sa vytvorí 0,5 pracovného 

miesta. Projekt vytvára priestor pre 

rozvoj komunitných aktivít školy a 

okolia.

0,5 0

20 000,00 € 20 000,00 € nie

3

Spolufinancovanie výstavby a 

prestavby Pútnického domu 

Klokočov - realizácia 

vzduchotechniky, zdravotechniky a 

plynoinštalácie, ústredného kúrenia, 

v celom objekte.

áno áno posudzuje sa C2 nie

Pútnické miesto má regionálny 

charakter s celoslovenským 

významom, kde sa sústreďuje 

množstvo ľudí rôzneho veku z celého 

Slovenska. Podpora náboženského 

turizmu, ako aj cestovného ruchu v 

oblasti Zemplínskej Šíravy. Podpora 

komunitných aktivít veriacich občanov 

regiónu.

1 0 231 473,98 € 200 000,00 € 200 000,00 €

Uplatnenie 

výnimky na základe 

§ 8, ods. 4  zákona  

1

Ochrana biotopov a druhov v 

jazierku Palagča prostredníctvom 

prehĺbenia jazierka.

nie nie nepodlieha D1 nie

2

Rozšírenie výrobnej kapacity 

podniku nákupom inovatívnej 

výrobnej technológie pre uvedenie 

nových produktov na trh.

áno áno áno B1 Podpora vytvárania pracovných miest. 2 0

Realizáciou projektu sa prispeje k 

skvalitneniu životného prostredia a 

ochrane biotopov v území. 

Vodozádržné opatrenie pre 

zadržiavanie vody v prírode, ako 

prevencia pred vznikom tornád a 

povodní.

1 0 209 267,00 € 101 788,00 € 101 788,00 €

99 999,00 €

AKTUALIZÁCIA NÁVRHU ROČNÝCH PRIORÍT Akčného plánu rozvoja okresu Michalovce na rok 2021

podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon)

Poradové 

číslo
Prijímateľ regionálneho príspevku

Účel poskytnutia regionálneho 

príspevku s uvedením hlavnej 

aktivity projektu

Podpora 

hospodárskej 

činnosti

Posúdenie projektu z 

hľadiska dodržiavania 

pravidiel štátnej 

pomoci alebo 

minimálnej pomoci

Súlad projektu s 

pravidlami štátnej 

alebo minimálnej 

pomoci

Poradové 

číslo 

aktivity

Spôsob, akým projekty prispejú k 

realizácii cieľov akčného plánu

Podpora vytvárania 

Celkové 

náklady 

projektu

Výška RP na projekt



Priamo 

(počet)

Nepriamo 

(počet)
Celkom Rok 2021

Uplatnenie 

výnimky na základe 

§ 8, ods. 4  zákona  

1

Ochrana biotopov a druhov v 

jazierku Palagča prostredníctvom 

prehĺbenia jazierka.

nie nie nepodlieha D1 nie

Realizáciou projektu sa prispeje k 

skvalitneniu životného prostredia a 

ochrane biotopov v území. 

Vodozádržné opatrenie pre 

zadržiavanie vody v prírode, ako 

prevencia pred vznikom tornád a 

povodní.

1 0 209 267,00 € 101 788,00 € 101 788,00 €

Poradové 

číslo
Prijímateľ regionálneho príspevku

Účel poskytnutia regionálneho 

príspevku s uvedením hlavnej 

aktivity projektu

Podpora 

hospodárskej 

činnosti

Posúdenie projektu z 

hľadiska dodržiavania 

pravidiel štátnej 

pomoci alebo 

minimálnej pomoci

Súlad projektu s 

pravidlami štátnej 

alebo minimálnej 

pomoci

Poradové 

číslo 

aktivity

Spôsob, akým projekty prispejú k 

realizácii cieľov akčného plánu

Podpora vytvárania 

Celkové 

náklady 

projektu

Výška RP na projekt

Názov : Mesto Michalovce

Sídlo: Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce

IČO: 00 325 490

Názov : Obec Jovsa

Sídlo: Jovsa 73, 072 32 Jovsa

IČO: 00 325 279

Názov : Obec Tušice 

Sídlo: Tušice 130, 072 02 Tušická Nová Ves

IČO: 00 325 911

Názov : Občianske združenie medzi riekami

Sídlo: Zemplínska Široká 304,  072 13 Zemplínska Široká

IČO: 42 108 811

Názov : RBS Veľké Kapušany, s.r.o.

Sídlo: Zelená 273/36, 079 01 Veľké Kapušany

IČO: 51 974 959

Názov : Obec Pozdišovce

Sídlo: Pozdišovce 144, 072 01 Pozdišovce

IČO: 00 325 678

Názov : Jazdecký klub Klokočina o. z.

