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Návrh dodatku č. 4  

k Akčnému plánu rozvoja okresu Sobrance 

Akčný plán rozvoja okresu Sobrance v znení dodatku č. 3 schváleného predsedom 

vlády Slovenskej republiky dňa 03. 07. 2018 v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky 

č. 112/2017 z 01. marca 2017 sa mení a dopĺňa takto: 

1. Na strane 13, sa vypúšťajú podopatrenia B.1.1, B.1.2, B.1.3, B.1.4, B.1.5 a B.1.6 

k opatreniu B.1. 

2. Na strane 14, sa vypúšťajú podopatrenia B.2.1 a B.2.2 k opatreniu B.2. 

3. Na strane 14, opatrenie B.3 sa v stĺpci  „Partneri“ dopĺňa „mesto, obce, subjekty 

územnej spolupráce, iné právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, neziskové 

organizácie, Pozemkové spoločenstvo lesov a pasienkov“ a vypúšťa sa „mesto Sobrance, 

obce Lekárovce, Inovce, Ostrov, Úbrež, Lesy SR“. 

4. Na strane 15, sa vypúšťa opatrenie C.4 Rozvoj pilotného modelu procesu diagnostiky 

a rediagnostiky. 

5. Na strane 15, opatrenie D.1 sa v stĺpci  „Partneri“ dopĺňa „mesto, obce, subjekty 

územnej spolupráce, iné právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, neziskové 

organizácie“ a vypúšťa sa „mesto Sobrance, obce Koromľa, Lekárovce“. 

6. Na strane 15, opatrenie D.3 sa v stĺpci  „Partneri“ dopĺňa „mesto, obce, subjekty 

územnej spolupráce, iné právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, neziskové 

organizácie, Pozemkové spoločenstvo lesov a pasienkov“ a vypúšťa sa „Lesy SR, š.p, 

odštepný závod Sobrance“. 

7. Na strane 15, opatrenie D.4 sa v stĺpci  „Partneri“ dopĺňa „mesto, obce, subjekty 

územnej spolupráce, iné právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, neziskové 

organizácie“ a vypúšťa sa „obec Podhoroď“. 

8. Na strane 15, opatrenie D.6 sa v stĺpci  „Partneri“ dopĺňa „subjekty územnej spolupráce, 

iné právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, neziskové organizácie, pozemkové 

spoločenstvo lesov a pasienkov“. 

9. Na strane 15, opatrenie D.7 sa v stĺpci  „Partneri“ dopĺňa „subjekty územnej spolupráce, 

iné právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, neziskové organizácie“. 

10. Na strane 16, v tabuľke k opatreniu „A.2“ sa vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje 

financovania:“, „Celkové náklady:“, a „Regionálny príspevok:“. 

11. Na strane 16, v tabuľke k opatreniu „A.2“  sa v riadku  „Partneri“ dopĺňa „Rada pre 

rozvoj najmenej rozvinutých okresov“ a „Výbor pre rozvoj okresu Sobrance“. 

12. Na strane 17, v tabuľke k opatreniu „A.3“ sa vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje 

financovania:“, „Celkové náklady:“, a „Regionálny príspevok:“. 

13. Na strane 17, v tabuľke k opatreniu „A.3“  sa v riadku  „Partneri“ dopĺňa „Rada pre 

rozvoj najmenej rozvinutých okresov“. 

14. Na strane 17, v tabuľke k opatreniu „A.4“ sa vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje 

financovania:“, „Celkové náklady:“, a „Regionálny príspevok:“. 
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15. Na strane 17, sa na záver prioritnej oblasti „A“ dopĺňa tabuľka, ktorá znie: 

„Predpokladané zdroje financovania prioritnej oblasti A“ 

Predpokladané zdroje financovania:  IROP(CLLD), PP VaI, OP ĽZ, PPA, ŠR (Úrad 

vlády - RP, SIH - investičný stimul, súkromné 

zdroje mesta, obcí, neziskových organizácií 

Celkový rozpočet:  4 700  tis. EUR 

Z toho výška RP:  314,80 tis. EUR 

 

