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Návrh zmien schválených ročných priorít okresu Kežmarok v roku 2020 

 
I. Základné informácie 

 

Dátum zverejnenia výzvy: 1.7.2020 Termín na podanie 

žiadosti: 

1.7.2020 - 26.7.2020 

Počet doručených projektov: 30  

 

Počet projektov 

predložených hodnotiacej 

komisii: 

25 

Pozn.: 5 žiadosti boli 

vylúčené zo zákonných 

dôvodov 

Členovia hodnotiacej 

komisie: 

Michal Kováč (MIRRI SR) 

Lukáš Hotary (VÚC)  

Jaroslav Maitner (okres) 

Ladislav Oravec (okres) 

Jaroslav Bukovina (okres) 

Dátum zasadnutia 

hodnotiacej komisie: 

18.9.2020 Bodové hodnotenie 

komisie je zverejnené na 

stránke: 

http://www.minv.sk/?Akcny

_plan_rozvoja_okrsu_Kezm

arok 

Dátum zasadnutia Výboru 

pre rozvoj okresu Kežmarok:  

28.9.2020 Výška alokácie (v €): 570 000,00 

 

 

 

II. Hodnotenie a návrh Výboru 

 

Hodnotiaca komisia odporúčala podporiť 16 žiadostí s bodovým hodnotím vyšším ako 60 bodov. Z nich 

Výbor navrhol podporiť 12 žiadostí, pričom v jednom prípade navrhol krátenie výšky regionálneho 

príspevku v súlade s odporúčaním komisie. Výbor navrhol podporiť aj ďalšie 2 žiadosti. 

 

 

Tabuľka 1. Výber projektov: návrh Hodnotiacej komisie a Výboru 

ID Názov žiadateľa Názov projektu 
Požadovaný 

RP v € 

Bodové 

hodnotenie 

komisie 

Návrh RP 

Výboru v € 

16 
Stráne Invest, RSP 

s.r.o.  

Podpora regionálnej 

ekonomiky a rozvoja lokálnej 

zamestnanosti 

80 000,00 84 80 000,00 

7 Jozef Furcoň Obstaranie zvinovacieho lisu 20 000,00 78 0,00 

Členovia Výboru pre rozvoj okresu Kežmarok 

Meno a priezvisko  zastúpenie sociálno-ekonomického partnera daným členom 

výboru  

Vladimír Škára, Ing. Prednosta Okresného úradu Kežmarok 

Matúš Polák, Ing. zástupca mesta Kežmarok 

Janka Gantnerová, Ing. zástupca podnikateľov 

Marián Tokár, Ing. zástupca výrobcov regionálnych produktov 

Ján Kapolka, Ing. zástupca obcí okresu Kežmarok 

Jozef Kuna zástupca mesta Spišská Belá 

Zlatica Čubanová, Ing. zástupca Úradu práce sociálnych vecí a rodiny 
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28 RAMAGU, o. z.  

Udržateľnosť RAMAGU 

ATELIÉRU - jediného 

nezávislého kultúrneho centra 

v okrese 

20 250,00 75 20 250,00 

10 
MADAS Stav, 

s.r.o.  
Výstavba skladovacej haly 80 000,00 72 80 000,00 

5 Obec Holumnica 

Rekonštrukcia a zateplenie 

fasády zdravotného strediska v 

obci Holumnica 

35 993,37 70 35 993,37 

29 Nezdolný Vrch 
Archeoastronomická galéria 

"Tatranský Stonehenge" 
34 000,00 70 34 000,00 

13 REA Tatry, s.r.o. Royal Tower Malý Slavkov 40 000,00 69 40 000,00 

22 
Sociálny podnik 

Toporec, s. r. o.  

Službami k rozvoju obce 

Toporec 
46 020,00 68 46 020,00 

18 
Obec Veľká 

Franková 

Celoročná údržba a výstavba 

cyklistických a turistických 

trás pre Zamagurské obce 

22 500,00 65 22 500,00 

1 Ing. Mária Vidová 
Obstaranie poľnohospodárskej 

techniky 
19 950,00 63 0,00 

23 

Súkromná spojená 

škola, ul. Biela 

voda 2, Kežmarok 

Druhá šanca 85 626,00 63 60 084,00 

4 

Oblastná 

organizácia 

cestovnéhu ruchu 

Tatry-Spiš-Pieniny 

Rozvoj miestneho 

cyklistického a turistického 

značenia spolupracujúcich 

obcí Vrbov, Vlková, Žakovce, 

Tvarožná, Abrahámovce 

4 700,00 62 4 700,00 

20 

Cirkevný zbor 

ECAV na 

Slovensku 

Kežmarok 

Knižná publikácia: Drevený 

artikulárny kostol 
10 000,00 62 10 000,00 

6 Mesto Spišská Belá 

Modernizácia športového 

areálu pri ZŠ J. M. Petzvala v 

Spišskej Belej 

65 000,00 61 65 000,00 

14 Obec Matiašovce 

Rozvoj služieb v Zamagurí v 

oblasti údržby pozemkov ciest 

a cyklotrás 

38 883,34 61 0,00 

21 Farm-Leibitz s.r.o.  

Nákup novej 

poľnohospodárskej techniky 

pre Farm-Leibitz s. r. o.  

80 000,00 61 0,00 

30 Antiqua Villa s.r.o.  Pltnícka akadémia - II. fáza 90 000,00 54 0,00 

26 
MVDr. Gregor 

Kuffa, SHR 

Nákup poľnohospodárskych 

technológií na výrobu nových 

regionálnych BIO produktov z 

vyzretého hovädzieho mäsa 

"Dry aged beef" pod značkou 

Farma nad Kežmarkom. 

20 000,00 49 0,00 

12 Mesto Kežmarok 

Zlepšenie kvality a 

dostupnosti služieb 

prostredníctvom vybudovania 

CIZS v Kežmarku 

450 000,00 45 0,00 

25 
Tatralam Slovakia 

s.r.o. 

TatraKKademy - inovatívna 

forma vzdelávania v prírode 
140 000,00 42 0,00 
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pre každého, s náučným 

rekreačným chodníkom 

TatraTrail a s výhliadkovou 

vežou nad mestom Kežmarok 

TatraTower 

3 TOREAL, s.r.o.  
Výmena okien a dverí v 

bývalej Weinovej továrni 
40 000,00 30 40 000,00 

27 RRA Horný Spiš 
Podpora Centra udržateľnej 

energetiky 
32 628,48 23 0,00 

9 
Michal Dudek s. r. 

o.  

Inovácia a modernizovanie 

gastronomických služieb 
79 846,00 21 31 452,63 

11 LOMNICA s.r.o.  

Modernizácia technologických 

zariadení v gastronómii a 

rozšírenie poskytovaných 

služieb v cestovnom ruchu 

40 000,00 15 0,00 

19 
Mesto Spišská 

Stará Ves 

Prístrešky na nádoby pre 

komunálny odpad a 

separovaný odpad 

70 000,00 10 0,00 

 Spolu    570 000,00 

 

 

 

III. Porovnanie hodnotenia hodnotiacej komisie a Výboru 

 

Zo žiadostí navrhnutých hodnotiacou komisiou Výbor neodporučil podporiť tieto žiadosti: 

 Jozef Furcoň 

 Ing. Mária Vidová 

 Obec Matiašovce 

 Farm-Leibitz s.r.o. 

 

Zo žiadostí, ktoré hodnotiaca komisia neodporučila podporiť Výbor navrhuje podporiť:  

 TOREAL, s.r.o. 

 Michal Dudek s. r. o. 

 
Výbor neposkytol dôvody odlišného výberu žiadostí oproti odporúčaniu hodnotiacej komisie. 

 

 

IV. Návrh pre hlasovanie Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov 

 

MIRRI SR ako predkladateľ materiálu nemá kompetenciu dopĺňať zoznam žiadostí predložených 

Výborom okresu, môže však navrhnúť vypustenie niektorých žiadostí s uvedením dôvodu.  

 

MIRRI odporúča podporiť 11 žiadostí, ktoré boli odporúčané hodnotiacou komisiou a boli predložené 

Výborom. 

 

MIRRI neodporúča realizáciu projektu č. 3 TOREAL, s.r.o. a č. 9 Michal Dudek, s.r.o. z dôvodu 

absencie zdôvodnenia Výboru pre zaradenie projektov do návrhu ročných priorít napriek negatívnemu 

odporúčaniu komisie a č. 13 REA TATRY, s.r.o. z dôvodu nedostatočného prínosu k napĺňaniu cieľov 

akčného plánu. 
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Tabuľka 2. Návrh ročných priorít odporúčaný MIRRI SR 

ID Názov žiadateľa Názov projektu 
Požadovaný 

RP v € 

Bodové 

hodnotenie 

komisie 

Návrh 

MIRRI v € 

16 
Stráne Invest, RSP 

s.r.o.  

Podpora regionálnej 

ekonomiky a rozvoja lokálnej 

zamestnanosti 

80 000,00 84 80 000,00 

28 RAMAGU, o. z.  

Udržateľnosť RAMAGU 

ATELIÉRU - jediného 

nezávislého kultúrneho centra 

v okrese 

20 250,00 75 20 250,00 

10 
MADAS Stav, 

s.r.o.  
Výstavba skladovacej haly 80 000,00 72 80 000,00 

5 Obec Holumnica 

Rekonštrukcia a zateplenie 

fasády zdravotného strediska 

v obci Holumnica 

35 993,37 70 35 993,37 

29 Nezdolný Vrch 
Archeoastronomická galéria 

"Tatranský Stonehenge" 
34 000,00 70 34 000,00 

22 
Sociálny podnik 

Toporec, s. r. o.  

Službami k rozvoju obce 

Toporec 
46 020,00 68 46 020,00 

18 
Obec Veľká 

Franková 

Celoročná údržba a výstavba 

cyklistických a turistických 

trás pre Zamagurské obce 

22 500,00 65 22 500,00 

23 

Súkromná spojená 

škola, ul. Biela 

voda 2, Kežmarok 

Druhá šanca 85 626,00 63 60 084,00 

4 

Oblastná 

organizácia 

cestovného ruchu 

Tatry-Spiš-Pieniny 

Rozvoj miestneho 

cyklistického a turistického 

značenia spolupracujúcich 

obcí Vrbov, Vlková, 

Žakovce, Tvarožná, 

Abrahámovce 

4 700,00 62 4 700,00 

20 

Cirkevný zbor 

ECAV na 

Slovensku 

Kežmarok 

Knižná publikácia: Drevený 

artikulárny kostol 
10 000,00 62 10 000,00 

6 Mesto Spišská Belá 

Modernizácia športového 

areálu pri ZŠ J. M. Petzvala v 

Spišskej Belej 

65 000,00 61 65 000,00 

 Spolu    458 547,37 
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Návrh zmien schválených ročných priorít okresu Kežmarok 

a.) Doplnenie zoznamu aktivít v okrese, ktorých realizácia sa má začať v roku 2020, schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 615 

z 18. decembra 2019 

Poradové číslo 

aktivity 
Aktivita z akčného plánu 

  Názov aktivity Prioritná oblasť a opatrenie 

1. 
A. Systémové opatrenia Akčného plánu na úrovni 

okresu Kežmarok 

Prioritná oblasť: A. Systémové opatrenia Akčného plánu na úrovni okresu Kežmarok 

Opatrenie: 1. Kežmarská rozvojová platforma 

2. B. Podpora regionálnej ekonomiky a inovácií 

Prioritná oblasť: B. Podpora regionálnej ekonomiky a inovácií 

Opatrenie: 2. Podpora projektov v pôdohospodárstve a nadväzujúcich odvetviach 

Opatrenie: 3. Podpora vzniku novozaložených a rozšírenie existujúcich podnikateľských 

subjektov v priemysle, energetike a službách 

Opatrenie: 4. Podpora vstupu nových investorov do priemyselného parku Kežmarok 

Opatrenie: 5. Subjekty sociálnej ekonomiky s subjekty na podporu lokálnej zamestnanosti a 

verejných služieb 

Opatrenie: 6. Projekt podpory regionálnych produktov 

3. C. Podpora rozvoja ľudského kapitálu 

Prioritná oblasť: C. Podpora rozvoja ľudského kapitálu 

Opatrenie: 7. Realizácia NP "Cesta na trh práce" v okrese Kežmarok 

Opatrenie: 8. Integrované centrá inkluzívnej výchovy a vzdelávania 

Opatrenie: 9. Regionálne centrum vzdelávania 

Opatrenie: 10. Vytvorenie pracovísk centier odborného vzdelávania a prípravy pri SOŠ ako 

tréningových centier 

Opatrenie: 11. Vytvorenie Centra poradenstva a služieb zamestnanosti (Kompetenčné centrum) 
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Poradové číslo 

aktivity 
Aktivita z akčného plánu 

  Názov aktivity Prioritná oblasť a opatrenie 

4. 
D. Zvyšovanie atraktivity územia a zlepšenie kvality a 

dostupnosti služieb 

Prioritná oblasť: D. Zvyšovanie atraktivity územia a zlepšenie kvality a dostupnosti služieb 

Opatrenie: 12. Dva pilotné programy svojpomocnej výstavby sociálneho bývania pre aktívnych 

Opatrenie: 13. Projekt svojpomocnej výstavby bytových jednotiek pre mladé rodiny 

Opatrenie: 14. Podpora projektov nájomných bytov pre mladých ľudí 

Opatrenie: 15. Tri centrá integrovanej zdravotnej a sociálnej starostlivosti a dve okresné 

integrované koncepcie/politiky 

Opatrenie: 16. Stavby ciest I. triedy - I/67, I/66, I/77 Rožňava - Bardejov, vrátane úseku Veľká 

Lomnica - Kežmarok 

Opatrenie: 17. Projekty zlepšenia kvality a dostupnosti verejných služieb 

Opatrenie: 18. Príprava územia 

 

  



7 
 

b.) Doplnenie zoznamu projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku, ktorých realizácia sa má začať v roku 2020, 

schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 615 z 18. decembra 2019 

Por. 

č. 

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 
Uplatnenie 

výnimky 

na základe 

§ 8, ods. 4  

zákona   
Priamo 

(počet) 

Nepriamo 

(počet) 
Celkom Rok 2020 

1 

Názov: 
Stráne Invest, 

RSP s.r.o. 

Podpora vytvárania 

predajných miest a 

distribučných miest a 

práce s verejnosťou - 

zariadenie 

pekárenskej 

prevádzky - 

vybavenie. 

áno nie 
neposudzuje 

sa 
2. 

Podpora regionálnej 

ekonomiky a inovácií 

Vytvorenie 

pracovných miest. 

Zníženie 

nezamestnanosti. 

Zlepšenie podmienok 

na trhu práce 

2 0 96 000 € 80 000 € 80 000 € nie 

Sídlo: 

Stráne pod 

Tatrami 2,  

059 76  

Mlynčeky 

IČO: 51 930 889 
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Por. 

č. 

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 
Uplatnenie 

výnimky 

na základe 

§ 8, ods. 4  

zákona   
Priamo 

(počet) 

Nepriamo 

(počet) 
Celkom Rok 2020 

2 

Názov: 
RAMAGU, 

o. z.  

Zachovanie a 

zlepšenie celoročnej 

kultúrnej ponuky v 

regióne 

prostredníctvom 

udržania 

zamestnanosti a 

zlepšenia 

technického 

vybavenia kult. 

Centra - úhrada 

mzdových nákladov 

dvoch zamestnancov 

za rok 2020 a nákup 

technického 

vybavenia. 

nie nie 
neposudzuje 

sa 
4. 

Zvýšenie atraktivity 

územia. Zlepšenie 

kvality a dostupnosti 

služieb  Zvýšenie 

atraktivity regiónu 

pre život, cestovný 

ruch. Udržanie 

pracovných miest. 

1,5 0 22 500 € 20 250 € 20 250 € nie 
Sídlo: 

Slov. nár. 

povstania 

30/59, 061 

01  Spišská 

Stará Ves 

IČO: 42 232 473 

3 

Názov: 
MADAS 

Stav, s.r.o. 

Úhrada nákladov na 

výstavbu haly - 

výstavba haly. 

áno nie 
neposudzuje 

sa 
2. 

Vytvorenie 

pracovných miest. 

Zníženie 

nezamestnanosti. 

Ekonomická 

podpora. Zlepšenie 

podmienok na trhu 

práce 

2 0 115 000 € 80 000 € 80 000 € nie 

Sídlo: 

059 52  

Veľká 

Lomnica 

IČO: 50 527 932 
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Por. 

č. 

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 
Uplatnenie 

výnimky 

na základe 

§ 8, ods. 4  

zákona   
Priamo 

(počet) 

Nepriamo 

(počet) 
Celkom Rok 2020 

4 

Názov: 
Obec 

Holumnica 
Tepelno-technické 

zhodnotenie budovy 

zdravotného 

strediska, zlepšenie 

vzhľadu budovy, v 

ktorej sa poskytujú 

služby verejného 

zdravotníctva 

primárnej zdravotnej 

starostlivosti - 

rekonštrukcia 

zdravotného 

strediska. 

nie nie 
neposudzuje 

sa 
4. 

Zvýšenie atraktivity 

územia. Zlepšenie 

kvality a dostupnosti 

služieb 

0 0 39 993 € 35 993 € 35 993 € nie 
Sídlo: 

Holumnica č. 

32, 059 94  

Holumnica 

IČO: 00 326 186 

5 

Názov: 
Nezdolný 

Vrch 

Úhrada výdavkov 

spojených s nákupom 

technológií pre 

mobilnú vizuálnu 

galériu - vytvorenie a 

zriadenie vizuálnej 

mobilnej prezentácie 

historického 

výskumu 

"Tatranského 

Stonehenge" ako 

unikátneho 

historického lunárno-

solárneho kalendára 

v podtatranskej 

oblasti. 

nie nie 
neposudzuje 

sa 
2. 

Vytvorenie 

pracovných miest. 

Zníženie 

nezamestnanosti. 

Zvýšenie atraktivity 

územia. Zlepšenie 

kvality a dostupnosti 

služieb 

1 0 40 000 € 34 000 € 34 000 € nie Sídlo: 

Garbiarska 

1355/12, 060 

01  

Kežmarok 

IČO: 50 265 351 
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Por. 

č. 

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 
Uplatnenie 

výnimky 

na základe 

§ 8, ods. 4  

zákona   
Priamo 

(počet) 

Nepriamo 

(počet) 
Celkom Rok 2020 

6 

Názo: 

Sociálny 

podnik 

Toporec 
Rozšírenie služieb v 

obci prostredníctvom 

zamestnania 

znevýhodnených 

uchádzačov 

o zamestnanie -

ponuka služieb v 

obci - stavebná 

činnosť, pomoc v 

domácnosti. 

nie nie 
neposudzuje 

sa 
2. 

Vytvorenie 

pracovných miest. 

Zníženie 

nezamestnanosti. 

Podpora regionálnej 

ekonomiky. 

5 3 56 520 € 46 020 € 46 020 € nie Sídlo: 

Námestie Sv. 

Michala 76/2     

059 95  

Toporec 

IČO: 52 541 568 

7 

Názov: 
Obec Veľká 

Franková 

Zvýšenie 

návštevnosti, 

kvalitnejšia 

infraštruktúra v 

oblasti cestovného 

ruchu - podpora 

modernizácie cestnej 

infraštruktúry a 

rozvoj účelových 

cyklotrás. 

nie nie 
neposudzuje 

sa 
4. 

Zvýšenie atraktivity 

územia. Zlepšenie 

kvality a dostupnosti 

služieb 

0 0 25 000 € 22 500 € 22 500 € nie 
Sídlo: 

Veľká 

Franková 74, 

059 78  

Veľká 

Franková 

IČO: 00 076 597 
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Por. 

č. 

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 
Uplatnenie 

výnimky 

na základe 

§ 8, ods. 4  

zákona   
Priamo 

(počet) 

Nepriamo 

(počet) 
Celkom Rok 2020 

8 

Názov: 

Súkromná 

spojená 

škola, ul. 

Biela voda 2, 

Kežmarok 

Vytvorenie dvoch 

nových pracovných 

miest a podpora 

využitia 

akreditovaných 

rekvalifikačných 

kurzov SSŠ na 

získanie a doplnenie 

si vzdelania a 

rozvoja zručností 

UoZ za účelom 

lepšej zamestnanosti 

- vytvorenie nových 

pracovných miest pre 

koordinátorov 

projektu, 

dovybavenie 

odborných učební 

SSŠ na kurzy 

celoživotného 

vzdelávania pre UoZ. 

nie nie 
neposudzuje 

sa 
3. 

Vytvorenie 

pracovných miest. 

Zníženie 

nezamestnanosti. 

Podpora vzdelávania. 

Zlepšenie postavenie 

UoZ na trhu práce 

2 0 80 112 € 60 084 € 60 084 € nie 

Sídlo: 

Biela voda 2 

060 01  

Kežmarok 

IČO: 51 076 438 

9 

Názov: 

Oblastná 

organizácia 

cestovného 

ruchu Tatry-

Spiš-Pieniny 

Zvýšenie 

návštevnosti regiónu, 

rast prenocovaní, 

rozvoj služieb 

cestovného ruchu - 

zabezpečenie 

cyklistického a 

turistického 

značenia. 

nie nie 
neposudzuje 

sa 
4. 

Zvýšenie atraktivity 

územia. Zlepšenie 

kvality a dostupnosti 

služieb 

0 0 4 950 € 4 700 € 4 700 € nie 

Sídlo: 

Hlavné 

námestie 1, 

060 01, 

Kežmarok 

IČO: 42 234 565 
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Por. 

č. 

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 
Uplatnenie 

výnimky 

na základe 

§ 8, ods. 4  

zákona   
Priamo 

(počet) 

Nepriamo 

(počet) 
Celkom Rok 2020 

10 

Názov: 

Cirkevný 

zbor ECAV 

na Slovensku 

Kežmarok 

Zvýšenie atraktivity 

lokality UNESCO, 

propagácia lokality 

UNESCO, 

prezentujúcej ľudové 

barokov drevenej 

architektúre 

Vytvorenie 

reprezentačnej 

publikácie o 

Drevenom 

artikulárnom kostole 

v Kežmarku. 

nie nie 
neposudzuje 

sa 
4. 

