
Návrh dodatku č.3 k Akčnému plánu rozvoja okresu Poltár 

Akčný plán rozvoja okresu Poltár v znení dodatku č.2 schváleného vládou SR uznesením č . zo dňa 

31.8.2018  sa mení a dopĺňa takto.  

1. Na strane 13 v tabuľke „Prioritné opatrenia Akčného plánu sú uvedené v nasledujúcej 

tabuľke“ B.1 Podpora podnikania v pôdohospodárstve a nadväzujúcich odvetviach 

v nasledujúcej vete na konci odseku sa dopĺňa slovné spojenie „ a v lesníctve“    

2. Na strane 14 Opatrenie B.2 Podpora rozšírenia existujúcich a vzniku nových podnikateľských 

subjektov v priemysle, stavebníctve a remeselnej výrobe sa v Aktivite B.2.1 vypúšťa slovné 

spojenie „minimálne 7“ a v Aktivite B.2.2 slovné spojenie „minimálne 8“. Na konci odseku sa 

dopĺňa slovné spojenie „ a iných odvetviach priemyslu“  

3. Na strane 14 Opatrenie B.4 Podpora subjektov sociálnej ekonomiky a subjektov na podporu 

lokálnej zamestnanosti sa v aktivite B.4.1 vypúšťa slovné spojenie „minimálne 9“  

4. Na strane 16 Opatrenie A.2 Centrum projektovej prípravy a koordinácie sa vypúšťa odsek 

v zmení „Zriadenia podnikateľského inkubátora, ktorého hlavnou úlohou bude poskytovanie 

informačných a poradenských služieb pre začínajúcich a existujúcich malých a stredných 

podnikateľov s cieľom zvýšenia podnikateľskej aktivity v okrese Poltár“ 

5. Na strane 17 Opatrenia B.1 Podpora podnikania v pôdohospodárstve a nadväzujúcich 

odvetviach sa v textovej časti  na konci prvej vety dopĺňa slovné spojenie „  v lesníctve 

a nadväzujúcich služieb“. 

6. Na strane 17 Opatrenia B.1 Podpora podnikania v pôdohospodárstve a nadväzujúcich 

odvetviach sa dopĺňa v poslednej vete slovné spojenie „a poskytovanie nadväzujúcich 

služieb.“ 

7. Na strane 17 k tabuľke Opatrenia B.1 Podpora podnikania v pôdohospodárstve 

a nadväzujúcich odvetviach sa riadok Účel RP  dopĺňa o slovné spojenie „ a nadväzujúcich 

službách“ 

8. Na strane 17 Aktivita B.2.1 Podpora vzniku minimálne 7 nových podnikateľských subjektov 

v priemysle sa v názve aktivity vypúšťa slovné spojenie „minimálne 7“ a dopĺňa sa ďalšia 

odrážka , ktorá znie „ podpora podnikateľských subjektov v priemyslu“ 

9. Na strane 17 Aktivita B.2.1 Podpora vzniku minimálne 7 nových podnikateľských subjektov 

v priemysle  sa v predposlednom odseku vypúšťa veta „Zároveň sa využije prírodné bohatstvo 

v podobe nerastných surovín.“ 

10. Na strane 18 Aktivita B.2.1  Podpora vzniku minimálne 7 nových podnikateľských subjektov 

v priemysle, v tabuľke, v riadku Účel RP sa vypúšťa v zátvorke slovo „Poltár“ 

11. Na strane 18 Aktivita B.2.2 Podpora inovácií , nových technológií a rozšírenia výroby 

minimálne v 8 podnikateľských subjektoch v priemysle , stavebníctve a strojárenskej výrobe 

sa rozširuje oblasť o odrážku „ ďalšie priemyselné odvetvia“ a na konci odseku sa dopĺňa veta 