16. Na strane 17, v opatrení B.1, sa vypúšťajú body: 

 podporu modernizácie technológie a rozšírenia kapacít pestovateľskej pálenice, 

 podporu rozšírenia kapacít na spracovanie regionálnych surovín (olejniny) na 

výrobu za studena lisovaného oleja pre potravinárske účely, 

17. Na strane 18, k opatreniu B.1, sa dopĺňa znenie: 

 obnova zastaralých výrobných technológií a poľnohospodárskych strojov, 

 podpora rozšírenia alebo založenia chovov dobytku, 

 podporu vybudovania spracovateľského a výrobného podniku pre spracovanie 

poľnohospodárskych produktov od   malých a stredných farmárov, 

 podporu vybudovania spracovateľského a výrobného podniku pre spracovanie 

produktov z chovov hospodárskych zvierat od malých a stredných farmárov, 

 

18. Na strane 18 sa vypúšťa tabuľka k opatreniu „B.1“  

Predpokladané zdroje 

financovania: 

PRV, OP VaI, OP ĽZ, súkromné zdroje, RP, 

investičný stimul, SIH 

Celkové náklady: 16 564 tis. EUR, z toho súkromné zdroje 5 307 tis. 

EUR 

Regionálny príspevok (RP) 386 tis. EUR                 

Kľúčoví partneri (gestor) Okresné projektové centrum, podnikateľské subjekty 

Partneri: MAS, MPRV SR, MH SR, MPSVR SR 

Termín: 2016 – 2020  

Pozn. maximálna výška nenávratného finančného príspevku z PRV je na úrovni 2 mil. eur na 

projekt:“. 

19. Na strane 18, sa vypúšťa časť „Indikatívny zoznam projektových zámerov 

k podopatreniu B.1“ . 

20. Na strane 19, sa vypúšťa Podopatrenie B.2.1 Podpora minimálne 2 súkromných 

podnikateľov v oblasti rozvoja produkcie a zvýšenie konkurencieschopnosti a inovácií s 

cieľom vytvorenia pracovných miest pre rôzne kategórie zamestnancov. 
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21. Na strane 19, vypúšťa tabuľka k podopatreniu „B.2.1“  

Predpokladané zdroje 

financovania: 

OP VaI, OP ĽZ, súkromné zdroje, RP, investičný 

stimul, SIH 

Celkové náklady: 566 tis. EUR,  

Regionálny príspevok (RP) 20 tis. EUR  

Kľúčoví partneri (gestor) Okresné projektové centrum, podnikateľské subjekty 

Partneri: SARIO, MH SR, ÚPSVaR, MPSVR SR 

Termín: 2017 – 2020 

 

22. Na strane 19, vypúšťa sa časť „Indikatívny zoznam projektových zámerov 

k podopatreniu B.2.1“. 

23. Na strane 19, sa vypúšťa Podopatrenie B.2.2 Podpora tvorby logistických kapacít pre 

minimálne 2 obchodné spoločnosti, ktoré po rozšírení výrobných kapacít a využitia 

inovácií procesu, produktov, a/alebo organizačnej inovácie vytvoria priestor pre 

zamestnanie nízko kvalifikovanej pracovnej sily, absolventov a iných znevýhodnených 

uchádzačov o zamestnanie. 

24. Na strane 19, sa vypúšťa tabuľka k podopatreniu B.2.2 

Predpokladané zdroje financovania: OP VaI, OP ĽZ, súkromné zdroje, RP, investičný 

stimul, SIH 

Celkové náklady: 3 627  tis. EUR 

Regionálny príspevok (RP) 92tis. EUR  

Kľúčoví partneri (gestor) Okresné projektové centrum, podnikateľské subjekty 

Partneri: SARIO, MH SR, ÚPSVaR, MPSVR SR 

Termín: 2017 – 2020 

 

25. Na strane 20, vypúšťa sa časť „Indikatívny zoznam projektových zámerov 

k podopatreniu B.2.2“.  