Zvýšenie atraktivity 

územia. Zlepšenie 

kvality a dostupnosti 

služieb 

0 0 15 000 € 10 000 € 10 000 € nie 
Sídlo: 

Hviezdoslavo

va 18060 01  

Kežmarok 

IČO: 31 999 239 

11 

Názov: 
Mesto 

Spišská Belá 

Modernizácia 

atletickej dráhy - 

dobudovanie 

povrchu atletickej 

dráhy - tartan s 

čiarovaním ako 

súčasť moderného 

športového 

komplexu 

spĺňajúceho 

štandardy, normy, 

bezpečnosť s cieľom 

zatraktívnenia 

regiónu- 

dobudovanie 

povrchu atletickej 

dráhy - tartanu s 

čiarovaním. 

nie nie 
neposudzuje 

sa 
3. 

Podpora celodenného 

vyučovacieho 

procesu  v školách. 

Podpora výchovno-

vzdelávacieho 

systému. Zvýšenie 

atraktivity územia. 

1 0 89 238 € 65 000 € 65 000 € nie 
Sídlo: 

Petzvalova 

18, 059 01  

Spišská Belá 

IČO: 00 326 518 

 Spolu  14,5 3 584 313 € 458 547 € 458 547 €  
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Návrh zmien schválených ročných priorít okresu Lučenec v roku 2020 

 
I. Základné informácie 

 

Dátum zverejnenia výzvy: 2.7.2020 Termín na podanie žiadosti: 2.7.2020 – 16.7.2020 

Počet doručených projektov: 16 

 

Počet projektov 

predložených hodnotiacej 

komisii: 

15 

Pozn.: 1 žiadateľ 

písomne odstúpil od 

podania svojej žiadosti 

Členovia hodnotiacej komisie: Michaela Kolimárová (MIRRI SR) 

Matej Hruška (VÚC)  

Tímea Kovács (okres) 

Dátum zasadnutia hodnotiacej 

komisie: 

21.9.2020 Bodové hodnotenie komisie 

je zverejnené na stránke: 

- 

Dátum zasadnutia Výboru pre 

rozvoj okresu Lučenec:  

30.9.2020 Výška alokácie (v €): 736 402 € 

 

 

II. Hodnotenie a návrh Výboru 

 

Hodnotiaca komisia odporúčala podporiť 10 žiadostí s bodovým hodnotím rovným a vyšším ako 60 

bodov. Z nich Výbor navrhol podporiť 9 žiadostí, pričom navrhol podporiť 1 ďalšiu žiadosť (č.11). 

 

Tabuľka 1. Výber projektov: návrh Hodnotiacej komisie a Výboru 

ID Názov žiadateľa Názov projektu Požadovaný 

RP v € 

Bodové 

hodnotenie 

komisie 

Návrh RP 

Výboru v € 

1 Jozefína Oláhová Zabezpečenie služieb predaja a 

donášky potravín formou 

mobilnej predajne do obcí bez 

kamenných predajní 

39 200,00 100 39 200,00 

2 Obec Halič Rozšírenie kapacít materskej 

školy v obci Halič 

95 000,00 100 95 000,00 

3 Hotel Slovan 

Servis, s. r. o., 

Nákup nových technológií Hotel 

Slovan*** 

63 384,00 93 63 384,00 

Členovia Výboru pre rozvoj okresu Lučenec 

Meno a priezvisko  zastúpenie sociálno-ekonomického partnera daným členom 

výboru  

Mgr. Natália Teleková  prednostka Okresného úradu Lučenec (predsedníčka výboru) 

PhDr. Alexandra Pivková zástupca mesta Lučenec 

Mgr. Attila Agócs, PhD. zástupca mesta Fiľakovo 

Ing. Ján Mičuda zástupca obce Tomášovce 

Mgr. Patrik Svediak, MBA. zástupca Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec 

Ing. Milan Haluška zástupca Centra podpory regionálneho rozvoja okresu Lučenec 

Ing. Attila Varga zástupca strednej odbornej školy Szakközépiskola Fiľakovo 

Ing. Vladimír Mužila zástupca AGRO CS Slovakia, a. s. 

Ing. Eva Balážová, PhD. zástupca Asociácie komunálnych ekonómov SR 
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4 AB Laz, s. r. o. Odstránenie havarijného stavu a 

predinvestičná príprava 

rekonštrukcie objektov za 

účelom vytvorenia Domova 

sociálnych služieb v obci 

Ábelová 

130 000,00 92 130 000,00 

5 Jaroslav 

Ďurčenka-ESSEX 

Športové a relaxačné centrum 

PYRAMÍDA 

40 000,00 90 40 000,00 

6 WOOD LIFE 

s.r.o. 

Inovatívne vybavenie 

veľkokapacitnej vývarovne 

technológiou zabezpečujúcou 

energetickú efektívnosť 

prevádzky a zlepšenie 

pracovných podmienok 

zamestnancov 

79 900,00 78 79 900,00 

7 Eko farma 

Ábelová, s. r. o., 

Predinvestičná príprava 

vybudovania vodozádržnej 

nádrže v katastri obce Ábelová 

150 000,00 77 150 000,00 

8 AB Laz, s. r. o Zvýšenie kapacít pre 

uskladnenie produktov vo firme 

AB Laz 

40 000,00 71 40 000,00 

9 FOXPOWER, 

s.r.o. 

Zvyšovanie efektivity práce a 

vytvorenie pracovného miesta v 

spoločnosti FOXPOWER, s. r. o. 

40 000,00 70 40 000,00 

10 Termalpark 

Rapovce, s. r. o., 

Nákup motorových vozidiel - 

Taxi služba Termalpark 

Rapovce 

29 730,40 60 0 

11 Obec Nové Hony Miestna komunikácia k 

vodnému dielu Veľké Dravce 

130 000,00 56 130 000,00 

12 BONOVO s.r.o. Vytvorenie apiresterapie 

spoločnosťou BONOVO s.r.o. 

78 800,00 50 0 

13 Thermalpark 

Novolandia, s. r. 

o. 

Výmena okien a dverí 

Thermalpark Novolandia 

67 872,50 35 0 

14 Mesto Lučenec Rozšírenie komunitného centra, 

Rapovská križovatka 

64 994,81 0 0 

15 Centrum rozvoja 

inovácií 

Vývoj inovatívnej technológie 

batérií na báze AL-AIR /hliník - 

vzduch/ v Lučenci 

78 200,00 0 0 

 Spolu    807 484,00 

 

 

 

III. Porovnanie hodnotenia hodnotiacej komisie a Výboru 

 

Zo žiadostí navrhnutých hodnotiacou komisiou Výbor neodporučil podporiť tieto žiadosti: 

 Thermalpark Rapovce s.r.o. Táto žiadosť bola komisiou hodnotená počtom bodov 60 – 

teda na hranici podporiteľnosti. 

 

 

 

Zo žiadostí, ktoré hodnotiaca komisia neodporučila podporiť Výbor navrhuje podporiť:  
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 Obec Nové Hony  napriek tomu, že schválením predmetného projektu by okres 

prekročil výšku disponibilných prostriedkov o 71 082 eur a napriek tomu, že sa jedná  

o projekt, ktorý bol v predchádzajúcich ročných prioritách na rok  2020 ako aj v ročných 

prioritách na rok 2019 nepodporený a vyradený na Rade NRO toho času pre 

nevysporiadané pozemky a zároveň konflikt záujmov nakoľko členom výboru okresu 

LC je p. Vladimír Mužila, ktorý je konateľom spoločnosti, ku ktorej vedie komunikácia, 

ktorej rekonštrukcia je predmetom spomínanej žiadosti o RP, pričom konflikt záujmov 

naďalej pretrváva. 

 

Výbor neposkytol dôvody odlišného výberu žiadostí oproti hodnoteniu hodnotiacej komisie. 

 

IV. Návrh pre hlasovanie Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov 

 

 

MIRRI SR ako predkladateľ materiálu nemá kompetenciu dopĺňať zoznam žiadostí predložených 

Výborom okresu, môže však navrhnúť vypustenie niektorých žiadostí s uvedením dôvodu.  

 

MIRRI odporúča podporiť 8 žiadostí, ktoré získali hodnotenie hodnotiacej komisie a boli predložené 

Výborom vo výške 527 484 eur 

 

MIRRI neodporúča realizáciu projektov: č. 11 Obec Nové Hony z dôvodu, že pri žiadosti obce Nové 

Hony jedná o projekt, ktorý bol v predchádzajúcich ročných prioritách na rok  2020 ako aj v ročných 

prioritách na rok 2019 nepodporený a vyradený na Rade NRO toho času pre nevysporiadané pozemky 

a zároveň konflikt záujmov nakoľko členom výboru okresu LC je p. Vladimír Mužila, ktorý je 

konateľom spoločnosti, ku ktorej vedie komunikácia, ktorej rekonštrukcia je predmetom spomínanej 

žiadosti o RP, pričom konflikt záujmov naďalej pretrváva. 

Zároveň neodporúča podporiť projekt spoločnosti Eko farma Ábelová, s. r. o., z dôvodu nejasného 

realizovania projektu a možného rizika nerealizovania v plnom rozsahu, v dôsledku ktorého nebude 

naplnený hlavný účel projektu. 

 

Tabuľka 2. Návrh ročných priorít odporúčaný MIRRI SR 

ID Názov žiadateľa Názov projektu Požadovaný 

RP v € 

Bodové 

hodnotenie 

komisie 

Návrh 

MIRRI v € 

1 Jozefína Oláhová Zabezpečenie služieb predaja 

a donášky potravín formou 

mobilnej predajne do obcí 

bez kamenných predajní 

39 200,00 100 39 200,00 

2 Obec Halič Rozšírenie kapacít materskej 

školy v obci Halič 

95 000,00 100 95 000,00 

3 Hotel Slovan 

Servis, s. r. o., 

Nákup nových technológií 

Hotel Slovan*** 

63 384,00 93 63 384,00 

4 AB Laz, s. r. o. Odstránenie havarijného 

stavu a predinvestičná 

130 000,00 92 130 000,00 
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príprava rekonštrukcie 

objektov za účelom 

vytvorenia Domova 

sociálnych služieb v obci 

Ábelová 

5 Jaroslav Ďurčenka-

ESSEX 

Športové a relaxačné 

centrum PYRAMÍDA 

40 000,00 90 40 000,00 

6 WOOD LIFE s.r.o. Inovatívne vybavenie 

veľkokapacitnej vývarovne 

technológiou zabezpečujúcou 

energetickú efektívnosť 

prevádzky a zlepšenie 

pracovných podmienok 

zamestnancov 

79 900,00 78 79 900,00 

8 AB Laz, s. r. o Zvýšenie kapacít pre 

uskladnenie produktov vo 

firme AB Laz 

40 000,00 71 40 000,00 

9 FOXPOWER, s.r.o. Zvyšovanie efektivity práce a 

vytvorenie pracovného 

miesta v spoločnosti 

FOXPOWER, s. r. o. 

40 000,00 70 40 000,00 

 spolu    527 484,00 
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Návrh zmien schválených ročných priorít okresu Lučenec 

a.) Doplnenie zoznamu aktivít v okrese, ktorých realizácia sa má začať v roku 2020, schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 615 

z 18. decembra 2019 

Poradové číslo 

aktivity 
Aktivita z akčného plánu 

  Názov aktivity Prioritná oblasť a opatrenie 

1. 
B.2.1. Podpora minimálne 5 podnikateľských projektov v 

priemysle a službách 

Prioritná oblasť: B. Podnikanie a lepšie pracovné miesta/Dopytová stránka trhu práce 

Opatrenie: B.2. Podpora vzniku nových a existujúcich podnikateľských subjektov v priemysle, 

službách a cestovnom ruchu 

2. 
C.2.2. Podpora investícií do predprimárneho a 

primárneho vzdelávania  

Prioritná oblasť: C. Vzdelávanie, flexibilita a kariéra/Ponuková stránka trhu práce 

Opatrenie: C.2. Podpora účasti na celoživotnom vzdelávaní, vytvorenie siete celoživotného 

vzdelávania 

3. E.1. Mobilita pracovnej sily 
Prioritná oblasť: E. Udržateľná mobilita pracovnej sily 

Opatrenie: E.1. Mobilita pracovnej sily  
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b.) Doplnenie zoznamu projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku, ktorých realizácia sa má začať v roku 2020, 

schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 615 z 18. decembra 2019 

Por. 

č.  

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 
Uplatnenie 

výnimky 

na základe 

§ 8, ods. 4  

zákona   

Priamo 

(počet) 

Nepriamo 

(počet) 
Celkom Rok 2020 

1 

Názov: 
Hotel Slovan 

Servis, s. r. o.  

Zvýšenie 

návštevnosti hotela 

skvalitnením 

ubytovania a 

zmodernizovaním 

kuchyne - Nákup 

nových 

technologických 

zariadení do 

kuchyne, do 

práčovne a 

alternatívne 

vykurovanie hotela 

áno áno áno 1 

Poskytovanie 

kvalitného ubytovania 

a stravovania pre 

turistov ako aj pre 

zamestnancov 

podnikateľských 

subjektov. 

2 0 79 230 € 63 384 € 63 384 € nie 
Sídlo: 

Železničná 

25/166, 984 

01 Lučenec 

IČO: 36059781 
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Por. 

č.  

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 
Uplatnenie 

výnimky 

na základe 

§ 8, ods. 4  

zákona   

Priamo 

(počet) 

Nepriamo 

(počet) 
Celkom Rok 2020 

2 

Názov: 
AB Laz, s. r. 

o.  
Podpora vytvorenia 

nových sociálnych 

služieb spoločnosťou 

AB Laz, s. r. o. - 

Vypracovanie 

projektovej 

dokumentácie pre 

stavebné povolenie a 

sanácia havarijného 

stavu strechy 

objektov budúceho 

Domova sociálnych 

služieb Abelová 

áno áno áno 1 

Zriadenie nových 

služieb s vplyvom na 

jej 

konkurencieschopnosť 

ktoré v súčasnosti nie 

sú v lokalite dostupné, 

udržanie a vytvorenie 

pracovného miesta. 

4 0 185 715 € 130 000 € 130 000 € nie 

Sídlo: 
985 13  

Ábelová 186 

IČO: 46418521 

3 

Názov: 
AB Laz, s. r. 

o.  Zvýšenie kapacity 

podniku za účelom 

zachovania kvality 

produkcie - 

Rekonštrukcia 

objektu na 

skladovacie priestory 

na uskladnenie 

produktov 

áno áno áno 1 

Rast kvality produktov 

a flexibility 

spoločnosti voči trhu a 

teda aj jej 

konkurencieschopnosť, 

udržanie a vytvorenie 

pracovného miesta. 

1 0 80 000 € 40 000 € 40 000 € nie 

Sídlo: 
985 13  

Ábelová 186 

IČO: 46418521 
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Por. 

č.  

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 
Uplatnenie 

výnimky 

na základe 

§ 8, ods. 4  

zákona   

Priamo 

(počet) 

Nepriamo 

(počet) 
Celkom Rok 2020 

4 

Názov: Obec Halič 

Zvýšenie kapacít pre 

uspokojenie 

vyššieho počtu 

žiakov v materskej 

škole- Rekonštrukcia 

jestvujúcich 

priestorov materskej 

školy a získanie 

dodatočných 

priestorov a 

sociálnych zariadení 

pre potreby detí 

navštevujúce MŠ 

nie nie 
neposudzuje 

sa 
2 

Prepájanie materskej 

školy so základnou 

školou, plynulý 

prechod detí do 

základnej školy, vyššia 

zaškolenosť a 

socializácia detí 

z MRK. 

0 0 128 179 € 95 000 € 95 000 € nie 

Sídlo: 
Mierova 66, 

985 11 Halič 

IČO: OO316091 

5 

Názov: 
FOXPOWER, 

s.r.o. 
Doplnenie 

technologického 

vybavenia za účelom 

zefektívnenia a 

zvýšenia produkcie 

spoločnosti 

Foxpower s.r.o. - 

nákup technológie: 

Lyžica triediaca pre 

rýpadlá, Lyžica 

drviaca pre rýpadlá. 

áno áno áno 1 

Zníženie 

nezamestnanosti v 

okrese Lučenec, 

vytvorenie 

predpokladov pre 

etablovanie vedy a 

výskumu v meste 

Lučenec a 

zabezpečenie možnosti 

ďalšieho rozširovania 

vývojovej platformy.  

1 0 57 500 € 40 000 € 40 000 € nie 
Sídlo: 

985 52 

Ružiná 296 

IČO: 36649813 
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Por. 

č.  

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 
Uplatnenie 

výnimky 

na základe 

§ 8, ods. 4  

zákona   

Priamo 

(počet) 

Nepriamo 

(počet) 
Celkom Rok 2020 

6 

Názov: 

Jaroslav 

Ďurčenka-

ESSEX 
Rozšírenie a 

skvalitnenie služieb 

telesnej pohody pre 

návštevníkov 

športového centra - 

Rekonštrukcia 

športového areálu a 

zakúpenie strojov 

áno áno áno 1 

Vytvorenie 

pracovného miesta s 

predpokladom 

rozšírenia služieb.  

1 0 50 000 € 40 000 € 40 000 € nie 
Sídlo: 

Ul. Juraja 

Fándlyho 

4246/3, 984 

03 Lučenec 

IČO: 32601778 

7 

Názov: 
WOOD LIFE, 

s.r.o. Zvýšenie 

energetickej 

efektívnosti 

prevádzky a 

zlepšenie 

pracovných 

podmienok 

zamestnancov - 

Obstaranie 

technológie-

rekuperačných 

jednotiek a 

prívodovo-

odvodových 

digestorov s 

príslušenstvom 

áno áno áno 1 

Zníženie 

nezamestnanosti v 

okrese Lučenec, 

rozšírenie ponuky 

kvalitných 

stravovacích služieb za 

prijateľné ceny.  

2 2 94 000 € 79 900 € 79 900 € nie 

Sídlo: 

Železničná 

62/1, 985 56 

Tomášovce 

IČO: 50 766 546 
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Por. 

č.  

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 
Uplatnenie 

výnimky 

na základe 

§ 8, ods. 4  

zákona   

Priamo 

(počet) 

Nepriamo 

(počet) 
Celkom Rok 2020 

8 

Názov: 
Jozefína 

Oláhová 

Zlepšenie 

dostupnosti k 

potravinám, 

zabránenie 

vyľudňovania 

odľahlých obcí, 

nepriamo zvyšovanie 

atraktívnosti obcí v 

cestovnom ruchu - 

Obstaranie mobilnej 

predajne-automobilu 

s nadstavbou 

vybaveného 

chladiacou vitrínou a 

potrebným 

zariadením 

áno áno áno 1 

Zníženie 

nezamestnanosti v 

okrese Lučenec, 

zlepšenie dostupnosti 

služieb pre obyvateľov 

odľahlých obcí. 

1 0 49 000 € 39 200 € 39 200 € nie 

Sídlo: 

Dobroč 241, 

985 53 

Dobroč 

IČO: 52 765 504 

 Spolu  12 2 723 624 € 527 484 € 527 484 €  
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Návrh zmien schválených ročných priorít okresu Poltár v roku 2020 

 
I. Základné informácie 

 

Dátum zverejnenia výzvy: 1.7.2020 Termín na podanie 

žiadosti: 

1.7.2020 - 22.7.2020 

Počet doručených projektov: 20 

 

Počet projektov 

predložených hodnotiacej 

komisii: 

20 

 

Členovia hodnotiacej 

komisie: 

Mgr. Ľuboš Ďubek (MIRRI SR) 

Ing. Martin Šovčík (VÚC) 

Mgr. Peter Katona 

Ing. Monika Tokajová 

Dátum zasadnutia 

hodnotiacej komisie: 

17.9.2020 Bodové hodnotenie 

komisie je zverejnené na 

stránke: 

https://www.minv.sk/?akcny-

plan-rozvoja-okresu-2016-

2020-3 

Dátum zasadnutia Výboru 

pre rozvoj okresu Poltár:  

28.09.2020 Výška alokácie (v €): 315 731  € 

 

 

 

 

II. Hodnotenie a návrh Výboru 

 

Hodnotiaca komisia odporúčala podporiť 9 žiadostí s bodovým hodnotím vyšším ako 50 bodov. Z nich 

Výbor navrhol podporiť 6 žiadostí, pričom pri troch žiadostiach navrhol krátenie výšky regionálneho 

príspevku. Výbor navrhol podporiť 5 ďalších žiadostí. 

 

 

 

Členovia Výboru pre rozvoj okresu Poltár 

Meno a priezvisko  zastúpenie sociálno-ekonomického partnera daným členom 

výboru  

Mgr. Svetlana Václavíková prednostka OÚ Poltár - terajšia 

MUDr. Andrea Baníková zástupkyňa VÚC BBSK 

Miroslav Barutiak starosta obce Utekáč 

Ing. Igor Lacko starosta obce Málinec 

Jozef Melicher starosta obce Cinobaňa  

Ing. Branislav Nociar starosta obce Hrnčiarske Zalužany 

Ján Šárkan starosta obce Kalinovo 

Ing. Zuzana Šmatlíková zástupkyňa OZ Pre rozvoj 

Mgr. Dušan Zdechovan zástupca Spojenej školy Poltár 
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Tabuľka 1. Výber projektov: návrh Hodnotiacej komisie a Výboru 

ID Názov žiadateľa Názov projektu Požadovaný 

RP v € 

Bodové 

hodnotenie 

komisie 

Návrh RP 

Výboru v € 

1 Obec Kalinovo Modernizácia ÚK budovy č.2 

ZŠ Kalinovo 

27 397,52 85 27 397,52 

2 Agro- drevinový 

ekosystém BBSK, 

s.r.o."registrovaný 

sociálny podnik" 

Podpora sociálneho podniku 

rozšírením technologického 

vybavenia 

17 540,00 85 17 540,00 

3 AGROJUH spol. 

s r.o. 

