
Návrh dodatku č. 1 k Akčnému plánu rozvoja okresu Gelnica 

 

Čl. I 

 

Akčný plán rozvoja okresu Gelnica schváleného vládou SR uznesením  

č. 140 zo dňa 5.4.2018 sa mení a dopĺňa takto: 

 

1. Na strane 26 v tabuľke k Opatreniu „A.2. Vytvorenie Centra podpory regionálneho rozvoja 

okresu Gelnica“ sa vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje financovania“, „Celkový rozpočet“, 

„Z toho výška RP“ a „Z toho orientačné EŠIF“.   

2. Na strane 26 sa na záver prioritnej oblasti A. Systémové opatrenia Akčného plánu na úrovni 

okresu Gelnica dopĺňa tabuľka, ktorá znie:  

„Predpokladané zdroje financovania prioritnej oblasti A. Systémové opatrenia Akčného 

plánu na úrovni okresu Gelnica  

Predpokladané zdroje financovania: RP 

Celkový rozpočet: 205 100 eur  

Z toho výška RP: 205 100 eur  

Z toho orientačne programy 

spolufinancované z EŠIF: 

- 

„. 

3. Na strane 27 v tabuľke k Opatreniu „B.1. Podpora konkurencieschopnosti malých a stredných 

podnikov so zameraním na tvorbu a udržanie pracovných miest“ sa vypúšťajú riadky 

„Predpokladané zdroje financovania“, „Celkový rozpočet“, „Z toho výška RP“ a „Z toho 

orientačne EŠIF“.  

4. Na strane 28 v tabuľke k Opatreniu „B.2. Podpora oživenia poľnohospodárstva a lesníctva so 

zameraním na využitie nízko kvalifikovanej pracovnej sily“ sa vypúšťajú riadky „Predpokladané 

zdroje financovania“, „Celkový rozpočet“, „Z toho výška RP“ a „Z toho orientačne EŠIF“. 

5. Na strane 29 v tabuľke k Opatreniu „B.3. Rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu a investície do 

zachovania kultúrneho dedičstva ako potenciálu pre rozvoj cestovného ruchu“ sa vypúšťajú 

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

orientačne EŠIF“. 

6. Na strane 29 sa na záver prioritnej oblasti B. Prioritná oblasť – rozvoj regionálnej ekonomiky 

a inovácii dopĺňa tabuľka, ktorá znie:  

„Predpokladané zdroje financovania prioritnej oblasti B. Prioritná oblasť - rozvoj 

regionálnej ekonomiky a inovácii  

Predpokladané zdroje financovania: OP VaI, IROP, PRV, OP Rybné hospodárstvo, 

RP, VÚC, Fond na podporu umemia, Fond na 

podporu kultúry národnostných menšín, 

investičná pomoc v zmysle zákona č. 57/2018 Z. 

z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov, vlastné zdroje 



Celkový rozpočet: 25 500 tis. eur  

Z toho výška RP: 412 920 eur  

Z toho orientačne programy 

spolufinancované z EŠIF: 

10 500 tis. eur 

„. 

7. Na strane 30 v tabuľke k Opatreniu „C.1 Podpora predprimárneho a primárneho vzdelávania so 

zameraním na získavanie odborných vedomostí a praktických zručností žiakov“ sa vypúšťajú 

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

orientačne EŠIF“. 

 

8. Na strane 31 v tabuľke k Opatreniu „C.2. Podpora stredoškolských centier prípravy a adaptácie 

na budúce povolanie, vytvorenie podmienok pre adaptáciu pracovnej sily podľa požiadaviek na 

trhu práce“ sa vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje financovania“, „Celkový rozpočet“, „Z 

toho výška RP“ a „Z toho orientačne EŠIF“.  

9. Na strane 32 v tabuľke k Opatreniu „C.4. Podpora sociálnej ekonomiky a lokálnej zamestnanosti 

pre adaptáciu nízko kvalifikovanej pracovnej sily“ sa vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje 

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

10. Na strane 33 v tabuľke k Opatreniu „C.5. Podpora poskytovania sociálnych služieb 

prostredníctvom terénnej sociálnej práce, podpory činnosti komunitných centier a iných 

projektov a programov zameraných na aktivizáciu dlhodobo nezamestnaných a ľudí žijúcich vo 

vylúčených komunitách“ sa vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje financovania“, „Celkový 

rozpočet“, „Z toho výška RP“ a „Z toho orientačne EŠIF“. 

11. Na strane 33 sa na záver prioritnej oblasti C. Prioritná oblasť – vzdelávanie a adaptácia pracovnej 

sily na potreby trhu dopĺňa tabuľka, ktorá znie:   

„Predpokladané zdroje financovania prioritnej oblasti C. Prioritná oblasť – vzdelávanie 

a adaptácia pracovnej sily na potreby trhu 

Predpokladané zdroje financovania: IROP, MŠVVaŠ SR, RP, vlastné zdroje, VÚC, OP 

ĽZ, SIH 

Celkový rozpočet: 9 594 tis. eur 

Z toho výška RP: 1 211 980 eur 

Z toho orientačne programy 

spolufinancované z EŠIF: 7 250 tis. eur 

            „. 