Sídlo: Klokočov 175, 072 31 Klokočov

IČO: 51 762 803

Názov : RAVOZA

Sídlo: Vinné 3662, 072 31 Vinné

IČO: 50 310 810

Názov : Obec Hažín

Sídlo: Hažín 122, 072 34 Hažin

IČO: 00 325 155

31 817,00 €   10 000,00 €   10 000,00 €     nie16

Zrekonštruovanie pešej komunikácie 

a osadenie lavičiek v areáli 

Gréckokatolíckeho chrámu, ktorý je 

zapísaný na zozname Národných 

kultúrnych pamiatok SR.

nie nie nepodlieha C2

Rekonštrukciou pešej komunikácie a 

úpravou okolia pri Gréckokatolíckom 

chráme, ktorý je zapísaný v zozname 

Národných kultúrnych pamiatok SR sa 

prispeje k zvýšenej návštevnosti nielen 

občanov, ale aj širokého okolia. 

1 0

178 000,00 € 60 000,00 € 60 000,00 € nie

15

Nákup bagra pre následné 

poskytovanie komplexných služieb v 

oblasti prípravy a realizácie stavieb.

áno áno áno B1 nie
Realizáciou projektu sa zvýši podpora 

vytvárania pracovných miest.
1 0 44 799,00 € 16 000,00 € 16 000,00 €

14

Implementácia nového, inovatívneho 

produktu cestovného ruchu 

prostredníctvom montáže tréningovej 

jazdeckej haly.

áno áno áno C2
Realizáciou projektu sa zvýši podpora 

vytvárania pracovných miest.
4 2

220 000,00 € 80 000,00 € 80 000,00 € nie

13

 Rekonštrukcia pamätnej izby a jej 

rozšírenie o interaktívnu hrnčiarsku 

expozíciu so SMART prvkami.

nie nie nepodlieha C2 nie

Rekonštrukciou objektu sa nielen 

turisti, ale aj široké okolie oboznámi s 

históriou výroby hrnčiarskych 

výrobkov.

1 0 82 400,00 € 75 700,00 € 75 700,00 €

12

Zvýšenie produkcie hutníckych 

výrobkov prostredníctvom zakúpenia 

nových výrobných zariadení.

áno áno áno B1
Realizáciou projektu sa zvýši podpora 

vytvárania pracovných miest.
5 0

14 600,00 € 13 870,00 € 13 870,00 € nie

11
Vybudovania oddychového miesta s 

vahadlovou studňou.
nie nie nepodlieha C3 nie

Realizáciou projektu sa zvýši 

atraktívnosť okolia pre turistov a tým 

sa zvýši návštevnosť obce ako aj dopyt 

po rôznych službách poskytovaných v 

obci.

0 0 7 000,00 € 7 000,00 € 7 000,00 €

10

Revitalizácia námestia v centre obce 

a jeho oživenie hodnotným 

umeleckým dielom.

nie nie nepodlieha C2

Oživením hodnotným umeleckým 

dielom sa zvýši estetizácia námestia v 

centre obce, ako aj povedomie obce na 

základe informačno - vzdelávacieho 

systému. 

0 0

230 000,00 € 200 000,00 € 200 000,00 € nie

9

Revitalizácia prameňa prírodnej 

studničky a zatraktívnenie 

pobytového miesta v prírode.

nie nie nepodlieha C3 nie

Obnovou a revitalizáciou studničky sa 

prispeje k zvýšenej návštevnosti 

turistov.

1 0 45 814,00 € 43 633,00 € 43 633,00 €

8

Zlepšenie kvality životného 

prostredia a tým nepriamo zlepšiť 

stav zdravia obyvateľstva 

prostredníctvom zakúpenia 

elektrického vozidla na čistenie 

chodníkov, komunikácií a verejných 

priestranstiev.

áno áno posudzuje sa D1

Realizáciou projektu sa zlepší čistota 

ovzdušia v meste Michalovce, čím sa 

zlepší kvalita životného prostredia. 

3 0



Priamo 

(počet)

Nepriamo 

(počet)
Celkom Rok 2021

Uplatnenie 

výnimky na základe 

§ 8, ods. 4  zákona  

1

Ochrana biotopov a druhov v 

jazierku Palagča prostredníctvom 

prehĺbenia jazierka.

nie nie nepodlieha D1 nie

Realizáciou projektu sa prispeje k 

skvalitneniu životného prostredia a 

ochrane biotopov v území. 

Vodozádržné opatrenie pre 

zadržiavanie vody v prírode, ako 

prevencia pred vznikom tornád a 

povodní.

1 0 209 267,00 € 101 788,00 € 101 788,00 €

Poradové 

číslo
Prijímateľ regionálneho príspevku

Účel poskytnutia regionálneho 

príspevku s uvedením hlavnej 

aktivity projektu

Podpora 

hospodárskej 

činnosti

Posúdenie projektu z 

hľadiska dodržiavania 

pravidiel štátnej 

pomoci alebo 

minimálnej pomoci

Súlad projektu s 

pravidlami štátnej 

alebo minimálnej 

pomoci

Poradové 

číslo 

aktivity

Spôsob, akým projekty prispejú k 

realizácii cieľov akčného plánu

Podpora vytvárania 

Celkové 

náklady 

projektu

Výška RP na projekt

Názov : ICL s.r.o.