Investícia do zakúpenia 

manipulačnej techniky 

40 000,00 85 0,00 

4 Mesto Poltár Výmena súčasti 

technologického vybavenia 

ČOV mestského kúpaliska v 

Poltári 

42 900,00 85 42 900,00 

5 ABC Food 

Machinery spol. 

s.r.o. 

Zakúpenie automatickej 

orbitálnej zváračky a rezačky s 

príslušenstvom 

62 685,00 85 0,00 

6 Obec Málinec Výmena okien a dverí budovy 

školskej jedálne v obci 

Málinec 

25 000,00 55 13 803,00 

7 Obec Uhorské Rekonštrukcia budovy OcÚ 

Uhorské 

23 500,00 55 0,00 

8 Obec České 

Brezovo 

Revitalizácia námestia pred 

obecným úradom v obci České 

Brezovo 

40 090,56 55 40 090,56 

9 Obec Hrnčiarska 

Ves 

Rekonštrukcia vstupného 

úseku do územnej časti obce 

Hrnčiarska Ves - Maštinec 

35 000,00 50 35 000,00 

10 Spojená škola 

Poltár 

Dovybavenie autoškoly ako 

súčasť regionálneho centra 

odborného vzdelávania pri 

Spojenej škole v Poltári 

18 000,00 50 0,00 

11 Zamkov, s.r.o. Nákup technológie na 

opracovanie kovových 

výrobkov 

30 400,00 50 0,00 

12 Ľubomír 

Obročník - LO 

Obstaranie nákladného vozidla 

s hydraulickou rukou 

116 365,00 50 0,00 

13 Mesto Poltár Technologické vybavenie 

kompostárne v meste Poltár 

75 000,00 40 60 000,00 

14 Cavalos s.r.o. Nákup technológií na zvýšenie 

pridanej hodnoty spoločnosti 

Cavalos s.r.o. 

40 000,00 40 0,00 

15 Obec Veľká Ves Rekonštrukcia strechy kultúrno 

- spoločenskej budovy v obci 

Veľká Ves 

18 000,00 10 18 000,00 

16 Obec Ozdín Rekonštrukcia spoločenského 

domu v obci Ozdín 

21 000,00 10 21 000,00 
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17 Obec Hrnčiarske 

Zalužany 

Rekonštrukcia domu smútku 30 280,27 10 10 000,00 

 

18 Obec České 

Brezovo 

Vybudovanie spevnených 

plôch v obci České Brezovo 

11 500,00 10 0,00 

19 Obec Cinobaňa Dom smútku v Cinobani 15 000,00 5 0,00 

20 Obec Cinobaňa Rekonštrukcia časti interiéru 

kultúrneho domu v Cinobani 

30 000,00 5 30 000,00 

 Spolu    315 731,08 

 

 

III. Porovnanie hodnotenia hodnotiacej komisie a Výboru 

 

Zo žiadostí navrhnutých hodnotiacou komisiou Výbor neodporučil podporiť tieto žiadosti: 

 Obec Uhorské 

 AGROJUH spol. s.r.o. 

 ABC Food Machinery spol.s.r.o. 

 

V ďalších žiadostiach odporúčaných hodnotiacou komisiou Výbor navrhol znížiť výšku regionálneho 

príspevku: 

 Mesto Poltár o vyše 20 %. 

 Obec Málinec o vyše 44 %. 

 

Zo žiadostí, ktoré hodnotiaca komisia neodporučila podporiť Výbor navrhuje podporiť: 

 Obec Veľká Ves 

 Obec Ozdín 

 Mesto Poltár (kompostáreň) 

 Obec Cinobaňa (rekonštrukcia kultúrneho domu) 

 Obec Hrnčiarske Zalužany (rekonštrukcia domu smútku) - so zníženou sumou na 10 000 € 

 

Výbor neposkytol dôvody odlišného výberu žiadostí oproti hodnoteniu hodnotiacej komisie. 

 

IV. Návrh pre hlasovanie Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov 

 

MIRRI SR ako predkladateľ materiálu nemá kompetenciu dopĺňať zoznam žiadostí predložených 

Výborom okresu, môže však navrhnúť vypustenie niektorých žiadostí s uvedením dôvodu. 

 

MIRRI SR odporúča podporiť 9 žiadostí v súlade so schválenými ročnými prioritami, ktoré boli 

predložené Výborom. 

 

MIRRI SR neodporúča realizáciu projektu: Mesto Poltár - technologické vybavenie kompostárne, 

z dôvodu možnosti zapojenia sa do výziev zameraných na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných 

komunálnych odpadov v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. 

 

Tabuľka 2. Návrh ročných priorít odporúčaný MIRRI SR 

ID Názov žiadateľa Názov projektu Požadovaný 

RP v € 

Bodové 

hodnotenie 

komisie 

Návrh 

MIRRI v € 

1 Obec Kalinovo Modernizácia ÚK budovy č.2 

ZŠ Kalinovo 

27 397,52 85 27 397,50 
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2 Agro- drevinový 

ekosystém BBSK, 

s.r.o."registrovaný 

sociálny podnik" 

Podpora sociálneho podniku 

rozšírením technologického 

vybavenia 

17 540,00 85 17 540,00 

4 Mesto Poltár Výmena súčasti 

technologického vybavenia 

ČOV mestského kúpaliska v 

Poltári 

42 900,00 85 42 900,00 

6 Obec Málinec Výmena okien a dverí budovy 

školskej jedálne v obci 

Málinec 

25 000,00 55 13 803,00 

8 Obec České 

Brezovo 

Revitalizácia námestia pred 

obecným úradom v obci České 

Brezovo 

40 090,56 55 40 090,50 

9 Obec Hrnčiarska 

Ves 

Rekonštrukcia vstupného 

úseku do územnej časti obce 

Hrnčiarska Ves - Maštinec 

35 000,00 50 35 000,00 

15 Obec Veľká Ves Rekonštrukcia strechy 

kultúrno - spoločenskej 

budovy v obci Veľká Ves 

18 000,00 10 18 000,00 

16 Obec Ozdín Rekonštrukcia spoločenského 

domu v obci Ozdín 

21 000,00 10 21 000,00 

17 Obec Hrnčiarske 

Zalužany 

Rekonštrukcia domu smútku 30 280,27 10 10 000,00 

 

20 Obec Cinobaňa Rekonštrukcia časti interiéru 

kultúrneho domu v Cinobani 

30 000,00 5 30 000,00 

 spolu    255 731,00 
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Návrh zmien schválených ročných priorít okresu Poltár 

a.) Doplnenie zoznamu aktivít v okrese, ktorých realizácia sa má začať v roku 2020, schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 615 

z 18. decembra 2019 

Poradové číslo 

aktivity 
Aktivita z akčného plánu 

  Názov aktivity Prioritná oblasť a opatrenie 

1. Výmena okien a dverí v budove školskej jedálne 

Prioritná oblasť: D. Moderné a dostupné verejné služby 

Opatrenie: D.4 Verejná, environmentálna infraštruktúra, zhodnocovanie odpadov a energetická 

efektívnosť 

D.4.3 Zlepšiť energetickú efektívnosť 

2. Rekonštrukcia strechy kultúrno - spoločenskej budovy  

Prioritná oblasť: D. Moderné a dostupné verejné služby 

Opatrenie: D.4 Verejná, environmentálna infraštruktúra, zhodnocovanie odpadov a energetická 

efektívnosť  

3. Rekonštrukcia interiéru spoločenského domu 

Prioritná oblasť: D. Moderné a dostupné verejné služby 

Opatrenie: D.4 Verejná, environmentálna infraštruktúra, zhodnocovanie odpadov a energetická 

efektívnosť  

4. Modernizácia vykurovacieho systému 

Prioritná oblasť: Prioritná oblasť: D. Moderné a dostupné verejné služby 

Opatrenie: D.4 Verejná, environmentálna infraštruktúra, zhodnocovanie odpadov a energetická 

efektívnosť 

5. Rozšírenie technologického vybavenia sociálneho podniku 
Prioritná oblasť: B. Podpora podnikania, vzniku nových pracovných miest a inovácií 

Opatrenie: B.1 Podpora podnikania v pôdohospodárstve a nadväzujúcich odvetviach 

6. Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu 

Prioritná oblasť:  D. Moderné a dostupné verejné služby 

Opatrenie: D.4 Verejná, environmentálna infraštruktúra, zhodnocovanie odpadov a energetická 

efektívnosť  

7. 

Čiastočná rekonštrukcia domu smútku – vybudovanie 

bezbariérového vstupu, oprava zvyšnej časti hlavného 

schodiska, vrátane plochy pred bočným vestibulom 

Prioritná oblasť: D. Moderné a dostupné verejné služby 

Opatrenie: D.4 Verejná, environmentálna infraštruktúra, zhodnocovanie odpadov a energetická 

efektívnosť  

8. Revitalizácia námestia pred obecným úradom 
Prioritná oblasť:  D. Moderné a dostupné verejné služby 

Opatrenie: D.4.1 Vytvorenie podmienok pre podporu verejnej infraštruktúry 
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Poradové číslo 

aktivity 
Aktivita z akčného plánu 

  Názov aktivity Prioritná oblasť a opatrenie 

9. Rekonštrukcia miestnej komunikácie v časti Maštinec 
Prioritná oblasť: D. Moderné a dostupné verejné služby 

Opatrenie: D.4.1 Vytvorenie podmienok pre podporu verejnej infraštruktúry 

10. Výmena súčasti technologického vybavenia ČOV 

Prioritná oblasť: D. Moderné a dostupné verejné služby 

Opatrenie: D.4 Verejná, environmentálna infraštruktúra, zhodnocovanie odpadov a energetická 

efektívnosť 

11. Rekonštrukcia časti interiéru kultúrneho domu v Cinobani 

Prioritná oblasť: D. Moderné a dostupné verejné služby 

Opatrenie: D.4 Verejná, environmentálna infraštruktúra, zhodnocovanie odpadov a energetická 

efektívnosť  
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b.) Doplnenie zoznamu projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku, ktorých realizácia sa má začať v roku 2020, 

schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 615 z 18. decembra 2019 

Por. 

č.  

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 

Uplatnenie 

výnimky 

na základe 

§ 8, ods. 4  

zákona   

Priamo 

(počet) 

Nepriamo 

(počet) 
Celkom Rok 2020 

1 

Názov: 
Obec 

Málinec 

Zlepšenie energetickej 

efektívnosti budovy 

školskej jedálne v obci 

Málinec výmenou 

okien a dverí 

nie nie 
neposudzuje 

sa 
1 

Prioritná oblasť D 

Moderné a dostupné 

verejné služby, 

Opatrenie D.4 

Verejná, 

environmentálna 

infraštruktúra, 

zhodnocovanie 

odpadov a energetická 

efektívnosť, Aktivita 

D.4.3  Zlepšiť 

energetickú 

efektívnosť 

0 0 15 000 € 13 803€ 13 803 € nie 

Sídlo: 

Námestie 

SNP 474/1, 

985 26 

Málinec 

IČO: 00 316 211 

2 

Názov: 
Obec Veľká 

Ves 

Zlepšenie technického 

stavu kultúrno - 

spoločenskej budovy v 

obci Veľká Ves 

výmenou častí strešnej 

konštrukcie, krytiny a 

klampiarskych prác 

nie nie 
neposudzuje 

sa 
2 

Prioritná oblasť D 

Moderné a dostupné 

verejné služby, 

Opatrenie D.4 

Verejná, 

environmentálna 

infraštruktúra, 

zhodnocovanie 

odpadov a energetická 

efektívnosť, Aktivita 

D.4.1 Vytvorenie 

podmienok pre 

podporu verejnej 

infraštruktúry  

0 0 18 000, € 18 000 € 18 000 € nie 

Sídlo: 

Veľká Ves 

53, 985 01 

Kalinovo 

IČO: 00 316 521 
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Por. 

č.  

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 

Uplatnenie 

výnimky 

na základe 

§ 8, ods. 4  

zákona   

Priamo 

(počet) 

Nepriamo 

(počet) 
Celkom Rok 2020 

3 

Názov: Obec Ozdín 

Zlepšenie stavu budovy 

spoločenského domu v 

Ozdíne 

prostredníctvom 

čiastočnej 

rekonštrukcie interiéru 

– drobné stavebné 

úpravy, zateplenie stien 

a stropu, izolácia 

podláh 

nie nie 
neposudzuje 

sa 
3 

Prioritná oblasť D 

Moderné a dostupné 

verejné služby, 

Opatrenie D.4 

Verejná, 

environmentálna 

infraštruktúra, 

zhodnocovanie 

odpadov a energetická 

efektívnosť, Aktivita 

D.4.1 Vytvorenie 

podmienok pre 

podporu verejnej 

infraštruktúry  

0 0 21 000 € 21 000 € 21 000  € nie 

Sídlo: 

Ozdín 52, 

985 24 

Rovňany 

IČO: 00 316 288 

4 

Názov: 
Obec 

Kalinovo 

Modernizácia ÚK v 

budove školy za 

účelom zníženia 

energetickej náročnosti 

nie nie 
neposudzuje 

sa 
4 

Prioritná oblasť D 

Moderné a dostupné 

verejné služby, 

Opatrenie D.4 

Verejná, 

environmentálna 

infraštruktúra, 

zhodnocovanie 

odpadov a energetická 

efektívnosť, Aktivita 

D.4.3  Zlepšiť 

energetickú 

efektívnosť 

2 1 54 293 € 27 398€ 27 398€ nie Sídlo: 

SNP 138/14,         

985 01 

Kalinovo 

IČO: 00 316 121 
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Por. 

č.  

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 

Uplatnenie 

výnimky 

na základe 

§ 8, ods. 4  

zákona   

Priamo 

(počet) 

Nepriamo 

(počet) 
Celkom Rok 2020 

5 

Názov: 

Agro-

drevinový 

ekosystém 

BBSK, s.r.o. 

"registrovaný 

sociálny 

podnik" 

Vytvorenie podmienok 

na podporu lokálnej 

ekonomiky a inovácií 

za účelom rozširovania 

výroby a následného 

vytvárania nových 

pracovných príležitostí. 

Účelom príspevku je 

zachovanie a 

skvalitnenie produkcie 

rastlinnej výroby, 

obnova a modernizácia 

pracovných 

prostriedkov, a tým aj 

rozšírenie činnosti o 

nové spôsoby 

spracovania a odbytu 

produkcie 

áno áno áno 5 

Prioritná oblasť B 

Podpora podnikania, 

vzniku nových 

pracovných miest a 

inovácií, Opatrenie 

B.1 Podpora 

podnikania v 

pôdohospodárstve a 

nadväzujúcich 

odvetviach 

2 0 17 540 € 17 540€ 17 540 € nie 
Sídlo: 

Rovňany 

146, 985 24 

Rovňany 

IČO: 52 576 710 

6 

Názov: 

Obec 

Hrnčiarske 

Zalužany 
Zlepšenie stavu domu 

smútku Hrnčiarske 

Zalužany - odstránenie 

bariér  

pre účastníkov 

smútočných obradov  

nie nie 
neposudzuje 

sa 
7 

Prioritná oblasť D 

Moderné a dostupné 

verejné služby, 

Opatrenie D.4 

Verejná, 

environmentálna 

infraštruktúra, 

zhodnocovanie 

odpadov a energetická 

efektívnosť, Aktivita 

D.4.1 Vytvorenie 

podmienok pre 

podporu verejnej 

infraštruktúry  

0 0 10 598€ 10 000 € 10 000 € nie 
Sídlo: 

Hlavná 90, 

980 12 

Hrnčiarske 

Zalužany 

IČO: 00 318 795 
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Por. 

č.  

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 

Uplatnenie 

výnimky 

na základe 

§ 8, ods. 4  

zákona   

Priamo 

(počet) 

Nepriamo 

(počet) 
Celkom Rok 2020 

7 

Názov: 
Obec České 

Brezovo 

Zatraktívnenie obce 

České Brezovo a 

zvýšenie životnej 

úrovne jej obyvateľov 

prostredníctvom 

revitalizácie námestia 

pred obecným úradom 

nie nie 
neposudzuje 

sa 
8 

Prioritná oblasť D 

Moderné a dostupné 

verejné služby, 

Opatrenie D.4 

Verejná, 

environmentálna 

infraštruktúra, 

zhodnocovanie 

odpadov a energetická 

efektívnosť, Aktivita 

D.4.1 Vytvorenie 

podmienok pre 

podporu verejnej 

infraštruktúry  

0 0 51 047 € 40 091€ 40 091 € nie 

Sídlo: 

České 

Brezovo č. 

97, 985 03 

České 

Brezovo 

IČO: 00 316 032 

8 

Názov: 

Obec 

Hrnčiarska 

Ves 

Rekonštrukcia 

vstupného úseku do 

Maštinca za účelom 

vytvorenia prístupovej 

zóny k plánovanej 

cyklotrase 

nie nie 
neposudzuje 

sa 
9 

Prioritná oblasť D 

Moderné a dostupné 

verejné služby, 

Opatrenie D.4 

Verejná, 

environmentálna 

infraštruktúra, 

zhodnocovanie 

odpadov a energetická 

efektívnosť, Aktivita 

D.4.1 Vytvorenie 

podmienok pre 

podporu verejnej 

infraštruktúry  

0 0 35 000 € 35 000 € 35 000 € nie 

Sídlo: 

Pondelok 87,                     

980 13 

Hrnčiarska 

Ves 

IČO: 00 318 787 
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Por. 

č.  

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 

Uplatnenie 

výnimky 

na základe 

§ 8, ods. 4  

zákona   

Priamo 

(počet) 

Nepriamo 

(počet) 
Celkom Rok 2020 

9 

Názov: Mesto Poltár 

Zabránenie úniku 

splaškových vôd 

výmenou 

technologického 

vybavenia ČOV 

mestského kúpaliska v 

meste Poltár 

áno nie 
neposudzuje 

sa 
10 

Prioritná oblasť D 

Moderné a dostupné 

verejné služby, 

Opatrenie D.4 

Verejná, 

environmentálna 

infraštruktúra, 

zhodnocovanie 

odpadov a energetická 

efektívnosť Aktivita 

D.4.2 Vytvorenie 

podmienok pre 

možnosť podpory 

environmentálnej 

infraštruktúry a 

zhodnocovania 

odpadov  

1 0 42 900 € 42 900 € 42 900 € nie 

Sídlo: 

Železničná 

489/1, 987 01 

Poltár  

IČO: 00 316 342 

10 

Názov: 
Obec 

Cinobaňa 

Zlepšenie stavu 

kultúrneho domu v obci 

Cinobaňa 

prostredníctvom 

rekonštrukcie časti 

interiéru  

nie nie 
neposudzuje 

sa 
11 

Prioritná oblasť D 

Moderné a dostupné 

verejné služby, 

Opatrenie D.4 

Verejná, 

environmentálna 

infraštruktúra, 

zhodnocovanie 

odpadov a energetická 

efektívnosť, Aktivita 

D.4.1 Vytvorenie 

podmienok pre 

podporu verejnej 

infraštruktúry  

0 0 30 000 € 30 000 € 30 000 € nie 

Sídlo: 

Banská ulica 

č. 315/1, 985 

22 Cinobaňa  

IČO: 00 316 008 

 Spolu  5 1 295 377 € 255 731 € 255 731 €  
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Návrh zmien schválených ročných priorít okresu Revúca v roku 2020 

 
I. Základné informácie 

 

Dátum zverejnenia výzvy: 6.7.2020 Termín na podanie 

žiadosti: 

15.7.2020 - 4.8.2020 

Počet doručených 

projektov: 

32 

 

Počet projektov 

predložených 

hodnotiacej komisii: 

32 

 

Členovia hodnotiacej 

komisie: 

Mgr. Ľuboš Ďubek (MIRRI SR) 

Mgr. Matej Hruška, PhD. (VÚC) 

Mgr. Art. Andrej Štafura, PhD. (okres) 

Ing. Peter Fojtů (okres) 

Ing. Stanislav Motyčka (okres) 

Dátum zasadnutia 

hodnotiacej komisie: 

11.9.2020 

21.9.2020 

Bodové hodnotenie 

komisie je zverejnené 

na stránke: 

http://www.minv.sk/?regionalny-

rozvoj-okresu-revuca 

Dátum zasadnutia Výboru 

pre rozvoj okresu Revúca:  

29.09.2020 Výška alokácie (v €): 605 225  € 

 

 

II. Hodnotenie a návrh Výboru 

 

Hodnotiaca komisia odporúčala podporiť 16 žiadostí s bodovým hodnotím vyšším ako 60 bodov 

Zároveň hodnotiaca komisia odporúčala ponížiť výšky regionálneho príspevku v dvoch žiadostiach 

z dôvodu dodržania výšky alokácie. Z nich Výbor navrhol podporiť 15 žiadostí, pričom pri troch 

žiadostiach navrhol krátenie výšky regionálneho príspevku. Výbor navrhol podporiť jednu ďalšiu 

žiadosť. 

Členovia Výboru pre rozvoj okresu Revúca 

Meno a priezvisko  zastúpenie sociálno-ekonomického partnera daným členom 

výboru  

Ing. Igor Škvarla prednosta OÚ Revúca - terajší 

Mgr. Petra Čipková riaditeľka ÚPSVR - terajšia 

Ing. Július Buchta primátor mesta Revúca 

Ing. Július Laššan starosta obce Mokrá Lúka 

MVDr. Ján Šeševička starosta obce Revúcka Lehota  

MVDr. Milan Kolesár primátor mesta Jelšava 

Ing. Roman Goldschmidt starosta obce Muráň 

Mgr. Anna Szögedi  primátorka mesta Tornaľa 

Mgr. Mária Duszová starostka obce Držkovce 

Mgr. Dušan Bodnár starosta obce Ratkovské Bystré 

Mgr. Laura Durančíková starostka obce Gemerské Teplice 
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Tabuľka 1. Výber projektov: návrh Hodnotiacej komisie a Výboru 

ID Názov žiadateľa Názov projektu Požadovaný 

RP v € 

Bodové 

hodnotenie 

komisie 

Návrh RP 

Výboru v € 

1 Rímskokatolícka 

cirkev,farnosť 

Rákoš 

Reštaurovanie kazetového 

stropu 

10 000,00 100 10 000,00 

2 Rímskokatolícka 

cirkev,farnosť 

Šivetice 

Reštaurovanie nástenných 

malieb 

50 000,00 100 50 000,00 

3 Cirkevný zbor 

evanj.cirkvi a.v. 

na Slovensku 

Rekonštrukcia kostola a 

zabezpečenie vonkajšieho 

objektu 

50 000,00 100 50 000,00 

4 Miestne 

združenie 

YMCA Revúca 

Obnova vybavenia 

Nízkoprahového centra Jordán 

18 000,00 96 18 000,00 

5 Mesto Jelšava Rekonštrukcia strechy kaštieľa 

Coburgovcov v Jelšave 

149 939,77 93 141 500,00 

6 Obec Gemerská 

Ves 

Modernizácia obecnej knižnice 23 028,00 90 23 028,00 

7 Obec Otročok Nákup komunálneho traktora s 

prídavným zariadením 

51 500,00 90 51 500,00 

8 Reedukačné 

centrum Tornaľa 

Materiálne vybavenie dielní 

odbornej praxe 

13 000,00 87 13 000,00 

9 Obec Muráň Zábavný lanový park v obci 

Muráň 

74 000,00 87 70 800,00 

10 ,,Belton,spol. s 

r.o." 