26. Na strane 20, sa vypúšťa tabuľka k opatreniu B.3  

Predpokladané zdroje financovania: OP KŽP, RP, OP ĽZ, SIH, obce 

Celkové náklady: 3 125 tis. EUR 

Regionálny príspevok (RP) 615 tis. EUR 

Kľúčoví partneri (gestor) obce, Lesy SR, odštepný závod Sobrance, mesto 

Sobrance 

Partneri: ÚPSVR SO, MPSVR SR, MV SR, MŽP SR, 

Termín: 2016 – 2020 

 

27. Na strane 20, vypúšťa sa časť „Indikatívny zoznam projektových zámerov 

k podopatreniu B.3“.  
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28. Na strane 21, sa na záver prioritnej oblasti „B“ dopĺňa tabuľka, ktorá znie: 

„Predpokladané zdroje financovania prioritnej oblasti B“ 

Predpokladané zdroje 

financovania:  

PPA, OP VaI, OP ĽZ, OP KŽP, súkromné zdroje, 

RP, investičný stimul, SIH, IROP(CLLD), ŠR 

Celkový rozpočet:  23 882 tis. EUR 

Z toho výška RP: 1  060,20 tis. EUR 

Kľúčoví partneri (gestor)  Okresné projektové centrum, mesto, obce, subjekty 

územnej spolupráce, iné právnické osoby a fyzické 

osoby – podnikatelia, neziskové organizácie, Lesy 

SR  

Partneri: MAS, MPRV SR, MH SR, MPSVR SR, ÚV SR, 

ÚPSVR SO, MV SR, MŽP   

Termín: 2016 – 2020   

             

29. Na strane 22, v tabuľke k opatreniu „C.1.2“ sa vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje 

financovania:“, „Celkové náklady:“, a „Regionálny príspevok:“. 

30. Na strane 22, v tabuľke k opatreniu „C.2“ sa vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje 

financovania:“, „Celkové náklady:“, a „Regionálny príspevok:“. 

31. Na strane 22, v tabuľke k opatreniu „C.3“ sa vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje 

financovania:“, „Celkové náklady:“, a „Regionálny príspevok:“. 

32. Na strane 23, v tabuľke k opatreniu „C.4“ sa vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje 

financovania:“, „Celkové náklady:“, a „Regionálny príspevok:“. 

33. Na strane 23 sa vypúšťa opatrenie, text a tabuľka nasledovne: Opatrenie C.4 Rozvoj 

pilotného modelu procesu diagnostiky a rediagnostiky detí a žiakov so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami v regióne s cieľom zvýšiť ich úspešnosť pri 

dosahovaní vzdelávacích výsledkov. Cieľom je zreálnenie a postupné zníženie počtu 

rómskych detí na špeciálnej základnej škole a ich integrácia. 

Predpokladané zdroje 

financovania: 

OP ĽZ, ŠR 

Regionálny príspevok (RP) - 

Kľúčoví partneri (gestor) MŠVVaŠ SR, USVRK, MPSVR SR 

Partneri: obce a mestá okresu 

Termín: 2017 – 2020 
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34. Na strane 23, na záver prioritnej oblasti „C“ sa dopĺňa tabuľka, ktorá znie: 

Predpokladané zdroje financovania prioritnej oblasti C 

Predpokladané zdroje financovania:  IROP, OP ĽZ, ŠR, RP, mesto Sobrance 

Celkový rozpočet:  2 510 tis. EUR 

Z toho výška RP: 240 tis. EUR 

 

35. Na strane 23, sa na začiatok prioritnej oblasti „D“ dopĺňa znenie:  

 výstavba a rekonštrukcia liečebných a relaxačných centier, 

 výstavba športovo-relaxačných areálov, 

 výstavba a rekonštrukcia verejných, spoločenských, okres zveľaďujúcich 

inštitúcií, 

 rekonštrukcia, výstavba a obnova múzeí, knižníc, výstavísk, galérií a iných 

poznávacích a prezentačných inštitúcií, 

 rekonštrukcia, obnova a záchrana historických pamiatok okresu, 

 výstavba, rekonštrukcia, obnova alebo rozšírenie sociálnych zariadení a ich 

vybavenia, 

 založenie recyklačných staníc, zberní triedeného odpadu, triedičiek odpadu 

a riešení zlepšenia odpadového hospodárstva, zberných dvorov a kompostovísk, 

 všeobecne prospešné zariadenia pre skvalitňovanie občianskej vybavenosti 

a turistického ruchu v okrese, 

 výstavba infraštruktúry pre podporu a rozvoj ochrany životného prostredia, 

 výstavba a rozširovanie predškolských zariadení, detských škôlok a jaslí.  