Sídlo: Prof. Hlaváča 1, 071 01 Michalovce

IČO: 51 670 364

Názov : Obec Senné

Sídlo: Senné 230, 072 13 Senné

IČO: 00 325 767

Názov : Obec Hatalov

Sídlo: Hatalov 185, 072 16 Hatalov

IČO: 00 325 147

Názov : Obec Horovce

Sídlo: Horovce 25, 072 02 Tušická N. Ves

IČO: 00 325 198

Názov: DUKAN s.r.o.

Sídlo: J. Bottu 3802/20, 071 01 Michalovce

IČO: 53 264 347

Názov : Zemplínska oblastná organizácia cestovného ruchu, n.o.

Sídlo: Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce

IČO: 42 247 748

Názov : Hotel Glamour s.r.o.

Sídlo: Sládkovičova 43, 974 05 Banská Bystrica

IČO: 36 684 228

Názov : Agro DiSCo s.r.o.

Sídlo: Malčice 200, 072 06 Malčice

IČO: 47 848 871

Názov : Združenie obcí "Duša"

Sídlo: Suché 150, 071 01 Suché

IČO: 35 555 971

Názov : Obec Pavlovce nad Uhom

Sídlo: Kostolné námestie 17/1, 072 14 Pavlovce nad Uhom

IČO: 00 325 589

56 730,00 € 53 890,00 € 53 890,00 € nie26

Podpora zlepšenia životného 

prostredia prostredníctvom nákupu 

technológie na zhodnocovanie 

BRKO a traktora na zvoz.

nie nie nepodlieha D1

Zapojene marginalizovanej skupiny 

obyvateľstva – vytváranie pracovných 

miest pre MRK a ekologický rozmer 

realizácie projektu.

1 0

12 880,20 € 9 016,00 € 9 016,00 € nie

25

Vypracovanie projektovej a 

technickej dokumentácie pre 

odkanalizovanie integrovaného 

územia ôsmich obcí.

nie nie nepodlieha D1 nieRozvoj regiónu. 0 2 360 000,00 € 360 000,00 € 360 000,00 €

24
Zakúpenie dvoch prístreškov s 

príslušenstvom na ustajnenie koní.
áno áno posudzuje sa C2

Realizáciou projektu sa zvýši 

atraktívnosť okolia nielen pre turistov, 

ale aj široké okolie. 

0 0

72 500,00 € 72 500,00 € 72 500,00 € nie

23

Zvýšenie návštevnosti a atraktivity 

územia v oblasti cestovného ruchu 

vďaka vybudovaniu vonkajšieho 

bazéna pri rekreačnom zariadení.

áno áno áno C2 nie

Realizáciou projektu sa zvýši 

atraktívnosť okolia pre turistov a 

rozvoj CR.

5 0 112 000,00 € 95 200,00 € 95 200,00 €

22

Vytvorenie nového trvale 

udržateľného produktu cestovného 

ruchu pre návštevníkov 

prostredníctvom nákupu e-bikov, 

klasických bicyklov, detských 

bicyklov a zabezpečením ich 

distribúcie medzi členov organizácie 

cestovného ruchu.

áno áno nepodlieha C2

Realizáciou projektu sa zvýši 

atraktívnosť okolia nielen pre turistov, 

ale aj široké okolie.

0 0

43 822,22 €   39 440,00 €   39 440,00 €     nie

21

Drobné stavebné úpravy a zakúpenie 

strojov na rozšírenie výroby v oblasti 

potravinárskeho priemyslu - výroba 

domácich ručne lepených pirôžkov, 

zemiakových lokší a pečených 

plnených pirohov.

áno áno posudzuje sa B1 nie

Realizáciou projektu sa zvýši podpora 

vytvárania pracovných miest, ako aj 

rozšírenie výroby ručne robených 

domácich výrobkov.

1 0 35 000,00 € 24 500,00 € 24 500,00 €

20

Rekonštrukcia drevených zvoníc a 

ich okolia s osadením lavičiek a 

informačných tabúľ v obciach 

Horovce a Moravany.

nie nie nepodlieha C2

 Cieľom rekonštrukcie drevených 

zvoníc je nielen poznávanie histórie 

drevených zvoníc, ale aj rozvoj 

cestovného ruchu v regióne.

0 1

214 282,00 € 192 853,00 € 192 853,00 € nie

19
Vybudovanie infraštruktúry 

oddychovej zóny a výsadba drevín.
nie nie nepodlieha D1 nie

Podpora z dôvodu regionálneho 

prínosu pre rozvoj CR v okrese.
1 1 36 000,00 €   25 000,00 €   25 000,00 €     

18

Rekonštrukcia 2. poschodia 

kultúrneho domu pre zmenu užívania 

na ubytovacie zariadenie.

áno áno posudzuje sa C2

Realizáciou projektu sa zvýši 

atraktívnosť okolia nielen pre turistov, 

ale aj široké okolie.