Prestavba sedliackeho domu na 

hostiteľský dom 

9 716,80 85 9 716,80 

11 Obec Skerešovo Vybudovanie exteriérového 

mobilného javiska s lavičkami 

20 000,00 80 20 000,00 

12 Jajnekem, s.r.o. Distribúcia výrobkov 30 400,00 80 0,00 

13 Robert Juhász Nákup pracovného náradia a 

úžitkového vozidla 

24 000,00 75 24 000,00 

14 Obec Mokrá 

Lúka 

Dobudovanie športovo 

spoločenskej infraštruktúry v 

obci - minigolf v obci Mokrá 

Lúka 

67 317,92 65 38 439,77 

15 CONFI s.r.o Coworking Revúca 40 000,00 65 40 000,00 

16 Elektro - 

montáže Ivan 

Baláž 

Dobudovanie centra voľného 

času v obci Mokrá Lúka 

14 800,00 65 14 800,00 

17 Cirkevný zbor 

evanj.cirkvi a.v. 

na Slovensku 

Rekonštrukcia veže kostola v 

Jelšave 

50 000,00 59 0,00 

18 Hups, s.r.o. Zapožičanie elektrobicyklov, 

dovoz-odvoz, sprevádzanie 

skupín po okolí, inštruktáž jazdy 

na elektrobicykli, servis aj 

pojazdný servis 

119 880,00 55 0,00 

19 Hups, s.r.o. Kúpa rýpadlonakladača a 

dielenského vybavenia na jeho 

údržbu 

76 500,00 55 0,00 
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20 GN-

INVEST,s.r.o. 

Nákup dvoch strojov - 

vysokozdvižný vozík a stroj na 

výrobu betónových výrobkov 

80 000,00 55 0,00 

21 Tornalanet s.r.o. Modernizácia vozového parku 40 000,00 55 0,00 

22 LEG -KOVO 

s.r.o 

Nákup vyklápacieho vozidla 40 000,00 50 30 400,00 

23 Štefan Peniak Rozšírenie portfólia zákazníkov 

nákupom príslušenstva k 

traktoru 

20 000,00 50 0,00 

24 Librenet s.r.o Nákup servisného vozidla a 

rádioreléových spojov pre účely 

rozšírenia portfólia služieb a 

poskytujúcej telekomunikačné 

služby 

40 000,00 50 0,00 

25 Klaudia 

Juhászová 

Renovácia pizzerie 28 000,00 50 0,00 

26 Stedná 

odb.škola- 

Szakközépiskola 

v Tornali 

Materiálne vybavenie a podpora 

mobility 

50 000,00 40 0,00 

27 Obec Lubeník Rekonštrukcia obecného parku 

v obci Lubeník 

160 866,43 35 0,00 

28 Mesto Tornaľa Mobilné pódium pre mesto 

Tornaľa 

42 000,00 30 0,00 

29 Gemerské grúne Podpora tradičného 

ovocinárstva v okrese Revúca 

ako perspektívnej oblasti 

regionálneho rozvoja 

25 597,00 30 0,00 

30 Oblastná 

organizácia 

cestovného 

ruchu 

Tematické cesty regiónu Gemer 

ako nástroj zatraktívnenia 

okresu Revúca ako turistickej 

destinácie 

62 640,00 20 0,00 

31 Mesto Revúca  Modernizácia materiálno-

technického vybavenia Domu 

smútku v Revúcej 

75 000,00 15 0,00 

32 TCMRZ Regionálne tréningové centrum 

pre okres Revúca II 

102 649,40 10 0,00 

 

III. Porovnanie hodnotenia hodnotiacej komisie a Výboru 

 

Zo žiadostí navrhnutých hodnotiacou komisiou Výbor neodporučil podporiť tieto žiadosti: 

 Jajnekem, s.r.o. - žiadosť nezískala podporu väčšiny hlasujúcich členov výboru z dôvodu 

zamerania žiadateľa - firma zaoberajúca sa výrobou a distribúciou alkoholických nápojov 

 

V ďalších žiadostiach odporúčaných hodnotiacou komisiou Výbor navrhol znížiť výšku regionálneho 

príspevku: 

 Obec Mokrá Lúka o vyše 42 %. 

 Obec Muráň o vyše 4 %. 

 Mesto Jelšava o vyše 5 %. 
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Zo žiadostí, ktoré hodnotiaca komisia neodporučila podporiť Výbor navrhuje podporiť: 

 LEG -KOVO s.r.o. - žiadosť odporučená namiesto žiadosti Jajnekem, s.r.o. so zníženou sumou 

RP zo 40 000 € na 30 400 €  

 

Výbor neposkytol ďalšie dôvody odlišného výberu žiadostí oproti hodnoteniu hodnotiacej komisie. 

 

IV. Návrh pre hlasovanie Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov 

 

MIRRI SR odporúča podporiť 16 žiadostí v súlade so schválenými ročnými prioritami, ktoré boli 

predložené Výborom. 

 

Tabuľka 2. Návrh ročných priorít odporúčaný MIRRI SR 

ID Názov žiadateľa Názov projektu Požadovaný 

RP v € 

Bodové 

hodnotenie 

komisie 

Návrh 

MIRRI v € 

1 Rímskokatolícka 

cirkev,farnosť 

Rákoš 

Reštaurovanie kazetového 

stropu 

10 000,00 100 10 000,00 

2 Rímskokatolícka 

cirkev,farnosť 

Šivetice 

Reštaurovanie nástenných 

malieb 

50 000,00 100 50 000,00 

3 Cirkevný zbor 

evanj.cirkvi a.v. 

na Slovensku 

Rekonštrukcia kostola a 

zabezpečenie vonkajšieho 

objektu 

50 000,00 100 50 000,00 

4 Miestne 

združenie 

YMCA Revúca 

Obnova vybavenia 

Nízkoprahového centra Jordán 

18 000,00 96 18 000,00 

5 Mesto Jelšava Rekonštrukcia strechy kaštieľa 

Coburgovcov v Jelšave 

149 939,77 93 141 500,00 

6 Obec Gemerská 

Ves 

Modernizácia obecnej knižnice 23 028,00 90 23 028,00 

7 Obec Otročok Nákup komunálneho traktora s 

prídavným zariadením 

51 500,00 90 51 500,00 

8 Reedukačné 

centrum Tornaľa 

Materiálne vybavenie dielní 

odbornej praxe 

13 000,00 87 13 000,00 

9 Obec Muráň Zábavný lanový park v obci 

Muráň 

74 000,00 87 70 800,00 

10 ,,Belton,spol. s 

r.o." 

Prestavba sedliackeho domu na 

hostiteľský dom 

9 716,80 85 9 716,80 

11 Obec Skerešovo Vybudovanie exteriérového 

mobilného javiska s lavičkami 

20 000,00 80 20 000,00 

13 Robert Juhász Nákup pracovného náradia a 

úžitkového vozidla 

24 000,00 75 24 000,00 

14 Obec Mokrá 

Lúka 

Dobudovanie športovo 

spoločenskej infraštruktúry v 

obci - minigolf v obci Mokrá 

Lúka 

67 317,92 65 38 439,77 

15 CONFI s.r.o Coworking Revúca 40 000,00 65 40 000,00 

16 Elektro - 

montáže Ivan 

Baláž 

Dobudovanie centra voľného 

času v obci Mokrá Lúka 

14 800,00 65 14 800,00 



38 
 

22 LEG -KOVO 

s.r.o. 

Nákup vyklápacieho vozidla 40 000,00 50 30 400,00 

 spolu    605 184,77 
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Návrh zmien schválených ročných priorít okresu Revúca 

a.) Doplnenie zoznamu aktivít v okrese, ktorých realizácia sa má začať v roku 2020, schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 615 

z 18. decembra 2019 

Poradové číslo 

aktivity 
Aktivita z akčného plánu 

  Názov aktivity Prioritná oblasť a opatrenie 

1. 
Podpora cestovného ruchu v okrese Revúca - zvýšenie 

ubytovacích kapacít. 

Prioritná oblasť: B. Rozvoj miestnej ekonomiky vrátane vybudovania podpornej infraštruktúry. 

Opatrenie: B.1 ; B.2 

2. 
Podpora investícií do vzdelania a rekvalifikácie dlhodobo 

nezamestnaných. 

Prioritná oblasť: C. Rozvoj ľudských zdrojov a zvyšovanie kvalifikácie nezamestnaných. 

Opatrenie: C.2 

3. 
Modernizácia zariadení  v sociálnych podnikoch a 

zvýšenie kvality ich činností.  

Prioritná oblasť: D. Rozvoj sociálnej ekonomiky a sociálnych služieb. 

Opatrenie: D2 

4. 

Podpora kultúrnych pamiatok, ich zreštaurovania a 

sprístupnenie širokej verejnosti. Skvalitnenie služieb a 

vyžitia domáceho obyvateľstva 

Prioritná oblasť: E. Zlepšenie stavu verejnej infraštruktúry 

Opatrenie: E.1; E,2 
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b.) Doplnenie zoznamu projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku, ktorých realizácia sa má začať v roku 2020, 

schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 615 z 18. decembra 2019 

Por. 

č.  

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 

Uplatnenie 

výnimky 

na základe 

§ 8, ods. 4  

zákona   

Priamo 

(počet) 

Nepriamo 

(počet) 
Celkom Rok 2020 

1 

Názov: 
Obec Mokrá 

Lúka Zvýšenie cestovného 

ruchu vybudovaním 

minigolfového ihriska v 

obci.  Výstavba 

minigolfového ihriska v 

obci. 

nie áno áno 4. 

Rozvoj a zvýšenie 

cestovného ruchu. 

Prínosom k realizácii 

AP bude vytvorenie 1 

prac. miesta. 

1 0 86 440 € 38 440 € 38 440 € nie 
Sídlo: 

Mokrá Lúka č.2,  

Revúca 

IČO: 31949347 

2 

Názov: Robert Juhász Rozšírenie poskytovaných 

služieb nákupom 

pracovného náradia a 

úžitkového vozidla do 

vodoinštalatérskej 

spoločnosti. Pracovné 

náradie a úžitkové 

vozidlo. 

áno áno áno 1. 

Prínosom k realizácii 

AP bude vytvorenie 1 

prac. miesta. 

1 0 30 000 € 24 000 € 24 000 € nie 

Sídlo: 
Gemer 170, 982 

01 Tornaľa 

IČO: 32962207 

3 

Názov: CONFI s.r.o 
Rekonštrukcia 

nehnuteľnosti na 

coworkingové kancelárie. 

Rekonštrukcia budovy 

formou opráv. 

áno áno áno 1. 

Vytvorením 

podnikateľského centra 

pre mladých 

,podporovať digitálnu 

ekonomiku, občiansku 

spoločnosť a rozvoj 

mesta Revúca. 

1 0 50 690 € 40 000 € 40 000 € nie 

Sídlo: 
Jégeho 12,821 

08 Bratislava 

IČO: 47441844 

4 

Názov: 
Obec Gemerská 

Ves Modernizácia obecnej 

knižnice v obci Gemerská 

Ves. Modernizácia 

obecnej knižnice. 

nie áno áno 4. 

Modernizácia obecnej 

knižnice v obci 

Gemerská ves 

nákupom interiérového 

vybavenia. Vytvorenie 

1 prac. miesta. 

1 0 24 180 € 23 028 € 23 028 € nie Sídlo: 
Gemerská Ves 

109,982 62 

IČO: 00318701 
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Por. 

č.  

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 

Uplatnenie 

výnimky 

na základe 

§ 8, ods. 4  

zákona   

Priamo 

(počet) 

Nepriamo 

(počet) 
Celkom Rok 2020 

5 

Názov: Mesto Jelšava 
Účelom poskytnutia RP je 

pokračovať v obnove Nár. 

kultúrnej pamiatky 

kaštieľa ,,Kaštieľ 

Coburgovcov v Jelšave". 

RP bude poskytnutý na 

rekonštrukciu strešnej 

krytiny. Rekonštrukcia 

strechy kaštieľa. 

nie áno áno 4. 
Rozvoj cestovného 

ruchu  na Gemeri. 
0 0 141 500 € 141 500 € 141 500 € nie 

Sídlo: 

Námestie 

republiky 

499/11,Jelšava 

IČO: 00328341 

6 

Názov: Obec Otročok Nákup traktora s 

prídavným zariadením 

mna zabezpečenie 

komunálnej starostlivosti 

obecných plôch a 

výpomoc pre starších 

osamelých obyvateľov 

obce .Komunálny traktor 

s prídavným zariadením. 

nie áno áno 4. 

Prínosom k realizácii 

AP bude vytvorenie 1 

pracovného miesta a 

zveľaďovanie obce. 

1 0 51 500 € 51 500 € 51 500 € nie 

Sídlo: 
Otročok 35, 982 

62 

IČO: 00318957 

7 

Názov: Obec Skerešovo 

Vybudovanie mobilného 

javiska s lavičkami a 

predajnými stánkami, 

ktoré prispejú k zvýšeniu 

návštevnosti na 

kultúrnych podujatiach a 

k rozvoju cestovného 

ruchu. Mobilné javisko. 

nie áno áno 4. 

Obnova tradícií, rozvoj 

kultúrnej 

infraštruktúry. 

0 0 20 000 € 20 000 € 20 000 € nie 

Sídlo: 

Skerešovo č.23, 

982 62 

Gemerská Ves 

IČO: 00319074 
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Por. 

č.  

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 

Uplatnenie 

výnimky 

na základe 

§ 8, ods. 4  

zákona   

Priamo 

(počet) 

Nepriamo 

(počet) 
Celkom Rok 2020 

8 

Názov: 

Miestne 

združenie 

YMCA Revúca 

Obnova zastaralého 

vybavenia v 

Nízkoprahovom centre 

Jordán určenom pre 

poskytovanie bezpečného 

priestoru a osobného rastu 

pre deti a mladých z 

Jelšavy. Nákup 

interiérového vybavenia. 

nie áno áno 3. 

Skvalitnenie 

poskytovaných služieb 

pre MRK v Jelšave. 

0 0 19 535 € 18 000 € 18 000 € nie Sídlo: 

Mníšanská 

536/0,04916 

Jelšava 

IČO: 42196108 

9 

Názov: 
Reedukačné 

centrum Tornaľa 

Materiálne vybavenie 

dielní odbornej praxe 

kúpou malotraktora pre 

odbor Lesná výroba. 

Nákup malotraktora. 

nie áno áno 2. 

Zlepšenie, 

zatraktívnenie 

učebného odboru pre 

žiakov s nižším 

vzdelaním. Bezplatne 

pomôžeme mestu 

Tornaľa aj ZŠ pri 

ošetrovaní zelene a 

odhŕňaní snehu. 

0 0 13 000 € 13 000 € 13 000 € nie 

Sídlo: 
Mierová 137, 

982 00 Tornaľa 

IČO: 43849661 

10 

Názov: 
,,Belton,spol. s 

r.o." 

Zvýšenie návštevnosti v 

cestovnom ruchu 

zriadením hostiteľského 

domu v obci Leváre. 

Zriadenie hostiteľského 

domu. 

áno áno áno 1. 

Prostredníctvom 

projektu prispejeme k 

rozvoju cestovného 

ruchu a zároveň 

vytvoríme 1 pracovné 

miesto. 

1 0 12 146 € 9 717 € 9 717 € nie Sídlo: 
A.Pénteka 5, 

982 01 Tornaľa 

IČO: 44023243 

11 

Názov: 

Rímskokatolícka 

cirkev, farnosť 

Rákoš Reštaurovanie kazetového 

stropu v Románsko-

gotickom kostole 

Najsvätejšej Trojice. 

Reštaurátorské práce. 

nie áno áno 4. 

Prínosom k AP je 

rozvoj cestovného 

ruchu v okrese a to 

sprístupnením 

kostolíka širokej 

verejnosti. 

0 0 10 000 € 10 000 € 10 000 € nie 
Sídlo: 

Námestie 

republiky 

53,049 16 

Jelšava 

IČO: 31974066 
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Por. 

č.  

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 

Uplatnenie 

výnimky 

na základe 

§ 8, ods. 4  

zákona   

Priamo 

(počet) 

Nepriamo 

(počet) 
Celkom Rok 2020 

12 

Názov: 

Rímskokatolícka 

cirkev, farnosť 

Šivetice 
Reštaurovanie nástenných 

malieb románskej rotundy 

sv. Margity v Šiveticiach. 

Reštaurátorské práce. 

nie áno áno 4. 

Prínosom k AP je 

rozvoj cestovného 

ruchu v okrese a to 

sprístupnením rotundy 

širokej verejnosti. 

0 0 50 000 € 50 000 € 50 000 € nie 
Sídlo: 

Námestie 

republiky 

53,049 16 

Jelšava 

IČO: 31973426 

13 

Názov: 

Elektro - 

montáže Ivan 

Baláž 
Zvýšenie návštevnosti a 

tým aj cestovného ruchu v 

obci Mokrá Lúka 

.Požičovňa bicyklov a 

kolobežiek pri CVČ 

Mokrá Lúka 

áno áno áno 1. 

Prínosom bude 

vytvorenie 1 prac. 

miesta .V obci sa 

nachádza 

cyklochodník. 

Záujemcovia si v 

centre budú môcť 

zapožičať bicykle, 

kolobežky. 

1 0 21 144 € 14 800 € 14 800 € nie Sídlo: 

Mokrá Lúka 

132, 05001 

Revúca 

IČO: 45488312 

14 

Názov: 
LEG-KOVO, 

s.r.o. 

Nákup vyklápacieho 

vozidla pre účely rozvozu 

stavebného materiálu a 

piesku, štrku pre 

zákazníkov. Vyklápacie 

vozidlo. 

áno áno áno 1. 

Prínosom bude 

vytvorenie 1 

pracovného miesta. 

1 0 53 335 € 30 400 € 30 400 € nie Sídlo: 
Mierová 258/16, 

982 01 Tornaľa 

IČO: 48299341 

15 

Názov: Obec Muráň Vybudovanie zábavného 

ľanového parku pre 

návštevníkov všetkých 

vekových kategórií v obci 

Muráň s cieľom rozšíriť 

ponuku služieb v oblasti 

cestovného ruchu v obci a 

okrese Revúca. Zábavný 

lanový park. 

nie áno áno 1. 

Prínosom bude 

posilnenie a 

využívanie potenciálu, 

ktorý má okres v 

oblasti cestovného 

ruchu. 

0 0 81 000 € 70 800 € 70 800 € nie 

Sídlo: 
Muráň č.329, 

04901 Muráň 

IČO: 00328537 
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Por. 

č.  

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 

Uplatnenie 

výnimky 

na základe 

§ 8, ods. 4  

zákona   

Priamo 

(počet) 

Nepriamo 

(počet) 
Celkom Rok 2020 

16 

Názov: 

Cirkevný zbor 

evanj. cirkvi a.v. 

na Slovensku 

Zvýšenie návštevnosti v 

oblasti cestovného ruchu 

reštaurovaním vzácnych 

nástenných malieb v 

miestnom kostole a 

zabezpečenie vonkajšieho 

objektu. Rekonštrukcia 

románsko-gotického 

kostola a zabezpečenie 

vonkajšieho objektu. 

nie áno áno 1. 

Zvýšenie návštevnosti 

mesta a regiónu a 

oboznámenie 

verejnosti s históriou 

mesta a celého 

Gemera. 

0 0 50 000 € 50 000 € 50 000 € nie 
Sídlo: 

Kameňany 6, 

049 62 

Kameňany 

IČO: 31969941 

 Spolu  8 0 714 470 € 605 186 € 605 186 €  
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Návrh zmien schválených ročných priorít okresu Rimavská Sobota v roku 

2020 

 
I. Základné informácie 

 

Dátum zverejnenia výzvy: 23.7.2020 Termín na podanie žiadosti: 23.7.2020 - 12.8.2020 

Počet doručených projektov: 7  

 

Počet projektov 

predložených hodnotiacej 

komisii: 

7 

 

Členovia hodnotiacej komisie: Michaela Kolimárová (MIRRI SR) 

Matej Hruška (VÚC)  

Peter Slovák (okres) 

 

Dátum zasadnutia hodnotiacej 

komisie: 

14.9.2020 Bodové hodnotenie komisie 

je zverejnené na stránke: 

- 

Dátum zasadnutia Výboru pre 

rozvoj okresu Rimavská 

Sobota:  

22.9.2020 Výška alokácie (v €): 229 008 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Členovia Výboru pre rozvoj okresu Rimavská Sobota 

Meno a priezvisko  zastúpenie sociálno-ekonomického partnera daným 

členom výboru  

JUDr. Peter Pavlík prednosta OÚ Rimavská Sobota 

PhDr. Roman Lebeda zástupca mesta Hnúšťa 

Mgr. Marian Habovčík zástupca ZMOGaM 

Mgr. Albert Kováč zástupca Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske 

komunity 

Doc. PhDr. Andrea Gállová, PhD. zástupca ÚPSVaR Rimavská Sobota 

Ing. Andrej Boros zástupca Centra rozvoja Gemera-Malohontu CEROGEMA 

Radovan Ceglédy zástupca OZ NAŠA SOBOTA 

Ing. Miroslava Vargová zástupca MAS MALOHONT Hrachovo 

Mgr. Gabriel Mihályi zástupca MAS CEROVINA 

Ing. František Tóth, PhD. zástupca Gemerskej poľnohospodárskej a potravinárskej 

komory 

MDDr. Ján Jurkemík, PhD., MPH, MBA zástupca OZ "Naša Sobota - Naše mesto" 
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II. Hodnotenie a návrh Výboru 

 

Hodnotiaca komisia odporúčala podporiť 5 žiadostí s bodovým hodnotím vyšším ako 60 bodov. Z nich 

Výbor navrhol podporiť totožne s návrhom hodnotiacej komisie 5 žiadostí. 