„Aktivita vytvára priestor pre podporu podnikateľských subjektov v ďalších odvetviach 

priemyslu.“ 

12. Na strane 19 Opatrenie B.3 Podpora projektov zameraných na cestových ruch a služby sa na 

konci odseku dopĺňa veta „ Opatrenie zároveň vytvára priestor pre podporu rozvoja služieb 

v okrese Poltár.“ 

13. Na strane 19 Opatrenie B.3 Podpora projektov zameraných na cestových ruch a služby, 

tabuľke, v riadku Účel RP sa slovné spojenie „ a udržania tradície hrnčiarstva v okrese“ 

nahrádza slovným spojením „ v oblasti cestovného ruchu a v oblasti služieb“  

14. Na strane 19 Aktivita B.4.1 Pilotné projekty subjektov sociálnej ekonomiky a subjektov na 

podporu lokálnej zamestnanosti – minimálne 9  sa vypúšťa v názve aktivity slovné spojenie 

„minimálne 9“ , na začiatku odseku sa vo vete „Vytvorenie a podpora fungovania sociálnych 



podnikov v obciach so zameraním na:“ sa slovné spojenie „sociálnych podnikov“ nahrádza 

slovným spojením „subjektov sociálnej ekonomiky a subjektov na podporu lokálnej 

zamestnanosti“ a na koniec odseku sa dopĺňa odrážka v znení „ iné odvetvia“ 

15. Na strane 20 Aktivita B.4.2 Zriadenie a činnosť tréningového centra sa v prvom odseku vo 

vete „Tréningové centrum vykonáva prípravu na výkon jednoduchých pracovných činností“ 

dopĺňa slovo „najmä“ a v druhom odseku sa vo vete „Činnosť tréningového centra je 

organizovaná subjektom sociálnej ekonomiky alebo obecným podnikom v spolupráci 

s odbornými školiteľmi“ vypúšťa slovo „alebo“ a do vety sa dopĺňa „respektíve iným 

subjektom na podporu lokálnej zamestnanosti“ 

16. Na strane 23  Opatrenie D.1 Zlepšenie dostupnosti a kvality zdravotnej starostlivosti sa do 

prvej vety v odseku za spojenie „zdravotnej starostlivosti“ dopĺňa slovné spojenie „a ďalších 

zdravotných služieb“ a na koniec vety sa dopĺňa slovné spojenie „v okrese Poltár“ 

17. Na strane 24 sa vypúšťa prvá veta “o rehabilitačné stredisko, priestorov pre odber krvi, 

jednodňovú chirurgiu a sociálne poradenstvo.“ Nasledujúci odsek začína slovným spojením „ 

Ďalej podpora“  

18. Na strane 24 k tabuľke D.1  Zlepšenie dostupnosti a kvality zdravotnej starostlivosti sa 

v riadku Partneri  za slovným spojením obec Cinobaňa dopĺňa slovné spojenie „ ďalšie obce 

okresu Poltár“ 

19. Na strane 24 k tabuľke D.1  Zlepšenie dostupnosti a kvality zdravotnej starostlivosti sa riadok 

Účel RP dopĺňa o slovné spojenie „ a ďalších služieb v oblasti zdravotnej starostlivosti a iné 

výdavky súvisiace s realizáciou“ 

20. Na strane 24  Opatrenie D.2 Zvýšenie kapacít sociálnych služieb sa dopĺňa odrážka „ iné 

sociálne služby“ a v tabuľke sa do riadku Účel RP dopĺňa slovné spojenie „podpora 

sociálnych služieb“  

21. Na  strane 25 Opatrenie D.3 Stabilizácia pracovných síl prostredníctvom vytvárania 

podmienok pre bytovú výstavbu sa  do textu prvej vety odseku za slovné spojenie „ v obci 

Hrnčiarske Zalužany“ dopĺňa slovné spojenie „ďalších obciach okresu Poltár“  

22. Na strane 25 Aktivita D.4.1 Vytvorenie podmienok pre podporu verejnej infraštruktúry sa 

vypúšťa slovné spojenie “V rámci aktivity je plánovaná rekonštrukcia kultúrneho domu, 