1 0

17

Nákup strojov a prístrojov pre 

rozšírenie činnosti stavebnej 

spoločnosti.

áno áno áno B1 nie
Realizáciou projektu sa zvýši podpora 

vytvárania pracovných miest.
3 0 82 955,56 €   29 864,00 €   29 864,00 €     



Priamo 

(počet)

Nepriamo 

(počet)
Celkom Rok 2021

Uplatnenie 

výnimky na základe 

§ 8, ods. 4  zákona  

1

Ochrana biotopov a druhov v 

jazierku Palagča prostredníctvom 

prehĺbenia jazierka.

nie nie nepodlieha D1 nie

Realizáciou projektu sa prispeje k 

skvalitneniu životného prostredia a 

ochrane biotopov v území. 

Vodozádržné opatrenie pre 

zadržiavanie vody v prírode, ako 

prevencia pred vznikom tornád a 

povodní.

1 0 209 267,00 € 101 788,00 € 101 788,00 €

Poradové 

číslo
Prijímateľ regionálneho príspevku

Účel poskytnutia regionálneho 

príspevku s uvedením hlavnej 

aktivity projektu

Podpora 

hospodárskej 

činnosti

Posúdenie projektu z 

hľadiska dodržiavania 

pravidiel štátnej 

pomoci alebo 

minimálnej pomoci

Súlad projektu s 

pravidlami štátnej 

alebo minimálnej 

pomoci

Poradové 

číslo 

aktivity

Spôsob, akým projekty prispejú k 

realizácii cieľov akčného plánu

Podpora vytvárania 

Celkové 

náklady 

projektu

Výška RP na projekt

Názov : Obec Trhovište

Sídlo: Trhovište 121, 072 04 Trhovište

IČO: 00 325 899

Názov : Bc. Pavol Borko

Sídlo: Margarétová 3591/5, 071 01 Michalovce

IČO: 53 081 056

Názov : Black Field s.r.o., r.s.p.

Sídlo: Čierna Pole 16, 079 01 Čierne Pole

IČO: 53 368 592

Názov : DM sport center s.r.o.

Sídlo: Močarianska 1465/31, 071 01 Michalovce

IČO: 50 914 014

Názov : Hotel Eurobus s.r.o.

Sídlo: Železiarenská 49, 040 15 Košice

IČO: 43 957 366

Názov : Obec Moravany

Sídlo: Moravany 98, 072 03 Rakovec nad Ondavou

IČO: 00 325 503

Názov : Obec Klokočov

Sídlo: Klokočov 54, 072 31 Klokočov

IČO: 00 325 309

107 900,00 € 80 000,00 € 80 000,00 € nie

33

Zvýšenie bezpečnosti a energetickej 

efektívnosti prostredníctvom 

rekonštrukcie a modernizácie 

verejného osvetlenia a elektrických 

rozvodov v rekreačnom stredisku 

Klokočov.

nie nie nepodlieha C2 nieRozvoj regiónu. 0 0 25 377,00 € 20 000,00 € 20 000,00 €

32

Zvýšenie návštevnosti 

Pozdišovského chrbta a 

zatraktívnenie cyklotrás 

vybudovaním vyhliadkových veží s 

príslušným zázemím.

áno áno nepodlieha C3

Realizáciou projektu sa zvýši 

atraktívnosť okolia nielen pre turistov, 

ale aj široké okolie. 

1 1

40 600,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € nie

31

Zvýšenie návštevnosti v okrese 

Michalovce v rekreačnej oblasti 

Zemplínska Šírava prostredníctvom 

vybudovania pristávacieho móla, 

modernizácie pláže a bazéna pri 

rekreačnom zariadení.

áno áno áno C2 nie

Realizáciou projektu sa zvýši nielen 

podpora vytvárania pracovných miest, 

ale aj návštevnosť turistami.

5 0 220 000,00 € 69 607,00 € 69 607,00 €

30

Podpora vytvárania pracovných 

miest poskytujúcich pohybovo-

regeneračné služby - vybavenie 

pohybovo výživového centra. 

Rozšírenie služieb pohybovo 

výživového centra.

áno áno áno B1
Realizáciou projektu sa zvýši podpora 

vytvárania pracovných miest.
2 0

55 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € nie

29

Nákup technického a materiálového 

vybavenia a stavebné práce spojené 

so zriadením dielne 

novovzniknutého sociálneho 

podniku.

áno áno áno B4 nie
Realizáciou projektu sa zvýši podpora 

vytvárania pracovných miest.
3 0 114 500,00 € 103 050,00 € 44 050,00 €

28
Nákup kontajnera a technického  

vybavenia predajne hovädzieho mäsa.
áno áno áno B1

Realizáciou projektu sa zvýši podpora 

vytvárania pracovných miest.
1 0

27

Organizácia výchovno-vzdelávacích 

aktivít s mladými mamičkami z 

MRK, vybudovanie detského ihriska 

s oplotením a jednoduchého 

školiaceho prístrešku s vybavením s 

kapacitou 15 mamičiek v areáli 

komunitného centra. 

nie nie nepodlieha E4 nie

Realizáciou projektu sa zvýši podpora 

vytvárania pracovných miest. 