12. Na strane 34 v tabuľke k Opatreniu „D.1. Dopravná infraštruktúra okresu podporujúca 

ekonomický rozvoj okresu a mobilitu pracovnej sily“ sa vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje 

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

13. Na strane 35 v tabuľke k Opatreniu „D.2. Podpora nájomného bývania príprava územia pre 

bytovú výstavbu a podpora výstavby nájomných bytov nižšieho štandardu“ sa vypúšťajú riadky 

„Predpokladané zdroje financovania“, „Celkový rozpočet“, „Z toho výška RP“ a „Z toho 

orientačne EŠIF“. 

14. Na strane 36 v tabuľke k Opatreniu „D.3. Podpora budovania centier integrovanej zdravotnej 

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

„Z toho výška RP“ a „Z toho orientačne EŠIF“. 

 



15. Na strane 36 v tabuľke k Opatreniu „D.4. Podpora prevencie kriminality a prevencie inej 

protispoločenskej činnosti“ sa vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje financovania“, „Celkový 

rozpočet“, „Z toho výška RP“ a „Z toho orientačne EŠIF“. 

16. Na strane 37 sa na záver prioritnej oblasti D. Prioritná oblasť – budovanie infraštruktúry, 

zvýšenie kvality a dostupnosti služieb dopĺňa tabuľka, ktorá znie:   

„Predpokladané zdroje financovania prioritnej oblasti D. Prioritná oblasť – budovanie 

infraštruktúry, zvýšenie kvality a dostupnosti služieb 

Predpokladané zdroje financovania: VÚC, RP, vlastné zdroje, štátny rozpočet (MDV 

SR), ŠFRB, OP ĽZ, IROP, štátny rozpočet  (MV 

SR) 

Celkový rozpočet: 6 230 tis. eur 

Z toho výška RP: 195 tis. eur 

Z toho orientačne programy 

spolufinancované z EŠIF: 3 200 tis. eur 

„. 

 

17. Na strane 37 v tabuľke k Opatreniu „E.1. Výstavba vodárenskej infraštruktúry“ sa vypúšťajú 

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

orientačne EŠIF“. 

18. Na strane 38 v tabuľke k Opatreniu „E.2. Podpora triedenia a zhodnocovania odpadov“ sa 

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

EŠIF“ a „Z toho výška RP“.  

19. Na strane 39 v tabuľke k Opatreniu „E.3. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov 

a podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie“ sa vypúšťajú riadky „Predpokladané 

zdroje financovania“, „Celkový rozpočet“, „Z toho výška RP“ a „Z toho orientačne EŠIF“. 

20. Na strane 39 v tabuľke k Opatreniu „E.4. Predchádzanie znečisťovania vodnej nádrže Ružín“ sa 

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

a „Z toho orientačne EŠIF“. 

21. Na strane 40 sa na záver prioritnej oblasti E. Prioritná oblasť – starostlivosti o životné prostredie 

dopĺňa tabuľka, ktorá znie:   

„Predpokladané zdroje financovania prioritnej oblasti E. Prioritná oblasť – starostlivosti 

o životné prostredie 

Predpokladané zdroje financovania: IROP, PRV, Environmentálny fond, RP, OP KŽP, 

OP ĽZ, vlastné zdroje 

Celkový rozpočet: 14 220 tis. eur 

Z toho výška RP: 80 tis. eur 

Z toho orientačne programy 

spolufinancované z EŠIF: 11 750 tis. eur 

„. 



22. Na strane 42 Tabuľka č. 17 Poskytnutie regionálneho príspevku pre okres Gelnica sa nahrádza 

nasledovným znením: 

„Tabuľka č. 17: Poskytnutie regionálneho príspevku pre okres Gelnica 

Prehľad výdavkov podľa prioritných oblastí a opatrení Akčného plánu NRO Gelnica 

Prioritná oblasť/opatrenie 

Celkový 

rozpočet v 

eur 

Výška 

EŠIF v 

eur 

Výška RP 

v eur 

Počet 

prac.  

miest 

A.   SYSTÉMOVÉ OPATRENIA AKČNÉHO PLÁNU NA ÚROVNI OKRESU GELNICA  

  Prioritná oblasť A.  205 100 0 205 100 1 

B.    ROZVOJ REGIONÁLNEJ EKONOMIKY A INOVÁCIÍ   

  
Prioritná oblasť B.  

 

25 500 000 

 

10 500 000 
 

412 920 

 

671 

C.    VZDELÁVANIE A ADAPTÁCIA PRACOVNEJ SILY NA POTREBY TRHU  

  
Prioritná oblasť C.  

 

9 594 000 

 

7 250 000 
 

1 211 980 

 

122 

D.   BUDOVANIE INFRAŠTRUKTÚRY, ZVÝŠENIE KVALITY  A DOSTUPNOSTI 

SLUŽIEB  

  Prioritná oblasť D.  

 

 

6 230 000 

 

 

3 200 000 

 

 

195 000 

 

 

 84 

E.    STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE   

  Prioritná oblasť E.  14 220 000 11 750 000 80 000 53 

CELKOM 

 

55 749 100 

 

32 700 000 2 105 000 

 

931 

 

„. 

23. Na strane 48 sa vypúšťa Príloha: Zoznam podporených aktivít z regionálneho príspevku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