školskej jedálne a telocvične“ a dopĺňa sa veta „ Cieľom je zvýšenie životnej úrovne 

obyvateľov a celkové zatraktívnenie okresu“ o slovné spojenie „prostredníctvom vytvorenia 

resp. zlepšenia podmienok pre podporu verejnej infraštruktúry obcí okresu Poltár“ 

23. Na strane 25 k tabuľke Aktivita D. 4.1 Vytvorenie podmienok pre podporu verejnej 

infraštruktúry sa v riadku Účel RP vypúšťa slovné spojenie „ rekonštrukcia priestorov 

verejných budov“ a nahrádza sa slovným spojením „ podpora rozvoja verejnej infraštruktúry“ 

24. Na strane 26 Aktivita D.4.2 Vytvorenie podmienok pre možnosť podpory environmentálnej 

infraštruktúry a zhodnocovanie odpadov  sa na konci odrážky v znení „odstraňovanie 

environmentálnych záťaží“ dopĺňa slovné spojenie „a ruín bývalých objektov,  rozširujú sa 

aktivity o odrážku „iné oblasti environmentálnej infraštruktúry“ a na koniec poslednej vety 

odseku sa dopĺňa slovné spojenie „a ruín bývalých objektov.  

25. Na strane 25 Aktivita D.4.2 Vytvorenie podmienok pre možnosť podpory environmentálnej 

infraštruktúry a zhodnocovanie odpadov  sa v tabuľke do riadku Kľúčoví partneri  dopĺňa 

„Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu, ÚV SR“ 

26. Na strane 26 Aktivita D.4.3 Zlepšiť energetickú efektívnosť sa na koniec vety odseku dopĺňa 

slovné spojenie „ a ďalšie aktivity zamerané na zlepšenie energetickej efektívnosti“ 

27. Na strane 27 Aktivita E.1.1 Budovanie účelových cyklotrás sa  za slovné spojenie „ v obci 

Kokava nad Rimavicou“ dopĺňa slovné spojenie „ a ďalších obciach okresu Poltár“ a vypúšťa 



sa zvyšok vety v znení „ktorá zabezpečí bezproblémovú dochádzku zamestnancov do 

neďalekého podniku“ . Do tabuľky sa v riadku Partneri dopĺňa slovné spojenie „ďalšie obce“ 

28. Na strane 27 Aktivita E.1.2 Dopravná infraštruktúra pre investíciu v odseku prvej vety sa 

vypúšťa slovné spojenie „ 2km dlhej“ a upravuje sa slovné spojenie „k investícii“ na „k 

investíciám“, taktiež sa vypúšťa slovné spojenie „ ktorej zámerom je otvorenie prevádzky na 

ťažbu piesku a kaolínu, triedenie piesku a kaolínu.“ a dopĺňa sa veta „Vybudovanie 

prístupovej cesty k investícii spoločnosti“ o slovné spojenie „ na podporu pracovných miest.“ 

29. Na strane 27 k tabuľke Aktivita E.1.2 Dopravná infraštruktúra pre investíciu sa riadok Partneri 

dopĺňa o slovné spojenie „ďalšie obce“ 

30. Na strane 30 v tabuľke č. 10 Rozdelenie regionálneho príspevku pre okres Poltár 

v jednotlivých rokoch v EUR sa upravuje výška príspevku pre prioritnú oblasť A. Systémové 

opatrenia na úrovni okresu Poltár v stĺpci č. 4 v roku 2018 zo sumy „132,25“ na sumu 

„120,413“ a v stĺpci č. 7 Spolu v (tis. EUR) zo sumy „550“ na sumu „538,163“ 

31. Na strane 30 v tabuľke č. 10 Rozdelenie regionálneho príspevku pre okres Poltár 

v jednotlivých rokoch v EUR sa upravuje výška príspevku pre prioritnú oblasť B. Podpora 

podnikania, vzniku nových pracovných miest a inovácií v stĺpci č. 4 v roku 2018 zo sumy 

„317,75“ na sumu „329,587“ a v stĺpci č. 7 Spolu v (tis. EUR) zo sumy „1739,5“ na sumu 

„1751,337“ 

 

 