Realizáciou projektu dochádza aj k 

vzdelávaniu rodičov a deti 

predškolského veku z 

marginalizovaných rómskych komunít.

1 5 35 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 €



Priamo 

(počet)

Nepriamo 

(počet)
Celkom Rok 2021

Uplatnenie 

výnimky na základe 

§ 8, ods. 4  zákona  

1

Ochrana biotopov a druhov v 

jazierku Palagča prostredníctvom 

prehĺbenia jazierka.

nie nie nepodlieha D1 nie

Realizáciou projektu sa prispeje k 

skvalitneniu životného prostredia a 

ochrane biotopov v území. 

Vodozádržné opatrenie pre 

zadržiavanie vody v prírode, ako 

prevencia pred vznikom tornád a 

povodní.

1 0 209 267,00 € 101 788,00 € 101 788,00 €

Poradové 

číslo
Prijímateľ regionálneho príspevku

Účel poskytnutia regionálneho 

príspevku s uvedením hlavnej 

aktivity projektu

Podpora 

hospodárskej 

činnosti

Posúdenie projektu z 

hľadiska dodržiavania 

pravidiel štátnej 

pomoci alebo 

minimálnej pomoci

Súlad projektu s 

pravidlami štátnej 

alebo minimálnej 

pomoci

Poradové 

číslo 

aktivity

Spôsob, akým projekty prispejú k 

realizácii cieľov akčného plánu

Podpora vytvárania 

Celkové 

náklady 

projektu

Výška RP na projekt

Názov : ZAMIO, s.r.o.

Sídlo: Trhovište 445, 072 04 Trhovište

IČO: 36 190 331

Názov : Obec Kaluža

Sídlo: Kaluža 4, 072 36 Kaluža

IČO: 00 325 295

Názov : Obec Trnava pri Laborci

Sídlo: Trnava pri Laborci 163, 072 31 Vinné

IČO: 00 325 902

Poznámka: Predkladateľom projektov zapísaných v schválených ročných prioritách vzniká právny nárok na poskytnutie regionálneho príspevku  nadobudnutím účinnosti zmluvy o poskytnutí regionálneho príspevku. 52,5 32,0 3 520 077,40 € 2 385 340,00 € 2 303 940,00 €

Miesto a dátum:  12.8.2021, Michalovce

Meno a priezvisko predsedu výboru:   Mgr. Jana Margová Podpis:

15 000,00 € 14 250,00 € 14 250,00 € nie

nie

36

Vytvorenie priestoru pre 

"laboratórium" kultúry  KulturLab 

zakúpením materiálneho a 

technického zabezpečenia priestorov.

nie nie nepodlieha E4

Zvýšením turistickej atraktívnosti sa 

zvýši návštevnosť obce turistami a tým 

sa zvýši dopyt po rôznych službách 

poskytovaných v obci.

0 0

Realizáciou projektu sa zvýši nielen 

podpora vytvárania pracovných miest, 

ale zvýšenie návštevnosti turistami 

rozvoj CR.

1 0 100 000,00 € 100 000,00 € 100 000,00 €

219 880,00 € 56 069,00 € 56 069,00 € nie

35

Zjednotenie vizuálnej identity 

rekreačných stredísk 

prostredníctvom osadenia nového 

informačného značenia v obci 

Kaluža, Klokočov a Vinné.

nie nie nepodlieha C2

34

Nákup technologických zariadení pre 

komplexné a bezodpadové 

spracovanie plodov prírody - hlavne 

ovocia, zeleniny, bylín, semien s 

dôrazom na ich maximálnu 

výťažnosť, dlhodobejšie uchovanie 

ich vitamínov a ich všestranné 

využitie.

áno áno áno C5
Realizáciou projektu sa zvýši podpora 

vytvárania pracovných miest.
6 20



Názov aktivity Prioritná oblasť a opatrenie

Prioritná oblasť: B - miestny ekonomický rozvoj a zamestnanosť

Opatrenie: B1

Prioritná oblasť: C - Rozvoj cestovného ruchu 

Opatrenie: C2

Prioritná oblasť: C - Rozvoj cestovného ruchu 

Opatrenie: C3

Prioritná oblasť: C - Rozvoj cestovného ruchu

Opatrenie: C5

Prioritná oblasť: D - Obnova obcí a kvalita životného prostredia

Opatrenie: D1

Prioritná oblasť: E - Vzdelávanie

Opatrenie: E4

5. Zlepšenie ochrany životného prostredia

6. Podpora komunitnej činnosti

2.
Podpora rozvoja stredísk, sprístupnenie atraktivít a tvorba nových 

produktov CR

3.
Budovanie cyklotrás, turistických chodníkov a pobytových miest v 

prírode

4.