 

Tabuľka 1. Výber projektov: návrh Hodnotiacej komisie a Výboru 

ID Názov žiadateľa Názov projektu Požadovaný 

RP v € 

Bodové 

hodnotenie 

komisie 

Návrh RP Výboru 

v € 

1 Gymnázium Ivana 

Kraska - Ivan 

Krasko Gimnázium 

Smart school 54 283,00 64,5 54 283,00 

2 Stredná odborná 

škola obchodu a 

služieb 

Rekonštrukcia priestorov 

centra odborného 

vzdelávania a vybavenie 

novou gastronomickou 

technikou SOŠOS Rim. 

Sobota 

118 850,00 59,5 0,00 

3 Súkromná stredná 

odborná škola - 

Magán 

Szakközépiskola, 

Zvýšenie kvality 

odborného výcviku 

žiakov Súkromná stredná 

odborná škola - Magán 

Szakközépiskola 

48 822,00 79,5 48 822,00 

4 Stredná odborná 

škola technická a 

agropotravinárska - 

Műszaki, 

Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 

Szakközépiskola 

Autoškola SOŠTaAP - 

skupina C1 

43 800,00 59,5 0,00 

5 Stredná odborná 

škola 

Zvyšovanie počtu žiakov 

a kvality ich prípravy na 

našej škole - pripravený 

do praxe znamená byť 

úspešný 

55 250,00 98 55 250,00 

6 Gymnázium 

Mihálya Tompu 

Reformovanej 

kresťanskej cirkvi   

s vyučovacím 

jazykom 

maďarským - 

Tompa Mihály 

Református 

Gimnázium 

Vzdelávanie 

stredoškolákov v oblasti 

prípravy materiálov pre 

médiá. 

16 500,00 61 16 500,00 

7 Gymnázium 

Mateja Hrebendu 

Moderná jazyková a 

počítačová učebňa. 

46 015,00 63,5 46 015,00 

 spolu    220 270,00 
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III. Porovnanie hodnotenia hodnotiacej komisie a Výboru 

 

Výbor sa stotožnil so všetkými návrhmi hodnotiacej komisie. 

 

IV. Návrh pre hlasovanie Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov 

 

MIRRI odporúča podporiť 5 žiadostí v súlade s návrhom hodnotiacej komisie a rovnako aj 

s rozhodnutím Výboru okresu Rimavská Sobota v celkovej výške 220 270 eur. 

 

Tabuľka 2. Výber projektov: návrh Hodnotiacej komisie a Výboru 

ID Názov žiadateľa Názov projektu Požadovaný 

RP v € 

Bodové 

hodnotenie 

komisie 

Návrh MIRRI 

v € 

1 Gymnázium Ivana 

Kraska - Ivan 

Krasko Gimnázium 

Smart school 54 283,00 64,5 54 283,00 

3 Súkromná stredná 

odborná škola - 

Magán 

Szakközépiskola, 

Zvýšenie kvality 

odborného výcviku 

žiakov Súkromná stredná 

odborná škola - Magán 

Szakközépiskola 

48 822,00 79,5 48 822,00 

5 Stredná odborná 

škola 

Zvyšovanie počtu žiakov 

a kvality ich prípravy na 

našej škole - pripravený 

do praxe znamená byť 

úspešný 

55 250,00 98 55 250,00 

6 Gymnázium 

Mihálya Tompu 

Reformovanej 

kresťanskej cirkvi   

s vyučovacím 

jazykom 

maďarským - 

Tompa Mihály 

Református 

Gimnázium 

Vzdelávanie 

stredoškolákov v oblasti 

prípravy materiálov pre 

médiá. 

16 500,00 61 16 500,00 

7 Gymnázium 

Mateja Hrebendu 

Moderná jazyková a 

počítačová učebňa. 

46 015,00 63,5 46 015,00 

 spolu    220 870,00 
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Návrh zmien schválených ročných priorít okresu Rimavská Sobota 

a.) Doplnenie zoznamu aktivít v okrese, ktorých realizácia sa má začať v roku 2020, schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 615 

z 18. decembra 2019 

Poradové číslo 

aktivity 
Aktivita z akčného plánu 

  Názov aktivity Prioritná oblasť a opatrenie 

1. 
Podopatrenie: 2.1Vybudovanie regionálnych centier 

vzdelávania a zamestnaneckého inkubátora. 

Prioritná oblasť: B. Rozvoj ľudských zdrojov a zabezpečenie systematického vzdelávania podľa 

požiadaviek trhu práce a regionálnej politiky rozvoja okresu 

Opatrenie: 2. Podpora budovania tréningových centier a regionálnych centier vzdelávania a 

zamestnaneckého inkubátora 
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b.) Doplnenie zoznamu projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku, ktorých realizácia sa má začať v roku 2020, 

schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 615 z 18. decembra 2019 

Por. 

č. 

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 

Uplatne

nie 

výnimky 

na 

základe 

§ 8, ods. 

4  

zákona   

Priamo 

(počet) 

Nepriamo 

(počet) 
Celkom Rok 2020 

1 

Názov: 

Gymnázium 

Ivana Kraska 

- Ivan Krasko 

Gimnázium 

Vybudovanie 

počítačovej učebne pre 

vyučovanie informatiky 

a 3D modelovania a 

laboratória informatiky 

(3Dlab) vybaveného 3D 

tlačiarňami. 

Modernizácia 

vzdelávania s využitím 

3D technológie v 

informatike, overenie v 

praxi. 

nie nie 
neposudzuje 

sa 
1.   

Zmodernizovaním 

vzdelávania s využitím 

3D technológie v 

informatike pre žiakov 

gymnázia sa vytvorí 

priestor pre získanie 

jedinečných 

skúseností a zručností, 

ktoré presahujú 

tradičný školský 

systém a nemožno ich 

získať klasickým 

vzdelávaním. Zvýšia 

sa tak ich šance 

okamžite sa uplatniť 

na trhu práce vo 

firmách v Rimavskej 

Sobote, ktoré majú 

nedostatok 

kvalifikovaných 

pracovníkov na 

pozíciách stredného a 

vyššieho manažmentu 

s technickým 

vzdelaním, ako aj 

nasmerovanie a 

pripravenosť na VŚ 

štúdium. 

0 0 54 283 € 54 283 € 54 283 € nie 

Sídlo: 

P. 

Hostinského 

3, 979 01 

Rimavská 

Sobota 

IČO: 00 160 784 
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Por. 

č. 

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 

Uplatne

nie 

výnimky 

na 

základe 

§ 8, ods. 

4  

zákona   

Priamo 

(počet) 

Nepriamo 

(počet) 
Celkom Rok 2020 

2 

Názov: 

Súkromná 

stredná 

odborná škola 

- Magán 

Szakközé-

piskola 

Zvýšenie kvality 

odborného výcviku 

žiakov Súkromnej 

strednej odbornej školy 

- Magán 

Szakközépiskola. 

Vybudovanie dvoch 

dielní pre odborný 

výcvik žiakov 

Súkromnej strednej 

odbornej školy - Magán 

Szakközépiskola. 

nie nie 
neposudzuje 

sa 
1. 

Zvýšením kvality 

odborného výcviku 

žiakov, teda 

vybudovaním dvoch 

dielní pre odborný 

výcvik, projekt 

prispieva k zníženiu 

nezamestnanosti v 

okrese tým, že 

študentom poskytne 

zručnosti, ktoré sú 

vyhľadávané na trhu 

práce v regióne. 

Realizácia projektu 

prispieva k využitiu 

potenciálu cestovného 

ruchu tým, že 

zabezpečí prípravu 

odborného personálu 

pre cestovný ruch. Do 

projektu budú zapojení 

aj študenti z 

marginalizovaných 

skupín. 

0 0 48 822 € 48 822 € 48 822 € nie 
Sídlo: 

L. 

Novomeského 

2070, 979 01 

Rimavská 

Sobota 

IČO: 42 395 968 



51 
 

Por. 

č. 

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 

Uplatne

nie 

výnimky 

na 

základe 

§ 8, ods. 

4  

zákona   

Priamo 

(počet) 

Nepriamo 

(počet) 
Celkom Rok 2020 

3 

Názov: 
Stredná 

odborná škola 

Zvyšovanie počtu 

žiakov a kvality ich 

prípravy na našej škole.  

Zabezpečenie výroby 

stlačeného vzduchu pre 

všetky pracoviská na 

odbornom výcviku v 

požadovanom množstve 

a kvalite vytvorením 

malej kompresorovej 

stanice, zvyšovanie 

úrovne technického 

vybavenia dielní pre 

odborný výcvik, 

predovšetkým 

novovybudovanej 

dielne pre učebný odbor 

tesár a už fungujúcich 

dielní v učebnom 

odbore mechanik 

opravár – stroje a 

zariadenia, v rámci 

teoretickej prípravy 

žiakov vytvoriť učebňu 

vybavenú výkonnou 

výpočtovou technikou, 

ktorá bude slúžiť na 

výučbu grafických 

systémov vo všetkých 

technicky zameraných 

odboroch. 

nie nie 
neposudzuje 

sa 
1. 

Zriaďovaním a 

zlepšovaním 

technického vybavenia  

dielní sa vytvorí 

priestor pre 

zvyšovanie počtu 

žiakov a kvality ich 

prípravy pre reálnu 

prax v rôznych 

oblastiach podnikania 

v regióne, čo prispeje 

k zníženiu 

nezamestnanosti. 

0 0 55 250 € 55 250 € 55 250 € nie 

Sídlo: 

Hlavná 425,   

981 11 

Hnúšťa 

IČO: 37 956 230 
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Por. 

č. 

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 

Uplatne

nie 

výnimky 

na 

základe 

§ 8, ods. 

4  

zákona   

Priamo 

(počet) 

Nepriamo 

(počet) 
Celkom Rok 2020 

4 

Názov: 

Gymnázium 

Mihálya 

Tompu 

Reformovanej 

kresťanskej 

cirkvi s 

vyučovacím 

jazykom 

maďarským - 

Tompa 

Mihály 

Református 

Gimnázium 

Zvýšenie kompetencií a 

konkurencieschopnosti 

na trhu práce žiakov 

stredných škôl a 

podpora pri ďalšom 

vzdelávaní. 

Vzdelávanie v 

mediálnej oblasti: 

príprava fotiek, grafík a 

textov pre tlačené 

produkty a príprava 

audiovizuálnych 

produktov. 

nie nie 
neposudzuje 

sa 
1. 

Zavedením 

vzdelávacieho 

programu v oblasti 

grafického dizajnu a 

audiovizuálnej tvorby 

pre vzdelávanie v 

rámci mediálnej 

oblasti sa vytvorí 

priestor pre zvýšenie 

kompetencií, 

konkurencie-

schopnosti na trhu 

práce a pre 

zdokonalovanie 

vedomostí na VŚ 

štúdium pre žiakov 

stredných škôl. 

Predmetné 

vzdelávanie napomáha 

riešiť regionálnu 

zamestnanosť 

vytvorením nových 

pracovných miest v 

daných oblastiach. 

0 0 16 500 € 16 500 € 16 500 € nie 

Sídlo: 

Daxnerova 

42, 979 01 

Rimavská 

Sobota 

IČO: 35 988 835 
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Por. 

č. 

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 

Uplatne

nie 

výnimky 

na 

základe 

§ 8, ods. 

4  

zákona   

Priamo 

(počet) 

Nepriamo 

(počet) 
Celkom Rok 2020 

5 

Názov: 

Gymnázium 

Mateja 

Hrebendu 

Vybudovanie modernej 

jazykovej a počítačovej 

učebne.  Modernizácia 

priestorov školy a 

zvýšenie záujmu o 

štúdium na Gymnáziu 

Mateja Hrebendu v 

Hnúšti. 

nie nie 
neposudzuje 

sa 
1. 

Vybudovaním 

modernej jazykovej a 

počítačovej učebne 

región získa 

kvalifikovaných 

mladých ľudí v danej 

oblasti. Žiaci 

gymnázia získajú 

lepšiu štartovaciu 

pozíciu na trhu práce, 

čo prispeje k zvýšeniu 

zamestnanosti v 

regióne a v prípade 

ovládania cudzích 

jazykov k rozvoju 

cestovného ruchu. 

0 0 46 015 € 46 015 € 46 015 € nie 

Sídlo: 

Hlavná 431, 

981 12 

Hnúšťa 

IČO: 00 160 610 

 Spolu  0 0 220 870 € 220 870 € 220 870 €  
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Návrh zmien schválených ročných priorít okresu Rožňava v roku 2020 
 

I. Základné informácie 

 

Dátum zverejnenia výzvy: 7.7.2020 Termín na podanie žiadosti: 7.7.2020-24.7.2020 

Počet doručených projektov: 13  

 

Počet projektov 

predložených hodnotiacej 

komisii: 

13 

 

Členovia hodnotiacej komisie: Silvia Čuklovičová (MIRRI SR) 

Viera Dulinová (VÚC)  

Gyuri Nagy (okres) 

Dátum zasadnutia hodnotiacej 

komisie: 

20.8.2020 Bodové hodnotenie komisie 

je zverejnené na stránke: 

www.minv.sk 

Dátum zasadnutia Výboru pre 

rozvoj okresu Rožňava:  

31.08.2020 

03.09.2020 

06.10.2020 

08.10.2020 

Výška alokácie (v €): 

 

Rok 2020: 880 791 € 

 

 

 

 

II. Hodnotenie a návrh Výboru pre rozvoj okresu Rožňava 

 

Hodnotiaca komisia odporúčala podporiť 8 žiadostí s bodovým hodnotím vyšším ako 50 bodov. Z nich 

Výbor pre rozvoj okresu Rožňava (ďalej len ,,Výborˮ) navrhol podporiť 7 žiadostí. Výbor navrhol 

podporiť aj žiadosť mesta Rožňava. 

 

 

 

 

Tabuľka 1. Výber projektov: návrh Hodnotiacej komisie a Výboru 

Členovia Výboru pre rozvoj okresu Rožňava 

Meno a priezvisko  zastúpenie sociálno-ekonomického partnera daným členom 

výboru  

Ing. Robert Anna prednosta okresného úradu (predseda výboru) 

Pavol Burdiga zástupca MAS GEMER-ROŽŇAVA 

Ján Slovák zástupca mesta Dobšiná 

Ing. Štefan Baštá zástupca Mikroregiónu Štítnická dolina 

Ing. Juraj Balázs zástupca MAS GEMER-ROŽŇAVA 

Ing. Mária Mandelíková zástupca Slovenskej živnostenskej komory 

PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH zástupca Združenie gemerských remeselníkov 

Ing. Ján Štefan zástupca OZ Mesto v pohybe 

Mgr. Monika Šeďová zástupca Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava 

Ing. Judita Plačková zástupca Okresného úradu Rožňava 

Michal Domik zástupca mesta Rožňava 

Mgr. Lea Grečková zástupca Koordinačného centra pre rozvoj okresu Rožňava, n.o. 

Ing. Dušan Gallo zástupca obce Vyšná Slaná 
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ID Názov žiadateľa Názov projektu Požadovaný 

RP v € 

Bodové 

hodnotenie 

komisie 

Návrh RP 

Výboru v € 

1 Regionálne 

združenie miest 

a obcí Horného 

Gemera 

Podpora cestovného ruchu a 

cykloturistiky v okrese Rožňava. 

   190 000,00  99 0,00 

2 Mesto Dobšiná Skvalitnenie úrovne športového 

vyžitia pre všetkých občanov 

mesta rôznych vekových 

kategórií, ako aj pre 

návštevníkov mesta. 

     78 000,00  91      78 000,00  

3 Obec Silica Poskytnúť cieľovým skupinám 

kompletné informácie o 

jedinečných zaujímavostiach 

Silickej planiny (miesta, fauna, 

flóra). Na ceste za spoznávaním 

týchto zaujímavosti zároveň 

vytvoriť oddychové zóny  s 

informačnými a smerovými 

tabuľami. Zrealizovaním 

projektu vytvoriť kompletnú 

ponuku atrakcií na strávenie aj 

viacdňového pobytu na Silickej 

planine. Projektom zviditeľniť 

11 zaujímavosti: Silická Ľadnica 

(jaskyňa), priepasť Brázda, 

Brzotínske skaly, Malá Žomboj, 

reformovaný kostol Silica, 

katolícky kostol Silica, jazero 

Farárova jama, Sokolia skala, 

rozhľadňa Fabiánka, Jašteričie 

jazierko a rozhľadňa Dievčenská 

skala. 

     35 000,00  90      35 000,00  

4 BUZGÓ 

registrovaný 

sociálny podnik, 

s. r. o. 

Rozšírenie činnosti sociálneho 

podniku BUZGÓ o prepravnú 

službu. 

     26 400,00  85      26 400,00  

5 Mária Katonová 

CENTRUM 

Nákupné 

stredisko 

Vytvorenie nových izieb s 20 

lôžkami, zvýšenie kapacity 

penziónu z 24 na 44 lôžok. 

     80 000,00  82 80 000,00 

6 STOP DRINK 

s. r. o. 

Skvalitnenie poskytovaných 

služieb v cestovnom ruchu, čo 

má za následok zvýšenie 

návštevnosti okresu Rožňava. 

     80 000,00  77 80 000,00 

7 SLOV-KOL, 

s. r. o. 

Vytvorenie nových ubytovacích 

kapacít. 

   120 000,00  75 120 000,00 

8 fokusinteriér  

s. r. o. 

Podpora prírodného turizmu 

a športových aktivít v NP 

Slovenský Kras. 

     40 000,00  73 40 000,00 

9 Obec Dedinky Dofinancovanie rekonštrukcie 

lanovej dráhy Dedinky - 

   189 850,00  5 0,00 



56 
 

Geravy a obnova nástupnej 

a výstupnej stanice. 

10 Koordinačné 

centrum pre 

rozvoj okresu 

Rožňava, n.o. 

Vytvorenie komplexného 

informačného portálu o okrese 

Rožňava, ktorý umožní 

občanom okresu a širokého 

okolia získať všetky informácie 

o historickom, prírodnom 

a kultúrnom bohatstve okresu na 

jednom mieste, pomôže 

s plánovaním výletov a aktivít 

ako aj s využitím dostupných 

služieb poskytovaných 

v cestovnom ruchu. 

     60 000,00  0 0,00 

11 Čľupko Cieľom predkladaného projektu 

je rekonštrukcia a rozšírenie 

kapacít detského centra 

v Rožňave, ktorým sa dosiahne 

zvýšenie návštevnosti 

zariadenia, skvalitnenie 

poskytovaných služieb, 

zveľadenie prostredia v ktorom 

sa pohybujú deti a široká 

verejnosť a v neposlednom rade 

aj zvýšenie záujmu o okres 

vybudovaním celoročne 

fungujúceho rodinného centra so 

zreteľom na kvalitu životného 

prostredia prostredníctvom 

využívania obnoviteľných 

zdrojov energie. 

   175 500,00  0 0,00 

12 TK HORSE 

SPORT s. r. o. 

s. p.  

Zakúpenie exteriérového 

mobiliáru pre organizovanie 

spoločenských podujatí 

a mobilného domu pre 

zatraktívnenie  ubytovacích 

služieb v lone prírody v areály 

Konského dvora. 

     71 222,40  0 0,00 

13 Mesto Rožňava Zatraktívnenie a zvýšenie 

návštevnosti letného kúpaliska 

v Rožňave. 

   400 000,00  0     400 000,00 

 

III. Porovnanie hodnotenia hodnotiacej komisie a Výboru  

 

Zo žiadostí navrhnutých hodnotiacou komisiou Výbor neodporučil podporiť žiadosť: 

 Regionálne združenie miest a obcí Horného Gemara. Táto žiadosť bola komisiou hodnotená 

najvyššie, 99 bodmi. Dôvod nepodporenia projektu Výbor neuviedol. 

 

Zo žiadostí, ktoré hodnotiaca komisia neodporučila podporiť Výbor navrhuje podporiť:  

 Mesto Rožňava napriek tomu, že komisia považovala projekt v čase hodnotenia za dostatočne 

nepripravený na realizáciu. Vzhľadom na rozsah investície a časovú náročnosť realizácie 

projektu odporúča projekt realizovať po dôkladnej príprave v nasledujúcich rokoch.  
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Výbor ako dôvod odlišného výberu žiadostí oproti hodnoteniu hodnotiacej komisie uviedol, že prioritou 

Výboru je podporiť v prvom rade samosprávy. 

 

IV. Návrh pre hlasovanie Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov 

 

MIRRI SR ako predkladateľ materiálu nemá kompetenciu dopĺňať zoznam žiadostí predložených 

Výborom okresu, môže však navrhnúť vypustenie niektorých žiadostí s uvedením dôvodu.  

 

MIRRI odporúča podporiť 3 žiadostí, ktoré získali vysoké hodnotenie hodnotiacej komisie a boli 

predložené Výborom. 

 

MIRRI neodporúča realizáciu projektu: č. 5 Mária Katonová CENTRUM Nákupné stredisko, č. 6. STOP 

DRINK s. r. o., č. 7 SLOV-KOL, s. r. o. a č. 8  fokusinteriér  s. r. o. z dôvodu nedostatočného prínosu 

k rozvojovému potenciálu okresu a nedostatočného naplnenia cieľov akčného plánu. 