36. Na strane 23, v tabuľke k opatreniu „D.1“ sa vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje 

financovania:“, „Celkové náklady:“, a „Regionálny príspevok:“.  

37. Na strane 23, v tabuľke k opatreniu „D.1“ v riadku  „Kľúčoví partneri (gestor)“ sa 

dopĺňa: Mesto, obce, subjekty územnej spolupráce, iné právnické osoby a fyzické osoby 

– podnikatelia, neziskové organizácie, vypúšťa sa „obce Koromľa a Lekárovce, mesto 

Sobrance“. 

38. Na strane 23, vypúšťa sa časť  „Indikatívny zoznam projektových zámerov k Opatreniu 

D.1“. 

39. Na strane 24, v tabuľke k opatreniu „D.2“ vypúšťajú sa riadky „Predpokladané zdroje 

financovania:“, „Celkové náklady:“, a „Regionálny príspevok:“. 

40. Na strane 24, vypúšťa sa časť „Indikatívny zoznam projektových zámerov k Opatreniu 

D.2“. 

41. Na strane 25, v tabuľke k opatreniu „D.3“ sa vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje 

financovania:“, „Celkové náklady:“, a „Regionálny príspevok:“. 

42. Na strane 25, v tabuľke k opatreniu „D.3“ v riadku  „Kľúčoví partneri (gestor)“ sa 

dopĺňa: Mesto, obce, subjekty územnej spolupráce, iné právnické osoby a fyzické osoby 

– podnikatelia, neziskové organizácie, Pozemkové spoločenstvo lesov a pasienkov, 

vypúšťa sa „Lesy SR, š.p. odštepný závod Sobrance, obec Remetské Hámre“. 
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43. Na strane 25, v tabuľke k opatreniu „D.4“ sa vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje 

financovania:“, „Celkové náklady:“, a „Regionálny príspevok:“. 

44. Na strane 25, v tabuľke k opatreniu „D.5“ vypúšťajú sa riadky „Predpokladané zdroje 

financovania:“, „Celkové náklady:“, a „Regionálny príspevok:“.  

45. Na strane 26, v tabuľke k opatreniu „D.6“ vypúšťajú sa riadky „Predpokladané zdroje 

financovania:“, „Celkové náklady:“, a „Regionálny príspevok:“. 

46. Na strane 26, v tabuľke k opatreniu „D.6“ v riadku  „Kľúčoví partneri (gestor)“ sa 

dopĺňa: subjekty územnej spolupráce, iné právnické osoby a fyzické osoby – 

podnikatelia, neziskové organizácie, Pozemkové spoločenstvo lesov a pasienkov.  

47. Na strane 26, v tabuľke k opatreniu „D.6.2“ v riadku  vypúšťajú sa riadky 

„Predpokladané zdroje financovania:“, „Celkové náklady:“, a „Regionálny príspevok 

(RP):“. 

48. Na strane 28, v tabuľke k podopatreniu „D.7.4“ vypúšťajú sa riadky „Predpokladané 

zdroje financovania:“, „Celkové náklady:“, a „Regionálny príspevok:“.  

49. Na strane 28, v tabuľke k opatreniu „D.7.4“ v riadku  „Kľúčoví partneri (gestor)“ sa 

dopĺňa „obce, subjekty územnej spolupráce, iné právnické osoby a fyzické osoby – 

podnikatelia, neziskové organizácie“ a vypúšťa sa: obce Tibava, Lekárovce. 

50. Na strane 28, sa na záver prioritnej oblasti „D“ dopĺňa tabuľka, ktorá znie: 

Predpokladané zdroje financovania prioritnej oblasti D 

Predpokladané zdroje 

financovania:  

IROP, OP ĽZ, KŽP, INTERREG V-A, SIH, ŠR (ÚV SR 

a ministerstvá: MK SR – Obnovme si svoj dom, MPRV 

SR, MŽP SR - Envirofond) vlastné zdroje miest, obcí, 

neziskových organizácií a iné dotácie 

Celkový rozpočet:  40 780 tis. EUR  

Z toho výška RP: 890 tis. EUR  

 

51. Na strane 30 sa vypúšťa Tabuľka 5 Poskytnutie regionálneho príspevku pre okres 

Sobrance (v tis. EUR). 