Rozšírenie ponuky regionálnych potravinárskych a nepotravinárskych 

výrobkov, remesiel, ponuky služieb a produktov pre agroturistiku a 

vidiecku turistiku

AKTUALIZÁCIA NÁVRHU ROČNÝCH PRIORÍT Akčného plánu rozvoja okresu Michalovce na rok 2021

podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Poradové 

číslo aktivity
Aktivita z akčného plánu

1. Podpora vytvárania pracovných miest



ZOZNAM PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ALEBO SPOLUFINANCOVANÝCH Z REGIONÁLNEHO PRÍSPEVKU  (RP)

Priamo 

(počet)

Nepriamo 

(počet)
Celkom Rok 2021

Názov : Obec Stakčín

Sídlo: SNP 574/6, 067 67 Stakčín

IČO: 00 323 578

Názov : Obec Kolbasov

Sídlo: Kolbasov 26, 067 66 Kolbasov

IČO: 00 323 152

Názov : Obec Kolonica

Sídlo: Kolonica 118, 067 61 Kolonica

IČO: 00 323 161

Názov : Mestský podnik Snina, s.r.o.

Sídlo: Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

IČO: 52 532 810

Názov : Obec Runina

Sídlo: Runina 54, 067 65 Runina

IČO: 00 323 497

30 000,00 € 30 000,00 €

40 000,00 € 30 000,00 € 30 000,00 € nie

5
Obnova objektu pôvodnej kováčskej 

dielne na objekt cestovného ruchu.
nie nie nepodlieha 7

4

Zakúpenie stavebných strojov a 

náradia pre potreby sociálneho 

podniku na rozšírenie stavebnej 

činnosti.

áno áno áno 12

Zníženie nezamestnanosti v okrese Snina, zlepšenie 

kvality života obyvateľov, podpora sociálneho 

podnikania, podpora komunálnych služieb.

1 0

nie

Obnova kováčskej vyhne - jedinej v okrese Snina, 

jedinej "in situ" na pôvodnom mieste v Hornom 

Zemplíne, dôjde k vytvoreniu vhodných podmienok 

pre rozvoj cestovného ruchu, podpora zachovania a 

prezentácie dedičstva spojeného s chovom koní na 

území Polonín. Realizáciou navrhovaných činností 

dôjde k predĺženiu pobytu návštevníkov v regióne, 

ktorý patrí medzi okrajové a menej rozvinuté vidiecke 

regióny, čo prispeje predovšetkým k ich 

ekonomickému a sociálnemu rozvoju, rozvoju 

podnikania v oblasti ubytovania, stravovania a ďalších 

služieb. Dôjde k vytvoreniu podmienok pre posilnenie 

ekonomickej stability/životaschopnosti vidieka. 

0 0 30 000,00 €

20 000,00 € 20 000,00 € nie

3
Obnova bazéna ako nástroj 

turistického rozvoja obce.
nie nie nepodlieha 6 nie

Rozvoj športových a rekreačných aktivít v lokalitách s 

možnosťou využitia prírodného potenciálu územia. 

Podpora vidieckej turistiky a vytvárania pracovných 

miest v obciach. Zvýšenie turistického ruchu v okrese 

Snina.

1 0 43 565,94 € 33 065,94 € 33 065,94 €

Uplatnenie 

výnimky na 

základe § 8, 

ods. 4  zákona  

1

Rozšírenie časti expozície múzea 

obce Stakčín opravou 

elektroinštalácie, výmenou podláh, 

omietok, stropov, náterom okien.

nie nie nepodlieha 6,7 nie

2

Vypracovanie projektovej 

dokumentácie na rekonštrukčné práce 

vo verejných priestoroch obecnej 

budovy, samotná rekonštrukcia 

priestorov, zakúpenie zariadenia.

áno áno posudzuje sa 6

Zlepšenie kvality života obyvateľov, vytvorenie 

vhodných podmienok pre rozvoj obce a rozvoj 

cestovného ruchu, vybudovanie a doplnenie 

chýbajúcej infraštruktúry pri významných turistických 

bodoch, efektívne využívanie prírodného a kultúrneho 

dedičstva.

0 0

Zvýšenie povedomia obyvateľov a návštevníkov obce 

o histórii regiónu. Popularizácia tradičných remesiel, 

zvýšenie turistického ruchu. Efektívne využívanie 

kultúrneho dedičstva, tradícií, folklóru, miestnych 

zvykov pre zachovanie a rozvoj cestovného ruchu a 

kultúry, podpora živých tradícií.