Ďalej č. 13 Mesto Rožňava vzhľadom na rozsah investície a časovú náročnosť realizácie projektu 

odporúča projekt realizovať po dôkladnej príprave v nasledujúcich rokoch. 

 

Tabuľka 2. Návrh ročných priorít odporúčaný MIRRI SR 

ID Názov žiadateľa Názov projektu Požadovaný 

RP v € 

Bodové 

hodnotenie 

komisie 

Návrh 

MIRRI v € 

2 Mesto Dobšiná Skvalitnenie úrovne športového 

vyžitia pre všetkých občanov 

mesta rôznych vekových 

kategórií, ako aj pre 

návštevníkov mesta. 

     78 000,00  91      78 000,00  

3 Obec Silica Poskytnúť cieľovým skupinám 

kompletné informácie o 

jedinečných zaujímavostiach 

Silickej planiny. Na ceste za 

spoznávaním týchto 

zaujímavosti zároveň vytvoriť 

oddychové zóny  s 

informačnými a smerovými 

tabuľami. Zrealizovaním 

projektu vytvoriť kompletnú 

ponuku atrakcií na strávenie aj 

viacdňového pobytu na Silickej 

planine. Projektom zviditeľniť 

11 zaujímavosti: Silická 

Ľadnica (jaskyňa), priepasť 

Brázda, Brzotínske skaly, Malá 

Žomboj, reformovaný kostol 

Silica, katolícky kostol Silica, 

jazero Farárova jama, Sokolia 

skala, rozhľadňa Fabiánka, 

Jašteričie jazierko a rozhľadňa 

Dievčenská skala. 

     35 000,00  90      35 000,00  

4 BUZGÓ 

registrovaný 

sociálny 

podnik, s. r. o. 

Rozšírenie činnosti sociálneho 

podniku BUZGÓ o prepravnú 

službu. 

     26 400,00  85      26 400,00  
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 Spolu    139 400,00 
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Návrh zmien schválených ročných priorít okresu Rožňava 

a.) Doplnenie zoznamu aktivít v okrese, ktorých realizácia sa má začať v roku 2020, schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 615 

z 18. decembra 2019 

 

  

Poradové 

číslo 

aktivity 

Aktivita z akčného plánu 

  Názov aktivity Prioritná oblasť a opatrenie 

1. 
Doplnkové služby pre zatraktívnenie regiónu a zvýšenie 

zamestnanosti 

Prioritná oblasť: E Investície do rozvoja technickej a sociálnej infraštruktúry, zlepšenie kvality a 

dostupnosti služieb, zvýšenie atraktivity regiónu     

Opatrenie E.1 Cestovný ruch a služby 

2. Podpora lokálnej zamestnanosti 

Prioritná oblasť: E Investície do rozvoja technickej a sociálnej infraštruktúry, zlepšenie kvality a 

dostupnosti služieb, zvýšenie atraktivity regiónu 

Opatrenie E.2 Subjekty sociálnej ekonomiky a subjekty na podporu lokálnej zamestnanosti 

3. Infraštruktúra pre voľný čas 

Prioritná oblasť: E Investície do rozvoja technickej a sociálnej infraštruktúry, zlepšenie kvality a 

dostupnosti služieb, zvýšenie atraktivity regiónu 

Opatrenie E.3 Skvalitňovanie dostupnosti verejných služieb 
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b.) Doplnenie zoznamu projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku, ktorých realizácia sa má začať v roku 2020, 

schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 615 z 18. decembra 2019 

Por. 

č. 

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 
Uplatnenie 

výnimky 

na základe 

§ 8, ods. 4  

zákona   
Priamo 

(počet) 

Nepriamo 

(počet) 
Celkom Rok 2020 

2 

Názov: 
Mesto 

Dobšiná Vytvorenie 

vhodných 

podmienok a 

rozšírenia ponuky 

pre efektívne 

využívanie voľného 

času detí a mládeže v 

meste. Vytvorenie 

priestoru pre tvorivé 

a bezpečné hry detí. 

- Vybudovanie 

viacúčelového 

športového ihriska         

s možnosťami 

športového vyžitia 

občanov mesta v 

týchto športových 

oblastiach futbal, 

volejbal, basketbal, 

tenis, hádzaná, 

bedminton.  

nie nie 
neposudzuje 

sa 
3 

Projekt je v súlade s 

Aktivitou E.3.3 

Infraštruktúra pre 

voľný čas. Výstavbou 

sa vytvorí priestor pre 

voľnočasové aktivity 

občanov, ktoré budú 

ponúkať športové 

využitie. 

0 0 78 000 € 78 000 € 78 000 € nie 

Sídlo: 

SNP 

554/20, 049 

25 Dobšiná 

IČO: 00328197 
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Por. 

č. 

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 
Uplatnenie 

výnimky 

na základe 

§ 8, ods. 4  

zákona   
Priamo 

(počet) 

Nepriamo 

(počet) 
Celkom Rok 2020 

3 

Názov: Obec Silica 

Poskytnúť cieľovým 

skupinám kompletné 

informácie o 

jedinečných 

zaujímavostiach 

Silickej planiny. Na 

ceste za 

spoznávaním týchto 

zaujímavosti zároveň 

vytvoriť oddychové 

zóny s informačnými 

a smerovými 

tabuľami. -

Vybudovanie prvkov 

infraštruktúry 

cestovného ruchu v 

najnavštevovanejších 

lokalitách 

katastrálneho územia 

obce Silica.  

nie nie 
neposudzuje 

sa 
1 

Prostredníctvom 

regionálneho 

príspevku sa vybudujú 

a osadia na 

významných miestach 

v obci a jej okolí 

informačné tabule, 

mapy, stojany na 

bicykle, smerové 

tabule, sedacie 

súpravy, altánky, 

lavičky a odpadkové 

koše a dva 

multifunkčné altánky. 

Týmto projektom sa 

doplní chýbajúca 

infraštruktúra, ktorú 

môžu návštevníci 

lokality využiť pri 

svojich prechádzkach 

po Silickej planine. 

0 0 35 000 € 35 000 € 35 000 € nie 

Sídlo: 

Silica č. 43, 

049 52 

Silica 

IČO: 00328782 
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Por. 

č. 

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 
Uplatnenie 

výnimky 

na základe 

§ 8, ods. 4  

zákona   
Priamo 

(počet) 

Nepriamo 

(počet) 
Celkom Rok 2020 

4 

Názov: 

BUZGÓ 

registrovaný 

sociálny 

podnik, s. r. 

o. 

Rozšírenie činnosti 

sociálneho podniku 

BUZGÓ o prepravnú 

službu - Nákup 

osobného auta do 

3,5t s prepravnou 

kapacitou 9 osôb (aj 

ZŤP)  

áno áno áno 2 

Prínosom projektu 

bude vytvorenie 1 

pracovného miesta pre 

znevýhodneného  

zamestnanca a 

spustenie prepravnej 

služby sociálneho 

charakteru v okrese 

Rožňava. Prepravnou 

službou sa zabezpečí 

rýchlejší a 

ekonomickejší presun 

obyvateľstva k 

lekárom, sociálnym 

zariadeniam, 

inštitúciám, 

podujatiam, 

atrakciám, 

regionálnym 

pamiatkam a k iným 

zariadeniam. 

1 1 33 000 € 26 400 € 26 400 € nie 

Sídlo: 

Krásn. Dlhá 

Lúka 165, 

049 45 

IČO: 52366456 

 Spolu  1 1 146 000 € 139 400 € 139 400 €  
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Návrh zmien schválených ročných priorít okresu Sabinov v roku 2020 

 
I. Základné informácie 

 

Dátum zverejnenia výzvy: 2.7.2020 Termín na podanie žiadosti: 2.7.2020 - 30.7.2020 

Počet doručených projektov: 22 

 

Počet projektov 

predložených hodnotiacej 

komisii: 

22 

Členovia hodnotiacej komisie: Narcisa Kolačkovská (MIRRI SR) 

Peter Mathé (VÚC)  

Dana Osifová (okres) 

Štefan Antol (okres) 

Erika Rypáková (okres) – nehodnotila (PN) 

Dátum zasadnutia hodnotiacej 

komisie: 

16.9.2020 Bodové hodnotenie komisie 

je zverejnené na stránke: 

www.minv.sk 

Dátum zasadnutia Výboru pre 

rozvoj okresu Sabinov:  

22.9.2020 Výška alokácie (v €): 313 940 eur 

 

 

II. Hodnotenie a návrh Výboru 

 

Hodnotiaca komisia odporúčala podporiť 10 žiadostí s bodovým hodnotím minimálne 60 bodov. Z nich 

Výbor navrhol podporiť 10 žiadostí, pričom u niektorých navrhol krátenie výšky regionálneho 

príspevku z dôvodu nedostatku disponibilných prostriedkov.  

 

Tabuľka 1. Výber projektov: návrh Hodnotiacej komisie a Výboru 

ID Názov žiadateľa Názov projektu Požadovaný 

RP v € 

Bodové 

hodnotenie 

komisie 

Návrh RP 

Výboru v € 

1 Mesto Lipany "Malá hokejová hala, ul. 

Komenského, Lipany" 

21 600,00 86,5 21 600,00 

2 Obec Ražňany Výstavba časti nového 

objektu materskej školy a jej 

interiérové vybavenie v obci 

Ražňany  

47 200,00 82,25 47 200,00 

Členovia Výboru pre rozvoj okresu Sabinov 

Meno a priezvisko  zastúpenie sociálno-ekonomického partnera daným členom 

výboru  

Ján Baňas, Ing.  prednosta Okresného úradu Sabinov  

PhDr. Alena Krištofíková zástupca Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov  

Ing. Michal Repaský  zástupca Občianskeho združenia MAS Sabinovsko, o.z. 

PhDr. Vladimír Dujava  zástupca MAS Partnerstvo BACHUREŇ 

Ing. Pavol Hanušovský  zástupca MAS HORNÁ TORYSA o.z. 

Ing. Vladimír Jánošík  zástupca RZ ZMOS Horná Torysa 

Ing. Peter Angelovič  zástupca OVČIARSKÉHO ODBYTOVÉHO DRUŽSTVA 

Šarovis Plus  
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3 SOLAR Real, s.r.o. Zefektívnenie a 

modernizácia odevnej 

výroby  

23 000,00 82,25 23 000,00 

4 Obec Lúčka Sanácia krovu a zateplenie 

budovy základnej školy 

10 000,00 75 10 000,00 

5 Obec Pečovská Nová 

Ves  

Dobudovanie dopravného 

značenia a zariadenia 

cyklochodníka EuroVelo 11 

v k.ú. Pečovská Nová Ves  

17 000,00 73,5 17 000,00 

6 Obec Drienica Dokončenie 3. etapy 

chodníka, cyklochodníka - 

prepojenie obce a rekreačnej 

oblasti  

50 000,00 72,5 50 000,00 

7 Mesto Sabinov  Revitalizácia technického 

vybavenia na mestskom 

kúpalisku v Sabinove  

25 000,00 69,25 25 000,00 

8 TISPO, a.s. Rekonštrukcia a 

modernizácia priemyselného 

areálu 

80 000,00 65,5 40 000,00 

9 Obec Milpoš  Prístavba MŠ  160 000 63,25 63 200,00 

10 Obec Daletice  Výstavba záhradného 

altánku a záhradného 

nábytku 

8 000,00 60,25 8 000,00 

11 Obec Uzovský Šalgov  Rekonštrukcia základnej 

školy  

65 000,00 52,5 0,00 

12 Obec Bodovce  Školská jedáleň pri 

Materskej škole Bodovce - 

modernizácia kuchyne  

24 000,00 52 0,00 

13 Lilly enviro, s.r.o.  Kosenie a drobné stavebné 

práce zamerané na okolité 

obce 

40 000,00 52 0,00 

14 Poliklinika Sabinov, 

n.o.  

Nákup sanitných vozidiel  96 000,00 51 0,00 

15 GenWood s.r.o. Kúpa teleskopického 

manipulátora s 

príslušenstvom  

40 000,00 49,25 0,00 

16 Obec Bajerovce  Rekonštrukcia športového 

areálu 

20 500,00 40 0,00 

17 Obec Šarišské 

Michaľany  

Rekonštrukcia bývalej 

centrálnej kotolne na 

telovýchovné zariadenie  

15 500,00 34,75 0,00 

18 Ing. Albín Kropuch  Nákup poľnohospodárskej 

techniky pre živočíšnu 

výrobu  

20 000,00 32,25 0,00 

19 Obec Krivany  Centrum Jána Lazoríka v 

Krivanoch 

24 000,00 28,5 0,00 

20 Ing. Peter Angelovič Nákup poľnohospodárskej 

techniky  

10 000,00 25,25 0,00 

21 Obecná knižnica  Spoznávanie histórie 

renesančného kaštieľa v Šar. 

Dravciach  

9 927,00 23 0,00 

22 Združenie obcí hornej 

Torysy  

Obnova prírodného a 

kultúrneho dedičstva v 

regióne ZOHT  

6 000,00 0 0,00 
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 Spolu    305 000,00 

 

 

III. Porovnanie hodnotenia hodnotiacej komisie a Výboru 

 

Hodnotiaca komisia odporučila 10 projektov, pričom pri 2 žiadostiach odporučila Výboru zníženie 

výšky regionálneho príspevku z dôvodu nedostatočnej výšky disponibilných prostriedkov: 

 TISPO, a.s. 

 Obec Milpoš 

 

IV. Návrh pre hlasovanie Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov 

 

 

MIRRI odporúča podporiť 9 žiadostí, ktoré získali vysoké hodnotenie hodnotiacej komisie a boli 

predložené Výborom. 

 

MIRRI neodporúča realizáciu projektu: č. 8 TISPO, a.s. z dôvodu nedostatočného prínosu  

k rozvojovému potenciálu okresu a nedostatočného naplnenia cieľov akčného plánu. 

 

Tabuľka 2. Návrh ročných priorít odporúčaný MIRRI SR 

ID Názov žiadateľa Názov projektu Požadovaný 

RP v € 

Bodové 

hodnotenie 

komisie 

Návrh 

MIRRI v € 

1 Mesto Lipany "Malá hokejová hala, ul. 

Komenského, Lipany" 

21 600,00 86,5 21 600,00 

2 Obec Ražňany Výstavba časti nového objektu 

materskej školy a jej interiérové 

vybavenie v obci Ražňany  

47 200,00 82,25 47 200,00 

3 SOLAR Real, 

s.r.o. 

Zefektívnenie a modernizácia 

odevnej výroby  

23 000,00 82,25 23 000,00 

4 Obec Lúčka Sanácia krovu a zateplenie 

budovy základnej školy 

10 000,00 75 10 000,00 

5 Obec Pečovská 

Nová Ves  

Dobudovanie dopravného 

značenia a zariadenia 

cyklochodníka EuroVelo 11 v 

k.ú. Pečovská Nová Ves  

17 000,00 73,5 17 000,00 

6 Obec Drienica Dokončenie 3. etapy chodníka, 

cyklochodníka - prepojenie 

obce a rekreačnej oblasti  

50 000,00 72,5 50 000,00 

7 Mesto Sabinov  Revitalizácia technického 

vybavenia na mestskom 

kúpalisku v Sabinove  

25 000,00 69,25 25 000,00 

9 Obec Milpoš  Prístavba MŠ  160 0000 63,25 63 200,00 

10 Obec Daletice  Výstavba záhradného altánku a 

záhradného nábytku 

8 000,00 60,25 8 000,00 

 Spolu    265 000,00 
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Návrh zmien schválených ročných priorít okresu Sabinov 

a.) Doplnenie zoznamu aktivít v okrese, ktorých realizácia sa má začať v roku 2020, schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 615 

z 18. decembra 2019 

Poradové číslo 

aktivity 
Aktivita z akčného plánu 

  Názov aktivity Prioritná oblasť a opatrenie 

1. 

B. Rozvoj a podpora ľudských zdrojov – integrácia, 

vzdelávanie, tréningy, poradenstvo na partnerskej 

spolupráci všetkých zainteresovaných subjektov 

Prioritná oblasť: B. Rozvoj a podpora ľudských zdrojov – integrácia, vzdelávanie, tréningy, 

poradenstvo na partnerskej spolupráci všetkých zainteresovaných subjektov 

Opatrenie:B.1.Podpora  budovania  tréningových  centier  a regionálnych centier vzdelávania; B.2.  

Realizácia  Národných  projektov ÚPSVaR v okrese Sabinov; B.3.Podpora   investícií   do   

predprimárneho a primárneho  vzdelávania, posilnenie   celodenného vzdelávacieho systému s 

využitím existujúcich priestorov miest a obcí 

2. 

C. Podpora regionálnej a miestnej ekonomiky vo 

všetkých odvetviach s dôrazom na priemysel, 

poľnohospodárstvo a lesníctvo 

Prioritná oblasť: C. Podpora regionálnej a miestnej ekonomiky vo všetkých odvetviach s dôrazom na 

priemysel, poľnohospodárstvo a lesníctvo 

Opatrenie: C.1.Podpora  regionálnej  a  miestnej  ekonomiky, inovácií a investícií; C.2.Podpora 

oživenia poľnohospodárskej výroby v oblasti rastlinnej, živočíšnej a ovocinárskej prvovýroby a jej 

koordinácia v nadväznosti na spracovateľské kapacity, ktoré sú v okrese/regióne k dispozícii; 

C.3.Podpora subjektov sociálnej ekonomiky a subjektov na  podporu lokálnej zamestnanosti 

zameraných  na  verejno-prospešné  práce  a  služby  vo  vybratých  mestách a obciach na zmiernenie 

chudoby marginalizovaných skupín 

3. 

D. Zvýšenie investícií do rozvoja dopravnej, 

technickej a sociálnej infraštruktúry a zlepšenie 

atraktivity územia a kvality služieb 

Prioritná oblasť: D. Zvýšenie investícií do rozvoja dopravnej, technickej a sociálnej infraštruktúry a 

zlepšenie atraktivity územia a kvality služieb 

Opatrenie: D.1.Pilotné  programy  svojpomocnej  výstavby bytových jednotiek pre aktívnych 

občanov; D.2. Podpora prípravy územia pre bytovú výstavbu ( majetková, technická  a infraštruktúrna 

dokumentácia) a investície spojené s tvorbou pracovných príležitostí; D.3. Podpora  budovania  

sociálnych  zariadení a centier integrovanej zdravotnej starostlivosti; D. 4.Environmentálna  

infraštruktúra, energetika, odpadové hospodárstvo a verejné služby; D.5. Dopravná infraštruktúra 

podporujúca udržateľnú mobilitu pracovnej sily  

4. 
E. Rozvoj a podpora cestovného ruchu, turizmu a 

obnova kultúrneho dedičstva 

Prioritná oblasť: E. Rozvoj a podpora cestovného ruchu, turizmu a obnova kultúrneho dedičstva 

Opatrenie: E.1. Podpora atraktívnosti okresu pre cestovný ruch a zamestnanosť; E.2. Podpora a rozvoj 

vidieckeho turizmu v okrese 
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b.) Doplnenie zoznamu projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku, ktorých realizácia sa má začať v roku 2020, 

schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 615 z 18. decembra 2019 

Por. 

č. 

Prijímateľ 

regionálneho 

príspevku 

Účel poskytnutia 

regionálneho 

príspevku s uvedením 

hlavnej aktivity 

projekt 

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 
Uplatnenie 

výnimky 

na základe 

§ 8, ods. 4  

zákona   
Priamo 

(počet) 

Nepriamo 

(počet) 
Celkom Rok 2020 

1 

Názov : 
Mesto 

Lipany  Zvýšenie kvality 

primárneho 

vzdelávania - 

vypracovanie 

projektovej 

dokumentácie na 

výstavbu hokejovej 

haly pri ZŠ v 

Lipanoch. Výstavba 

novej budovy. 

nie nie 
neposudzuje 

sa 
1 

Zvýšenie kvality 

primárneho 

vzdelávania. 

0 0 21 600 € 21 600 € 21 600 € nie 
Sídlo: 

Krivianska 

1, Lipany  

IČO: 00 327 379 

2 

Názov : 
Obec 

Ražňany 

Zvýšenie kapacity a 

kvality predprimárneho 

vzdelávania formou 

výstavby novej budovy 

MŠ a zakúpenia jej 

interiérového 

vybavenia a učebných 

pomôcok. Výstavba 

novej budovy MŠ. 

nie nie 
neposudzuje 

sa 
1 

Zvýšenie kvality i 

kapacity 

predprimárneho 

vzdelávania. 

1 0 47 200 € 47 200 € 47 200 € nie 

Sídlo: 

Ražňany 

235, 082 

61 

Ražňany 

IČO: 00 327 689 
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Por. 

č. 

Prijímateľ 

regionálneho 

príspevku 

Účel poskytnutia 

regionálneho 

príspevku s uvedením 

hlavnej aktivity 

projekt 

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 
Uplatnenie 

výnimky 

na základe 

§ 8, ods. 4  

zákona   
Priamo 

(počet) 

Nepriamo 

(počet) 
Celkom Rok 2020 

3 

Názov : 
SOLAR 

Real, s.r.o.  

Zvýšenie efektivity  a 

modernizácia 

priemyselnej výroby. 

Obstaranie moderného 

softvéru a zvýšenie 

zamestnanosti podniku. 

áno áno áno 2 

Zefektívnenie a 

modernizácia 

priemyselnej výroby. 

2 0 35 888 € 23 000 € 23 000 € nie 

Sídlo: 

Námestie 

slobdy 41, 

083 01 

Sabinov  

IČO: 36 496 898 

4 

Názov : 
Obec 

Lúčka  

Zlepšenie kvality v 

procese vzdelávania - 

vypracovanie 

projektovej 

dokumentácie k sanácii 

krovu a zatepleniu 

budovy ZŠ v obci 

Lúčka. Rekonštrukcia 

základnej školy. 

nie nie 
neposudzuje 

sa 
1 

Zvýšenie komfortu 

vyučovacieho procesu. 
0 0 10 000 € 10 000 € 10 000 € nie 

Sídlo: 

Lúčka 77, 

082 71 

Lúčka  

IČO: 00 327 417 
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Por. 