52. Na strane 31 v tabuľke 6 Poskytnutie regionálneho príspevku pre okres Sobrance (v tis. 

EUR) sa mení prerozdelenie regionálneho príspevku z dôvodu nevyčerpania medzi 

opatreniami nasledovne: 

 v roku 2016, sa z Prioritnej oblasti B Rozvoj trhu práce založený na posilnení 

regionálnej a lokálnej ekonomiky, vrátane poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a 

nadväzujúcich odvetví sa presúva  regionálny príspevok vo výške vo výške 55,80 tis. 

EUR do Prioritnej oblasti D. Stabilizácia kvalifikovanej pracovnej sily a investícií v 

území zlepšením podmienok pre život a podnikanie rozvojom technickej a sociálnej 

infraštruktúry a zlepšením kvality služieb.  

 v roku 2017 sa z Prioritnej oblasti A Systémové opatrenia na úrovni okresu  sa presúva  

regionálny príspevok vo výške 6,8 tis. EUR do Prioritnej oblasti D Stabilizácia 

kvalifikovanej pracovnej sily a investícií v území zlepšením podmienok pre život a 

podnikanie rozvojom technickej a sociálnej infraštruktúry a zlepšením kvality služieb.   
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 v roku 2018 sa z Prioritnej oblasti A, presúva  regionálny príspevok vo výške 0,8 tis 

EUR do Prioritnej oblasti D Stabilizácia kvalifikovanej pracovnej sily a investícií v 

území zlepšením podmienok pre život a podnikanie rozvojom technickej a sociálnej 

infraštruktúry a zlepšením kvality služieb.  

 V roku 2019 sa z Prioritnej oblasti A Systémové opatrenia na úrovni okresu,  presúva 

regionálny príspevok vo výške 0,8 tis EUR do Prioritnej oblasti D Stabilizácia 

kvalifikovanej pracovnej sily a investícií v území zlepšením podmienok pre život a 

podnikanie rozvojom technickej a sociálnej infraštruktúry a zlepšením kvality služieb.  

 V roku 2020 sa z Prioritnej oblasti A Systémové opatrenia na úrovni okresu,  presúva 

regionálny príspevok vo výške 0,8 tis EUR do Prioritnej oblasti D Stabilizácia 

kvalifikovanej pracovnej sily a investícií v území zlepšením podmienok pre život a 

podnikanie rozvojom technickej a sociálnej infraštruktúry a zlepšením kvality služieb.  

 

53. Na strane 31 Tabuľka 6  Poskytnutie regionálneho príspevku pre okres Sobrance – 

súborne podľa opatrení znie:  

Tabuľka  5: Poskytnutie regionálneho príspevku pre okres Sobrance – súborne 

podľa opatrení. (v tis. EUR) 

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

Prioritná oblasť 2016 2017 2018 2019 2020 

Spolu  

(v tis. 

EUR) 

Vytvorené 

pracovné 

miesta 

A. Systémové opatrenia na 

úrovni okresu 

 

20 

 

51,80 

 

81,00 

 

81,00 

 

81,00 

 

314,80 

 

25 

B. Prioritná oblasť  B. Rozvoj 

trhu práce založený na 

posilnení regionálnej a 

lokálnej ekonomiky, vrátane 

poľnohospodárstva, lesného 

hospodárstva a 

nadväzujúcich odvetví 

 

44,20 

 

231,4 

 

293,2 

 

268,2 

 

223,2 

  

1 060,20 

 

900 

C. Prioritná oblasť  Adaptácia a 

rozvoj pracovných síl 

prostredníctvom vzdelávania 

podľa požiadaviek trhu práce 

a regionálnej politiky okresu 

 

50 

 

80 

 

60 

 

50 

 

0 

 

240 

 

100 

D. Prioritná oblasť  Stabilizácia 

kvalifikovanej pracovnej sily 

a investícií v území 

zlepšením podmienok pre 

život a podnikanie rozvojom 

technickej a sociálnej 

infraštruktúry a zlepšením 

kvality služieb 

 

385,80 

 

136,80 

 

65,80 

 

100,80 

 

200,80 

 

890,00 

 

200 

       Spolu 500 500 500  500 505 2 505 1 225 
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Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa  