0 0 32 500,00 € 32 500,00 € 32 500,00 €

20 000,00 €

NÁVRH ZMIEN SCHVÁLENÝCH ROČNÝCH PRIORÍT Akčného plánu rozvoja okresu Snina na rok 2021

podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon)

Poradové 

číslo
Prijímateľ regionálneho príspevku

Účel poskytnutia regionálneho 

príspevku s uvedením hlavnej 

aktivity projektu

Podpora 

hospodárskej 

činnosti

Posúdenie projektu z 

hľadiska dodržiavania 

pravidiel štátnej 

pomoci alebo 

minimálnej pomoci

Súlad projektu s 

pravidlami štátnej 

alebo minimálnej 

pomoci

Poradové 

číslo aktivity

Spôsob, akým projekty prispejú k realizácii cieľov 

akčného plánu

Podpora vytvárania 

pracovných miest

Celkové 

náklady 

projektu

Výška RP na projekt



Priamo 

(počet)

Nepriamo 

(počet)
Celkom Rok 2021

Uplatnenie 

výnimky na 

základe § 8, 

ods. 4  zákona  

1

Rozšírenie časti expozície múzea 

obce Stakčín opravou 

elektroinštalácie, výmenou podláh, 

omietok, stropov, náterom okien.

nie nie nepodlieha 6,7 nie

Zvýšenie povedomia obyvateľov a návštevníkov obce 

o histórii regiónu. Popularizácia tradičných remesiel, 

zvýšenie turistického ruchu. Efektívne využívanie 

kultúrneho dedičstva, tradícií, folklóru, miestnych 

zvykov pre zachovanie a rozvoj cestovného ruchu a 

kultúry, podpora živých tradícií.

0 0 32 500,00 € 32 500,00 € 32 500,00 €

Poradové 

číslo
Prijímateľ regionálneho príspevku

Účel poskytnutia regionálneho 

príspevku s uvedením hlavnej 

aktivity projektu

Podpora 

hospodárskej 

činnosti

Posúdenie projektu z 

hľadiska dodržiavania 

pravidiel štátnej 

pomoci alebo 

minimálnej pomoci

Súlad projektu s 

pravidlami štátnej 

alebo minimálnej 

pomoci

Poradové 

číslo aktivity

Spôsob, akým projekty prispejú k realizácii cieľov 

akčného plánu

Podpora vytvárania 

pracovných miest

Celkové 

náklady 

projektu

Výška RP na projekt

Názov : Obec Ulič

Sídlo: Ulič 89, 067 67 Ulič

IČO: 00 323 691

Názov : Obec Ulič

Sídlo: Ulič 89, 067 67 Ulič

IČO: 00 323 691

Poznámka: Predkladateľom projektov zapísaných v schválených ročných prioritách vzniká právny nárok na poskytnutie regionálneho príspevku  nadobudnutím účinnosti zmluvy o poskytnutí regionálneho príspevku. 2 0 251 065,94 € 230 565,94 € 225 565,94 €

Miesto, dátum:   Snina, 20.07.2021

Meno a priezvisko predsedu výboru:   PaedDr. Evald Štofik Podpis:

7
Spracovanie destinačnej stratégie 

cestovného ruchu v regióne Snina.
nie nie nepodlieha 3 nie

 Výstupy projektu pomôžu objektívne zadefinovať̌ 

reálny rozvojový́ potenciál riešeného územia Polonín a 

Vihorlatu pre hospodárske aktivity so zreteľom na ich 

komparatívnu konkurencieschopnosť s podobnými 

aktivitami na Slovensku. Tiež optimalizovať̌ funkčné 

využitie a priestorové usporiadanie územia, so 

zreteľom na susediace regióny. Je to mimoriadne 

dôležité nielen ako nadstavba v rámci projektu 

Poloniny trail, ale aj z dôvodu efektívneho plánovania 

ďalších investícií v rámci Plánu obnovy Slovenska a 

nového programového obdobia.

0 0 40 000,00 € 40 000,00 € 40 000,00 €

45 000,00 € 45 000,00 € 40 000,00 € nie6

Zvýšenie návštevnosti Uličskej 

doliny vybudovaním lokálneho 

trhoviska.

áno áno posudzuje sa 6,7

Vytvorenie trhoviska vytvára prirodzený a atraktívny 

odbytový kanál pre miestnych výrobcov a pomáha tak 

k naštartovaniu celého ekosystému služieb cestovného 

ruchu. Projekt napomáha rozvoju živočíšnej výroby, 

včelárstvu, chovu rýb a následnou výrobou lokálnych 

produktov s pridanou hodnotou bio kvality, podporuje 

odbyt lokálnych produktov cez tvorbu predajných 

miest. Podporuje regionálnu značku ako formy 

propagácie okresu Snina a kvality služieb  produktov 

jeho obyvateľstvu, dopĺňa chýbajúcu infraštruktúru pri 

významných turistických bodoch, rozširuje spektrum 

služieb poskytovaných návštevníkom. Podporuje 

predvádzanie remesiel, tradícií, zvykov, atď. 