č. 

Prijímateľ 

regionálneho 

príspevku 

Účel poskytnutia 

regionálneho 

príspevku s uvedením 

hlavnej aktivity 

projekt 

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 
Uplatnenie 

výnimky 

na základe 

§ 8, ods. 4  

zákona   
Priamo 

(počet) 

Nepriamo 

(počet) 
Celkom Rok 2020 

5 

Názov : 

Obec 

Pečovská 

Nová Ves  Zvýšenie bezpečnosti 

cyklistov nákupom a 

inštaláciou 

(zabudovaním) 

dopravného značenia a 

zariadenia 

medzinárodnej 

cyklomagistrály 

EuroVelo 11 v k.ú. 

Pečovská Nová Ves.  

Nákup a inštalácia 

(zabudovanie) 

dopravného značenia a 

zariadenia 

medzinárodnej 

cyklomagistrály 

EuroVelo 11 v k.ú. 

Pečovská Nová Ves. 

nie nie 
neposudzuje 

sa 
3 

Zvýšenie bezpečnosti 

cyklistov pohybujúcich 

sa po cyklomagistrále, 

zamedzenie vjazdu 

neoprávnených 

vozidiel a zamedzenie 

poškodzovania stavby 

jej užívaním inými 

vozidlami ako 

bicyklami. 

0 0 17 000 € 17 000 € 17 000 € nie 

Sídlo: 

Hlavná 33, 

082 56 

Pečovská 

Nová Ves 

IČO: 00 327 590 
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Por. 

č. 

Prijímateľ 

regionálneho 

príspevku 

Účel poskytnutia 

regionálneho 

príspevku s uvedením 

hlavnej aktivity 

projekt 

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 
Uplatnenie 

výnimky 

na základe 

§ 8, ods. 4  

zákona   
Priamo 

(počet) 

Nepriamo 

(počet) 
Celkom Rok 2020 

6 

Názov : 
Obec 

Drienica  
Zvýšenie bezpečnosti 

obyvateľstva obce a 

návštevníkov 

rekreačnej oblasti 

dokončením 3. etapy 

chodníka. Prepojenie 

obce a rekreačnej 

oblasti časť Gacky - 

bezpečný prechod 

turistov pre využitie 

zázemia obce. 

nie nie 
neposudzuje 

sa 
4 

Zvýšenie atraktivity 

regiónu a zvýšenie 

konkurencieschopnosti 

cestovného ruchu - 

rozvoj cestovného 

ruchu, s tým spojené 

zvýšenie návštevnosti a 

navýšenie pracovných 

miest v oblasti 

poskytujúcich služieb. 

0 0 53 000 € 50 000 € 50 000 € nie 
Sídlo: 

Drienica 

168, 083 

01 Drienica  

IČO: 00 326 968 

7 

Názov : 
Mesto 

Sabinov  
Zabezpečenie 

prevádzky kúpaliska 

realizáciou čiastočnej 

rekonštrukcie 

technológie na úpravu 

vody v dvoch 

bazénoch. 

Rekonštrukcia 

technológie na úpravu 

vody v bazénoch na 

mestskom kúpalisku. 

áno nie 
neposudzuje 

sa 
4 

Podpora cestovného 

ruchu v regióne 

zvýšením atraktivity 

regiónu rozšírením 

ponuky služieb pre 

voľnočasové aktivity 

pre všetky skupiny 

obyvateľstva, 

poskytovanie 

moderných a 

dostupných služieb 

kúpaliska pre celý 

región. 

0 0 25 000 € 25 000 € 25 000 € nie 

Sídlo: 

Námestie 

slobody 57, 

083 01 

Sabinov  

IČO: 00 327 735 
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Por. 

č. 

Prijímateľ 

regionálneho 

príspevku 

Účel poskytnutia 

regionálneho 

príspevku s uvedením 

hlavnej aktivity 

projekt 

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 
Uplatnenie 

výnimky 

na základe 

§ 8, ods. 4  

zákona   
Priamo 

(počet) 

Nepriamo 

(počet) 
Celkom Rok 2020 

8 

Názov : 
Obec 

Milpoš  
Zvýšenie a zlepšenie 

podmienok 

predprimárneho 

vzdelávania 

vybudovaním 

prístavby v obci 

Milpoš - 1. etapa. 

Prístavba MŠ. 

nie nie 
neposudzuje 

sa 
1 

Skvalitnenie procesu 

predprimárneho 

vzdelávania. 

0 0 68 200 € 63 200 € 63 200 € nie Sídlo: 

Milpoš 

140, 082 

71 Lipany  

IČO: 00 327 476 

9 

Názov : 
Obec 

Daletice  
Zvýšenie návštevnosti 

turistov v obci Daletice 

výstavbou 

oddychových zón - 

záhradný altánok so 

záhradným nábytkom. 

Výstavba altánku. 

nie nie 
neposudzuje 

sa 
4 

Rozvoj a podpora 

cestovného ruchu v 

okrese.  

0 0 8 500 € 8 000 € 8 000 € nie Sídlo: 

Daletice 

35, 082 63 

Daletice  

IČO: 00 690 546 

 Spolu  3 0 286 388 € 265 000 € 265 000 €  
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Návrh zmien schválených ročných priorít okresu Sobrance v roku 2020 

 
I. Základné informácie 

 

Dátum zverejnenia výzvy: 1.7.2020 Termín na podanie 

žiadosti: 

1.7.2020-31.7.2020 

Počet doručených projektov: 10 

 

Počet projektov 

predložených hodnotiacej 

komisii: 

10 

 

Členovia hodnotiacej 

komisie: 

Ivana Hačkuličová (MIRRI SR) 

Viera Dulinová (VÚC)  

Martin Timko (okres) 

Ladislav Polák (okres) 

Dátum zasadnutia 

hodnotiacej komisie: 

21.9.2020 Bodové hodnotenie 

komisie je zverejnené na 

stránke: 

http://www.minv.sk/?akcny-

plan-okresu-sobrance 

Dátum zasadnutia Výboru 

pre rozvoj okresu Sobrance:  

28.9.2020 Výška alokácie (v €): 197 533,00 eur 

 

 

 

II. Hodnotenie a návrh Výboru 

 

Hodnotiaca komisia odporúčala podporiť 7 žiadostí s bodovým hodnotím vyšším ako 80 bodov. Z nich 

Výbor navrhol podporiť 5 žiadostí, pričom u niektorých navrhol krátenie výšky regionálneho príspevku. 

Výbor navrhol podporiť a ďalšie 2 žiadosti. 

 

Tabuľka 1. Výber projektov: návrh Hodnotiacej komisie a Výboru 

ID Názov žiadateľa Názov projektu Požadovaný 

RP v € 

Bodové 

hodnotenie 

komisie 

Návrh RP 

Výboru v € 

Členovia Výboru pre rozvoj okresu Sobrance 

Meno a priezvisko  zastúpenie sociálno-ekonomického partnera daným členom 

výboru  

Marián Škirda Okresný úrad Sobrance 

Pavol Džurina zástupca mesta Sobrance 

Michal Gič zástupca Košického samosprávneho kraja 

Milan Örmezey zástupca  Miestnej akčnej skupiny Zemplín pod Vihorlatom 

Ján Petro zástupca Regionálnej poľnohospodárskej a potravinovej komory 

Jaroslav Majoroš zástupca  Miestnej akčnej skupiny Zemplín pod Vihorlatom 

Pavel Fečík zástupca obce Koromľa 

Martina Juráková Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity 

Mária Bálintová  zástupca ÚPSVaR Michalovce 

Bc. Martin Hrunka zástupca obce Veľké Revištia 
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1 
Stredná odborná 

škola obchodu a 

služieb 

Centrum odborného vzdelávania 

pri SOŠ obchodu a služieb v 

Sobranciach 

30 000,00 90 30 000,00 

2 
REALSTEEL, 

s.r.o. 

Výrobná hala REALSTEEL 50 000,00 85 50 000,00 

3 

Obec Remetské 

Hámre 

Príprava projektovej 

dokumentácie pre záchranu 

národnej kultúrnej pamiatky v 

Remetských Hámroch 

19 000,00 84 16 000,00 

4 
Detské 

dopravné 

ihrisko, o.z. 

Kontajnerová hala na Detskom 

dopravnom ihrisku v 

Sobranciach 

41 555,02 84 41 555,02 

5 
Michal Kontra Obnova zastaralej 

poľnohospodárskej techniky 

30 000,00 82 0,00 

6 

Regionálna 

nemocnica 

Sobrance, n.o. 

Modernizácia (upgrade) 

jestvujúceho klasického 

skiagrafického rontgenového 

prístroja, rozšírenie o 

digitalizačný CR systém 

11 120,00 82 11 120,00 

7 
Agro Rybnica, 

s.r.o. 

Obnova poľnohospodárskej 

techniky 

57 000,00 80 0,00 

8 
Obec Koromľa Rekonštrukcia Zariadenia pre 

seniorov v obci Koromľa - 

priestory pre zamestnancov 

50 000,00 29 37 000,00 

9 

Pozemkové 

spoločenstvo 

lesov a 

pasienkov 

Remetské 

Hámre 

Lyžiarsky vlek v obci Remetské 

Hámre 

40 000,00 15 0,00 

10 
Obec Ostrov Realizácia protipovodňových 

opatrení v obci Ostrov 

14 250,00 10 11 000,00 

 Spolu    196 675,02 

 

III. Porovnanie hodnotenia hodnotiacej komisie a Výboru 

 

Zo žiadostí navrhnutých hodnotiacou komisiou Výbor neodporučil podporiť tieto žiadosti: 

 Michal Kontra z dôvodu výhody len pre jednotlivce, nízky potenciál k rozvoju okresu Sobrance, 

nedostatočné naplnenie cieľov akčného plánu. 

 Agro Rybnica, s.r.o. – výbor sa rozhodol nepodporovať jednotlivcov na úkor iných žiadateľov. 

Projekt nenapĺňa ciele akčného plánu a má nízky potenciál prispieť k rozvoju okresu Sobrance. 

 

Zo žiadostí, ktoré hodnotiaca komisia neodporučila podporiť Výbor navrhuje podporiť:  

 Obec Koromľa  

 Obec Ostrov  

 

Výbor neposkytol dôvody odlišného výberu žiadostí oproti hodnoteniu hodnotiacej komisie. 
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IV. Návrh pre hlasovanie Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov 

 

 

MIRRI SR ako predkladateľ materiálu nemá kompetenciu dopĺňať zoznam žiadostí predložených 

Výborom okresu, môže však navrhnúť vypustenie niektorých žiadostí s uvedením dôvodu.  

 

MIRRI odporúča podporiť 6 žiadostí, ktoré získali vysoké hodnotenie hodnotiacej komisie a boli 

predložené Výborom. 

 

MIRRI neodporúča realizáciu projektu:  

 č. 2 REALLSTEEL s.r.o.  z dôvodu, že v súčasnosti spoločnosť nezamestnáva žiadnych 

zamestnancov 

Pri projekte č. 4 odporúča MIRRI zaokrúhliť výšku regionálneho príspevku na 41 555,00 eur. 

 

Tabuľka 2. Návrh ročných priorít odporúčaný MIRRI SR 

ID Názov žiadateľa Názov projektu Požadovaný 

RP v € 

Bodové 

hodnotenie 

komisie 

Návrh 

MIRRI v € 

1 Stredná odborná 

škola obchodu a 

služieb 

Centrum odborného 

vzdelávania pri SOŠ obchodu a 

služieb v Sobranciach 

30 000,00 90 30 000,00 

3 Obec Remetské 

Hámre 

Príprava projektovej 

dokumentácie pre záchranu 

národnej kultúrnej pamiatky v 

Remetských Hámroch 

19 000,00 84 16 000,00 

4 Detské 

dopravné 

ihrisko, o.z. 

Kontajnerová hala na Detskom 

dopravnom ihrisku v 

Sobranciach 

41 555,02 84 41 555,00 

6 Regionálna 

nemocnica 

Sobrance, n.o. 

Modernizácia (upgrade) 

jestvujúceho klasického 

skiagrafického rontgenového 

prístroja, rozšírenie o 

digitalizačný CR systém 

11 120,00 82 11 120,00 

8 Obec Koromľa Rekonštrukcia Zariadenia pre 

seniorov v obci Koromľa - 

priestory pre zamestnancov 

50 000,00 29 37 000,00 

10 Obec Ostrov Realizácia protipovodňových 

opatrení v obci Ostrov 

14 250,00 10 11 000,00 

 Spolu    146 675,00 
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Návrh zmien schválených ročných priorít okresu Sobrance 

a.) Doplnenie zoznamu aktivít v okrese, ktorých realizácia sa má začať v roku 2020, schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 615 

z 18. decembra 2019 

Poradové číslo 

aktivity 
Aktivita z akčného plánu 

  Názov aktivity Prioritná oblasť a opatrenie 

1. 
Podpora vytvárania nových pracovných miest vo 

výrobnej a nevýrobnej sfére 

Prioritná oblasť: B. Rozvoj trhu práce založený na posilnení regionálnej a lokálnej 

ekonomiky, vrátane poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a nadväzujúcich odvetví 

Opatrenie: B.1 Podpora projektov v pôdohospodárstve a nadväzujúcich odvetviach 

2. 

Podpora lokálnej produkcie formou podpory predaja a 

vybavenia predajných miest lokálnej produkcie, 

príprava projektovej dokumentácie 

Prioritná oblasť: B. Rozvoj trhu práce založený na posilnení regionálnej a lokálnej 

ekonomiky, vrátane poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a nadväzujúcich odvetví 

Opatrenie: B.2 Podpora rozšírenia existujúcich podnikateľských subjektov v priemysle 

3. 

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia objektov 

výroby, rozširovania výroby a inovácia produktov, 

príprava projektovej dokumentácie 

Prioritná oblasť: B. Rozvoj trhu práce založený na posilnení regionálnej a lokálnej 

ekonomiky, vrátane poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a nadväzujúcich odvetví 

Opatrenie: B.2 Podpora rozšírenia existujúcich podnikateľských subjektov v priemysle 

4. 

Podpora ubytovacích a stravovacích služieb (premena 

nevyužívaných objektov na ubytovacie zariadenia), 

príprava projektovej dokumentácie 

Prioritná oblasť: B. Rozvoj trhu práce založený na posilnení regionálnej a lokálnej 

ekonomiky, vrátane poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a nadväzujúcich odvetví 

Opatrenie: B.2 Podpora rozšírenia existujúcich podnikateľských subjektov v priemysle 

5. 

Vytváranie a budovanie subjektov sociálnej 

ekonomiky, nákup strojov, zariadení, nástrojov, 

ochranných prostriedkov a pomôcok 

Prioritná oblasť: B. Rozvoj trhu práce založený na posilnení regionálnej a lokálnej 

ekonomiky, vrátane poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a nadväzujúcich odvetví 

Opatrenie: B.3 Podpora subjektov sociálnej ekonomiky a subjektov na podporu lokálnej 

zamestnanosti 

6. 

Výstavba, rekonštrukcia obnova alebo rozšírenie 

sociálnych zariadení a ich vybavenia, príprava 

projektovej dokumentácie 

Prioritná oblasť: 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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Poradové číslo 

aktivity 
Aktivita z akčného plánu 

  Názov aktivity Prioritná oblasť a opatrenie 

Opatrenie: D.1 Zlepšiť dostupnosť služieb pre seniorov prostredníctvom Zariadenia pre 

seniorov  

7. 
Nákup prístrojov a vybavenia pre nemocnicu a sociálne 

zariadenia 

Prioritná oblasť: D. Stabilizácia kvalifikovanej pracovnej sily a investícií v území zlepšením 

podmienok pre život a podnikanie rozvojom technickej a sociálnej infraštruktúry a 

zlepšením kvality služieb 

  

8. 

Rekonštrukcia, obnova a záchrana historických budov a 

národných kultúrnych pamiatok, realizácia miestnych 

múzeí, pamätných izieb (príprava projektovej 

dokumentácie) 

Prioritná oblasť: D. Stabilizácia kvalifikovanej pracovnej sily a investícií v území zlepšením 

podmienok pre život a podnikanie rozvojom technickej a sociálnej infraštruktúry a 

zlepšením kvality služieb 

  

9. 

Rozvoj a propagácia cestovného ruchu prostredníctvom 

rozšírenia existujúcej turistickej ponuky, vytvorenia 

nových turistických atraktivít a marketingových aktivít 

Prioritná oblasť: D. Stabilizácia kvalifikovanej pracovnej sily a investícií v území zlepšením 

podmienok pre život a podnikanie rozvojom technickej a sociálnej infraštruktúry a 

zlepšením kvality služieb 

  

10. 

Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia dopravnej, 

technickej infraštruktúry, skvalitnenie občianskej 

vybavenosti a verejných služieb v prospech 

obyvateľov, príprava projektovej dokumentácie, nákup 

vybavenia  

Prioritná oblasť: D. Stabilizácia kvalifikovanej pracovnej sily a investícií v území zlepšením 

podmienok pre život a podnikanie rozvojomtechnickej a sociálnej infraštruktúry a zlepšením 

kvality služieb 

  

11. 

Adaptácia a rozvoj pracovných síl prostredníctvom 

vzdelávania podľa požiadaviek trhu práce a regionálnej 

politiky okresu 

Prioritná oblasť: C. Adaptácia a rozvoj pracovných síl prostredníctvom vzdelávania podľa 

požiadaviek trhu práce a regionálnej politiky okresu technickej a sociálnej infraštruktúry a 

zlepšením kvality služieb 
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b.) Doplnenie zoznamu projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku, ktorých realizácia sa má začať v roku 2020, 

schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 615 z 18. decembra 2019 

Por. 

č. 

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 
Uplatnenie 

výnimky 

na základe 

§ 8, ods. 4  

zákona   
Priamo 

(počet) 

Nepriamo 

(počet) 
Celkom Rok 2020 

1 

Názov: 
Obec 

Koromľa 

Rekonštrukcia 

miestností určených 

pre zamestnancov, 

ktorí budú pracovať v 

zariadení  pre seniorov 

a opatrovať klientov 

áno áno áno 6 

Verejný 

poskytovateľ 

sociálnej služby 

pre 20 klientov. 

2 0 50 000 € 37 000 € 37 000 € nie Sídlo: 
072 62 

Koromľa 

IČO: 00 325 350 

2 

Názov: 

Obec 

Remetské 

Hámre Rozšíriť turistickú 

ponuku v okrese 

Sobrance a zvýšiť 

návštevnosť v lokalite 

UNESCO-Staré 

bukové lesy a pralesy 

Karpát a iných 

regiónov Európy a to 

vytvorením nových 

informačných a 

ubytovacích služieb 

pre turistov 

nie áno áno 8 

Stabilizácia 

kvalifikovanej 

pracovnej sily, 

návštevnosť 

turistov v okrese. 

0 0 20 000 € 16 000 € 16 000 € nie 

Sídlo: 

072 41 

Remetské 

Hámre 

IČO: 00 325 716 
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Por. 

č. 

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 
Uplatnenie 

výnimky 

na základe 

§ 8, ods. 4  

zákona   
Priamo 

(počet) 

Nepriamo 

(počet) 
Celkom Rok 2020 

3 

Názov: Obec Ostrov 

Zvýšenie ochrany 

občanov, pozemkov, 

majetku pred 

povodňami 

nie áno áno 10 

Zvýšiť 

pripravenosť 

obce na povodne 

a zmierniť ich 

následky 

prostredníctvom 

spevnenia 

rigolov, čím sa 

zmiernia 

negatívne 

dôsledky 

povodní. 

1 0 15 000 € 11 000 € 11 000 € nie 
Sídlo: 

072 55 

Ostrov 

IČO: 00 325 562 

4 

Názov: 

Stredná 

odborná 

škola 

obchodu a 

služieb Vytvorenie centrá 

odborného  

vzdelávania 

nie áno áno 10 

Spustenie 

prevádzky dvoch 

školských učební 

pre praktickú 

výučbu, 

zaškoľovanie a 

preškoľovanie 

žiakov. 

0 0 30 000 € 30 000 € 30 000 € nie 

Sídlo: 

Námestie 

slobody 12, 

073 01 

Sobrance 

IČO: 35 568 364 

5 

Názov: 

Regionálna 

nemocnica 

Sobrance, 

n.o. 

Dofinancovanie 

modernizácie 

klasického 

skiagrafického 

rontgenového prístroja 

a tým rozšírenie a 

skvalitnenie RDG 

služieb v okrese 

Sobrance 

nie áno áno 7 

Modernizácia 

rontgenového 

zariadenia. 

0 0 51 120 € 11 120 € 11 120 € nie 
Sídlo: 

Mieru 22, 

073 01 

Sobrance 

IČO: 35 582 391 
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Por. 

č. 

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 
Uplatnenie 

výnimky 

na základe 

§ 8, ods. 4  

zákona   
Priamo 

(počet) 

Nepriamo 

(počet) 
Celkom Rok 2020 

6 

Názov: 

Detské 

dopravné 

ihrisko 
Zvýšenie kvality a 

kvantity výcviku 

dopravnej výchovy 

mládeže vo veku 5 až 

18 rokov 

nie áno áno 6 

Stabilizácia 

kvalifikovanej 

pracovnej sily, 

modernizácia 

dopravnej 

infraštruktúry, 

skvalitnenie 

výcviku 

dopravnej 

výchovy. 