0 0



Názov aktivity Prioritná oblasť a opatrenie

Prioritná oblasť: B. Rozvoj lokálnej ekonomiky s dôrazom na efektívne využívanie 

miestnych zdrojov

Opatrenie: B.2. Špeciálna rastlinná a živočíšna výroba s dôrazom na finalizáciu 

produktov

Prioritná oblasť: B. Rozvoj lokálnej ekonomiky s dôrazom na efektívne využívanie 

miestnych zdrojov

Opatrenie:B.2. Špeciálna rastlinná a živočíšna výroba s dôrazom na finalizáciu produktov

Prioritná oblasť: B. Rozvoj lokálnej ekonomiky s dôrazom na efektívne využívanie 

miestnych zdrojov

Opatrenie: B.3. Cestovný ruch, viacdňová turistika

Prioritná oblasť: B. Rozvoj lokálnej ekonomiky s dôrazom na efektívne využívanie 

miestnych zdrojov

Opatrenie: B.3. Cestovný ruch, viacdňová turistika

Prioritná oblasť: B. Rozvoj lokálnej ekonomiky s dôrazom na efektívne využívanie 

miestnych zdrojov

Opatrenie: B.3. Cestovný ruch, viacdňová turistika

Prioritná oblasť: B. Rozvoj lokálnej ekonomiky s dôrazom na efektívne využívanie 

miestnych zdrojov

Opatrenie: B.3. Cestovný ruch, viacdňová turistika

5.

Vybudovanie a doplnenie chýbajúcej infraštruktúry pri významných 

turistických bodoch, resp. križovatkách trás s podmienkou jednotného 

dizajnu využívajúceho miestnu architektúru a tradičné materiály, 

budovanie vhodných prepojení existujúcich turistických a 

cykloturistických  chodníkov

6.

Skvalitnenie a rozšírenie služieb poskytovaných návštevníkom, zvýšenie 

kvality turistických informácií doplnením chýbajúceho vybavenia 

existujúcich turisticko-informačných centier, vzájomným prepojením 

informačných centier s vytvorením databázy primárnej aj sekundárnej 

ponuky cestovného ruchu

2.
Podpora regionálnej značky ako formy propagácie okresu Snina a kvality 

služieb a produktov jeho obyvateľstva

3.

Spracovanie destinačnej stratégie cestovného ruchu pre okres Snina, 

vrátane segmentácie trhu a návrhu variabilných produktov cestovného 

ruchu v alternatívach viacdňových pobytov

4.

Primárna ponuka - efektívne a trvalo udržateľné využitie konkrétnych 

kultúrnych a prírodných pamiatok, ich obnova, modernizácia, 

informovanosť a sprístupnenie verejnosti

NÁVRH ZMIEN ROČNÝCH PRIORÍT Akčného plánu rozvoja okresu Snina na rok 2021

podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Poradové číslo 

aktivity
Aktivita z akčného plánu

1. Podpora chovu koní využiteľných v agroturistike aj lesnom hospodárstve



Názov aktivity Prioritná oblasť a opatrenie

Poradové číslo 

aktivity
Aktivita z akčného plánu

Prioritná oblasť: B. Rozvoj lokálnej ekonomiky s dôrazom na efektívne využívanie 

miestnych zdrojov

Opatrenie:B.3. Cestovný ruch, viacdňová turistika

Prioritná oblasť: B. Rozvoj lokálnej ekonomiky s dôrazom na efektívne využívanie 

miestnych zdrojov

Opatrenie: B.3. Cestovný ruch, viacdňová turistika

Prioritná oblasť: B. Rozvoj lokálnej ekonomiky s dôrazom na efektívne využívanie 

miestnych zdrojov

Opatrenie: B.3. Cestovný ruch, viacdňová turistika

Prioritná oblasť: B. Rozvoj lokálnej ekonomiky s dôrazom na efektívne využívanie 

miestnych zdrojov

Opatrenie: B.3. Cestovný ruch, viacdňová turistika

Prioritná oblasť: C. Vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov

Opatrenie: C.3. Sociálne podnikanie 

Prioritná oblasť: C. Vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov

Opatrenie: C.3. Sociálne podnikanie

11.
Podpora samozamestnávania obyvateľov z MRK v poľnohospodárstve a 

remeslách

12.

Podpora  komunálnych služieb (údržba miestnych komunikácií, verejných 

priestranstiev, turistických chodníkov, lesných ciest, drobné práce v 

stavebníctve, realizácia protipovodňových opatrení, obnova mokradí, 

odstraňovanie invazívnych druhov rastlín, znehodnocovanie biologicky 

rozložiteľného materiálu, triedenie, spracovanie odpadov a nakladanie s 

ním, práčovne, remeselná činnosť, poľnohospodárska činnosť a pod.)

8.

Podpora vzniku ubytovania v súkromí, prioritne formou príspevku na 

obnovu tradičných domov ( rekonštrukcie a stavebné úpravy), obstaranie 

vybavenia a zariadení a pod., ktoré priamo súvisia s predmetom podnikania

9.
Sieťovanie všetkých subjektov pôsobiacich v cestovnom ruchu, 

profesionálne riadenie subjektov v cestovnom ruchu

10.

Spoločnú propagáciu turistických atrakcií a sekundárnej ponuky 

(ubytovanie, stravovacie zariadenia a ďalšie služby pre turistov) modernou 

inovatívnou formou, e-marketing

7.

Podpora predvádzania remesiel, tradícií a zvykov, doprava a poskytovanie 

sprievodcovských služieb, požičovne bicyklov a ďalších chýbajúcich 

služieb pre turistov