1 0 41 555 € 41 555 € 41 555 € nie 
Sídlo: 

Kollárova 56, 

073 01 

Sobrance 

IČO: 50 634 969 

 Spolu  4 0 207 675 € 146 675 € 146 675 €  
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Návrh zmien schválených ročných priorít okresu Svidník v roku 2020 

 
I. Základné informácie 

 

Dátum zverejnenia výzvy: 7.8.2020 Termín na podanie 

žiadosti: 

7.8.2020 - 28.8.2020 

Počet doručených projektov: 28  

 

Počet projektov 

predložených hodnotiacej 

komisii: 

25 

Pozn.: 3 žiadosti boli 

vylúčené zo zákonných 

dôvodov 

Členovia hodnotiacej 

komisie: 

Michal Kováč (MIRRI SR) 

Marcel Novák (VÚC)  

Mária Pajzinková (okres) 

František Schrenk (okres) 

Nikola Štefanišinová (okres) 

Dátum zasadnutia 

hodnotiacej komisie: 

17.9.2020 Bodové hodnotenie 

komisie je zverejnené na 

stránke: 

http://www.minv.sk/?akcny-

plan-okresu-svidnik 

Dátum zasadnutia Výboru 

pre rozvoj okresu Svidník:  

1.10.2020 Výška alokácie (v €): 328 290,00 

 

 

 

II. Hodnotenie a návrh Výboru 

 

Hodnotiaca komisia odporúčala podporiť 12 žiadostí s bodovým hodnotím vyšším ako 60 bodov. Výbor 

navrhol podporiť projekty tak, ako ich odporúčala hodnotiaca komisia. 

 

Tabuľka 1. Výber projektov: návrh Hodnotiacej komisie a Výboru 

ID Názov žiadateľa Názov projektu 
Požadovaný 

RP v € 

Bodové 

hodnotenie 

komisie 

Návrh RP 

Výboru v € 

1 

Vladimír Sabol 

Včelia farma 

Okrúhle 

Podpora a rozvoj včelárstva v 

kraji pod Duklou 
14 710,68 89 14 710,68 

28 

DUKLA 

DESTINATION, 

n.o. 

Vybudovanie infopointu pri 

"TARANE" 
25 000,00 88 25 000,00 

Členovia Výboru pre rozvoj okresu Svidník 

Meno a priezvisko  zastúpenie sociálno-ekonomického partnera daným členom 

výboru  

Mgr. Michal Iľkanin Prednosta Okresného úradu Svidník 

Mgr. Lenka Kováčová zástupca Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov 

Juraj Petný zástupca územnej samosprávy Nižný Orlík 

Ing. Miron Mikita zástupca Regionálnej rozvojovej agentúry Svidník 

 zástupca pobočky Sociálnej poisťovne Svidník 
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8 Milan Rodák 
Zníženie energetickej 

náročnosti prevádzky 
11 900,00 87 11 900,00 

19 

Sociálny podnik 

mesta Svidník, 

s.r.o. 

Zabezpečenie palivovej 

základne 
56 000,00 87 56 000,00 

6 
AQUARUTHENIA 

s.r.o. 

Ubytovacie služby areálu 

„AQUARUTHENIA“ 
102 000,00 82 60 300,70 

15 
INŠTAL-

CENTRUM s.r.o. 

Zvýšenie 

konkurencieschopnosti 

spoločnosti INŠTAL-

CENTRUM s.r.o. 

80 000,00 78 40 000,00 

5 
Martin Rusin Ranč 

Rómeo 

Poskytovanie nových služieb 

v oblasti jazdectva, vidieckeho 

CR a agroturistiky 

26 965,00 75 26 965,00 

24 Obec Radoma Obnovme dom našich predkov 22 720,29 74 22 720,29 

17 Andrej Bosak 
Nákup moderného 

technologického vybavenia 
21 450,00 72 21 450,00 

22 Obec Hrabovčík 
Inovácia oddychovej zóny v 

obci Hrabovčík 
48 431,00 68 23 037,50 

11 
Obecný podnik 

Jedľová, s.r.o. RSP 

Rozšírenie poskytovaných 

služieb 
40 000,00 63 11 200,00 

27 EKOJOBS, s.r.o. 
Preprava tovaru v rámci 

medzinárodného obchodu 
29 166,67 62 15 000,00 

14 SLUŽBYT, s.r.o. 
AB - rekonštrukcia strechy 

spoločnosti Službyt, s.r.o. 
33 000,00 56 0,00 

7 GOTOM, s.r.o. 
Zriadenie STK a EK v 

Giraltovciach 
109 465,00 51 0,00 

21 
JSJ Productions 

družstvo 

Nákup úžitkového vozidla a 

drevoobrábacích strojov pre 

spracovanie biomasy 

35 183,34 50 0,00 

18 B&G interiér, s.r.o. 

Modernizácia a znižovanie 

energetickej náročnosti 

prevádzky nábytkárskej firmy 

25 672,00 46 0,00 

20 Fitt+ Modernizácia fitnescentra 12 000,00 43 0,00 

12 
Obec Vyšná 

Jedľová 
Vyhliadka na Rohuli 31 500,00 42 0,00 

9 
PROECOTECH 

s.r.o. 
Milión hviezdičkový rezort 40 000,00 38 0,00 

13 JUKOD, s.r.o. 
Úprava komunikácii 

priemyselného parku 
35 000,00 33 0,00 

25 VIDIEK, n.o. 

Príručka pre rýchle a efektívne 

využívanie ubytovacích 

kapacít v okrese Svidník 

3 076,10 33 0,00 

26 
VAN-Svidník, 

s.r.o. 

Inovatívny produkt 

cestovného ruchu v okrese 

Svidník 

51 736,72 26 0,00 

10 KMK - Agro, s.r.o. Zemný bager 25 000,00 25 0,00 

16 Anna Mihaľová 
Modernizácia recyklačného 

strediska 
15 665,00 24 0,00 

23 
Verejné služby 

s.r.o. 

Zlepšenie služieb v 

starostlivosti o zeleň a verejné 

priestranstvá 

40 000,00 23 0,00 

 Spolu    328 284,17 
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III. Porovnanie hodnotenia hodnotiacej komisie a Výboru 

 

Výbor navrhol podporiť projekty tak, ako ich odporúčala hodnotiaca komisia. 

 

IV. Návrh pre hlasovanie Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov 

 

MIRRI SR ako predkladateľ materiálu nemá kompetenciu dopĺňať zoznam žiadostí predložených 

Výborom okresu, môže však navrhnúť vypustenie niektorých žiadostí s uvedením dôvodu.  

 

MIRRI odporúča podporiť 10 žiadostí, ktoré boli odporúčané hodnotiacou komisiou a boli predložené 

Výborom. 

 

MIRRI neodporúča realizáciu projektu č. 27 EKOJOBS, s.r.o. z dôvodu podpory rovnakého projektu 

prepojenej firmy v roku 2020 v okrese Stropkov (špekulatívne konanie prepojených firiem) a č. 28 

DUKLA DESTINANION, n. o . z dôvodu možného konfliktu záujmov. 

 

Tabuľka 2. Návrh ročných priorít odporúčaný MIRRI SR 

ID Názov žiadateľa Názov projektu 
Požadovaný 

RP v € 

Bodové 

hodnotenie 

komisie 

Návrh 

MIRRI v € 

1 

Vladimír Sabol 

Včelia farma 

Okrúhle 

Podpora a rozvoj včelárstva v 

kraji pod Duklou 
14 710,68 89 14 710,68 

8 Milan Rodák 
Zníženie energetickej 

náročnosti prevádzky 
11 900,00 87 11 900,00 

19 

Sociálny podnik 

mesta Svidník, 

s.r.o. 

Zabezpečenie palivovej 

základne 
56 000,00 87 56 000,00 

6 
AQUARUTHENIA 

s.r.o. 

Ubytovacie služby areálu 

„AQUARUTHENIA“ 
102 000,00 82 60 300,70 

15 
INŠTAL-

CENTRUM s.r.o. 

Zvýšenie 

konkurencieschopnosti 

spoločnosti INŠTAL-

CENTRUM s.r.o. 

80 000,00 78 40 000,00 

5 
Martin Rusin Ranč 

Rómeo 

Poskytovanie nových služieb 

v oblasti jazdectva, 

vidieckeho CR a agroturistiky 

26 965,00 75 26 965,00 

24 Obec Radoma 
Obnovme dom našich 

predkov 
22 720,29 74 22 720,29 

17 Andrej Bosak 
Nákup moderného 

technologického vybavenia 
21 450,00 72 21 450,00 

22 Obec Hrabovčík 
Inovácia oddychovej zóny v 

obci Hrabovčík 
48 431,00 68 23 037,50 

11 
Obecný podnik 

Jedľová, s.r.o. RSP 

Rozšírenie poskytovaných 

služieb 
40 000,00 63 11 200,00 

 Spolu    288 284,17 
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Návrh zmien schválených ročných priorít okresu Svidník 

a.) Doplnenie zoznamu aktivít v okrese, ktorých realizácia sa má začať v roku 2020, schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 615 

z 18. decembra 2019 

Poradové číslo 

aktivity 
Aktivita z akčného plánu 

  Názov aktivity Prioritná oblasť a opatrenie 

1. 
Podpora projektov podnikateľských subjektov v 

priemysle, energetike a službách 

Prioritná oblasť: Podnikanie a viac pracovných miest 

Opatrenie: Podpora projektov podnikateľských subjektov v priemysle, energetike a službách 

2. Podpora aktivít v cestovnom ruchu 
Prioritná oblasť: Podnikanie a viac pracovných miest 

Opatrenie: Podpora projektov podnikateľských subjektov v priemysle, energetike a službách 

3. Príprava vhodných lokalít pre investorov 
Prioritná oblasť: Podnikanie a viac pracovných miest 

Opatrenie: Príprava vhodných lokalít pre investorov 

4. 
Vytvorenie podmienok na podporu regionálnych 

produktov 

Prioritná oblasť: Podnikanie a viac pracovných miest 

Opatrenie: Vytvorenie podmienok na podporu regionálnych produktov 

5. 

Podpora aktivít v oblasti environmentálnej 

infraštruktúry, zhodnocovania odpadov a verejných 

služieb 

Prioritná oblasť: Moderné a dostupné verejné služby 

Opatrenie: Podpora aktivít v oblasti environmentálnej infraštruktúry, zhodnocovania odpadov a 

verejných služieb 

 

  



84 
 

b.) Doplnenie zoznamu projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku, ktorých realizácia sa má začať v roku 2020, 

schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 615 z 18. decembra 2019 

Por. 

č. 

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 

Uplatnenie 

výnimky 

na základe 

§ 8, ods. 4  

zákona   

Priamo 

(počet) 

Nepriamo 

(počet) 
Celkom Rok 2020 

1 

Názov: 

Vladimír Sabol 

Včelia farma 

Okrúhle 
Skvalitnenie 

produkcie 

regionálnych 

produktov a zvýšenie 

návštevnosti v oblasti 

cestovného ruchu. - 

zefektívnenie 

obhospodarovania 

včelstiev a zvýšenie 

produkcie včelích 

produktov. 

áno áno áno 4 

Zvýšenie 

hospodárskej 

činnosti okresu 

Svidník. 

1 0 21 015 € 14 711 € 14 711 € nie 
Sídlo: 

Okrúhle 84, 090 

42 Okrúhle 

IČO: 51 668 114 

2 

Názov: Milan Rodák 

Výmena kotla, 

radiátorov a 

rozvodov vody v 

stolárskej dielni 

rekonštrukčné práce. 

áno áno áno 1 

Podpora ľudského 

kapitálu a zvýšenie 

pracovných miest. 

1 0 17 000 € 11 900 € 11 900 € nie 
Sídlo: 

8. mája 491/3 089 

01 Svidník 

IČO: 34 238 522 
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Por. 

č. 

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 

Uplatnenie 

výnimky 

na základe 

§ 8, ods. 4  

zákona   

Priamo 

(počet) 

Nepriamo 

(počet) 
Celkom Rok 2020 

3 

Názov: 

Sociálny podnik 

Mesta Svidník, s 

r.o.  

Úhrada nákladov 

spojených so 

spracovaním 

druhotných surovín 

na výrobu brikiet - 

nákup technológie a 

rekonštrukcia. 

áno áno áno 5 

Podpora verejných 

služieb, lokálnej 

zamestnanosti a 

inovácie v tejto 

oblasti. 

2 0 70 000 € 56 000 € 56 000 € nie 
Sídlo: 

Stropkovská 

717/82, 009 01 

Svidník 

IČO: 53 257 731 

4 

Názov: 
AQARUTHENIA 

s r.o. 

Úhrada výdavkov za 

rekonštrukčné práce, 

úpravy časti 

parkoviska a nákup 

vybavenia 

novovytvorených 

izieb hotelového typu 

vrátane recepcie - 

rekonštrukcia 

nevyužívaných 

priestorov na 

ubytovacie kapacity. 

áno áno áno 2 

Zlepšenie 

dostupnosti a 

zvyšovanie 

atraktivity daného 

regiónu a podpora 

cestovného ruchu. 

2 0 70 942 € 60 301 € 60 301 € nie 
Sídlo: 

K surdoku 5/a, 

080 01  Prešov  

IČO: 47 566 159 

5 

Názov: 

INŠTAL-

CENTRUM, 

s.r.o. 

Nákup nového 

náradia za účelom 

zvýšenia štandardu 

vykonávaných 

vodárenských, 

plynárenských a 

kanalizačných prác -

zvýšenie kvality a 

efektívnosti v oblasti 

poskytovania služieb. 

áno áno áno 1 

Inovácia,  

zlepšenie 

dostupnosti služieb 

v lokálnom 

priemysle a 

zvyšovanie 

pracovných miest. 

1 0 50.000,-  40 000 € 40 000 € nie 

Sídlo: 
Kračúnovce 116, 

087 01 Giraltovce 

IČO: 45 466 807 



86 
 

Por. 

č. 

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 

Uplatnenie 

výnimky 

na základe 

§ 8, ods. 4  

zákona   

Priamo 

(počet) 

Nepriamo 

(počet) 
Celkom Rok 2020 

6 

Názov: 
Martin Rusin 

Ranč Rómeo 

Nákup 4 obytných 

kontajnerov so 

sociálnym 

zariadením - 

vytvorenie nových 

ubytovacích kapacít 

pre rozvoj 

jazdeckého športu v 

okrese Svidník a 

doplnkových aktivít 

v rámci rozvoja 

cestovného ruchu. 

Vytvorenie nových 

ubytovacích kapacít 

formou obytných 

kontajnerov. 

áno áno áno 2 

Zlepšenie služieb, 

inovácie a 

rozmanitosti v 

cestovnom ruchu. 

1 0 38 522 € 26 965 € 26 965 € nie 

Sídlo: 

Hviezdoslavova 

1919/27A     091 

01 Stropkov 

IČO: 34 236 741 

7 

Názov: Obec Radoma Výmena strechy a 

oprava komína za 

účelom odstránenia 

havarijného stavu 

NKP - ľudového 

domu, prekládka 

elektrickej prípojky -

odstránenie 

havarijného stavu 

NKP. 

nie nie 
neposudzuje 

sa 
2 

Inovácia ľudovej 

architektúry za 

účelom 

zefektívnenia 

cestovného ruchu. 

1 0 25 245 € 22 720 € 22 720 € nie 

Sídlo: 
 Radoma 45, 090 

42  Okrúhle 

IČO: 00 330 914 

8 

Názov: Andrej Bosak Nákup minibagra - 

rozšírenie 

technologického 

vybavenia a 

poskytovaných 

služieb. 

áno áno áno 1 

Zefektívnenie 

služieb a rozvoj 

nových 

technológii. 

1 0 33 000 € 21 450 € 21 450 € nie Sídlo: 
Tehelná 601/7 

087 01 Giraltovce 

IČO: 37 651 056 
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Por. 

č. 

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 

Uplatnenie 

výnimky 

na základe 

§ 8, ods. 4  

zákona   

Priamo 

(počet) 

Nepriamo 

(počet) 
Celkom Rok 2020 

9 

Názov: Obec Hrabovčík 
Úhrada výdavkov 

spojená s 

udržateľným 

zvýšením 

návštevnosti 

oddychovej zóny a 

využitím jej atrakcií 

v rámci cestovného 

ruchu v regióne pod 

Duklou - inovácia 

oddychovej zóny v 

obci Hrabovčík. 

nie nie 
neposudzuje 

sa 
2 

Zvyšovanie 

atraktívnosti 

územia a zlepšenie 

dostupnosti služieb 

v oblasti 

cestovného ruchu. 

0 1 24 250 € 23 038 € 23 038 € nie 

Sídlo: 
Hrabovčík 126, 

089 01 Svidník 

IČO: 00 330 485 

10 

Názov: 

Obecný podnik 

Jedľová s r.o. 

RSP 

Úhrada výdavkov 

spojených s nákupom 

strojov - rozšírenie 

ponuky 

poskytovaných 

služieb. 

áno áno áno 1 

Podpora verejných 

služieb a 

zamestnanosti v 

regióne. 

1 0 14 000 € 11 200 € 11 200 € nie 
Sídlo: 

Vyšná Jedľová 33                   

089 01 Svidník 

IČO: 50 814 397 

 Spolu  11 1 313 974 € 288 284 € 288 284 €  
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Návrh zmien schválených ročných priorít okresu Trebišov v roku 2020 

 
I. Základné informácie 

 

Dátum zverejnenia výzvy: 1.7.2020 Termín na podanie 

žiadosti: 

1.7.2020-24.7.2020 

Počet doručených projektov: 31 

 

Počet projektov 

predložených hodnotiacej 

komisii: 

31 

 

Členovia hodnotiacej 

komisie: 

Ivana Hačkuličová (MIRRI SR) 

Viera Dulinová (VÚC)  

Ján Jakubčík (okres) 

Milan Dolák (okres) 

Dátum zasadnutia 

hodnotiacej komisie: 

21.9.2020 Bodové hodnotenie 

komisie je zverejnené na 

stránke: 

http://www.minv.sk/?akcny-

plan-okresu-trebisov 

Dátum zasadnutia Výboru 

pre rozvoj okresu Trebišov:  

29.9.2020 Výška alokácie (v €): 773 816,00 eur 

 

 

 

II. Hodnotenie a návrh Výboru 

 

Hodnotiaca komisia odporúčala podporiť 17 žiadostí s bodovým hodnotím vyšším ako 70 bodov. Z nich 

Výbor navrhol podporiť 12 žiadostí, pričom u niektorých navrhol krátenie výšky regionálneho 

príspevku. Výbor navrhol podporiť a ďalších 7 žiadosti. 

 

Tabuľka 1. Výber projektov: návrh Hodnotiacej komisie a Výboru 

ID Názov žiadateľa Názov projektu Požadovaný 

RP v € 

Bodové 

hodnotenie 

komisie 

Návrh RP 

Výboru v € 

1 Obec Veľký Horeš Obnova cesty Veľý Horeš - 

Nagyrozvágy 

86 939,00 100 0 

2 Korben s.r.o S novou technikou za 

zvýšenie bezpečnosti a 

produktivity práce na píle vo 

Veľkom Kamenci 

78 725,00 98 0 

Členovia Výboru pre rozvoj okresu Trebišov 

Meno a priezvisko  zastúpenie sociálno-ekonomického partnera daným členom 

výboru  

Rastislav Petrovič Okresný úrad Trebišov 

Marek Čižmár zástupca mesta Trebišov 

Mikuláš Levkut zástupca  Miestnej akčnej skupiny Roňava, starosta obce Veľaty 

Barbora Róth zástupca Centra podpory regionálneho rozvoja okresu Trebišov 

n.o. 

Štefan Hlebaško Vedúci pozemkového a lesného odboru OÚ Trebišov 

Martin Dzielavský  zástupca ÚPSVaR Trebišov 
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3 Ing. Július Bányácski Zavádzanie inovatívnych 

technológií v cukrárenskej 

výrobe 

10 725,00 95 10 725,00 

4 Ján Kolesár, JaKo Nákup poľnohospodárskej 

techniky 

20 000,00 93 20 000,00 

5 A-MOBIL s.r.o Modernizácia 

certifikovaného miesta 

opráv vozidiel 

28 500,00 91 28 500,00 

6 Štefan Brezina s.r.o Zlepšenie podmienok 

poskytovaných služieb 

31 905,00 90 31 905,00 

7 Centrum pre deti a 

rodiny Sečovce 

Modernizácia zariadenia a 

materiálno - technického 

vybavenia Centra pre deti a 

rodiny Sečovce 

12 040,00 90 12 040,00 

8 Five Elements s.r.o Zlepšenie podmienok 

poskytovaných služieb 

69 480,00 87 69 480,00 

9 Greatix spol s.r.o Rozšírenie podnikateľskej 

činnosti a zvýšenie 

konkurencieschopnosti 

podniku Greatix spol s.r.o 

23 625,00 86 23 625,00 

10 TURKON s.r.o Rozšírenie poskytovaných 

služieb o zemné práce 

79 850,00 86 0 

11 Ing.Štefan Fetyko - 

MÄSO 

MEDZIBODRODŽIE 

Zvýšenie výrobných a 

baliacích kapacít 

40 000,00 85 0 

12 Belax, spoločnosť s 

ručením obmedzeným 

Modernizácia služieb 

spoločnosti Belax, 

spoločnosť s ručením 

obmedzeným 

27 000,00 85 27 000,00 

13 Obec Michaľany Rekonštrukcia 

multifunkčnej budovy 

14 000,00 84 14 000,00 

14 TOKAJ GOLD s.r.o Agroturistický areál Malá 

Bara - Zázemie pre 

autocamping 

160 000,00 83 0 

15 Obec Bara Oddychová zóna obce Bara 11 050,00 81 11 050,00 

16 Obec Nižný Žipov Rekonštrukcia objektu 

zdravotného strediska 

15 000,00 78 15 000,00 

17 Obec Parchovany Výstavba multifunkčného 

ihriska 

62 700,00 78 62 700,00 

18 Obec Kazimír Rekonštrukcia domu smútku 

v obci Kazimír 

15 000,00 50 15 000,00 

19 Obec Hraň Rekonštrukcia obecného 

rozhlasu 

9 500,00 50 9 500,00 

20 ZE.A.S s.r.o Polyfunkčný areál 

rekreačného športu 

80 000,00 42 0 

21 Obec Veľka Tŕňa Zvýšenie hygienických a 

prevadzkových štandardov v 

areáli historických tufových 

pivníc vo Veľkej Tŕni 

32 730,00 42 0 

22 Obec Stanča Rekonštrukcia obecného 

úradu 

17 500,00 40 17 500,00 

23 Tree of Heaven s.r.o Vidiecky dom Céder 200 000,00 40 200 000,00 

24 Unibuild s.r.o Rozšírenie podnikateľskej 

činnosti a zvýšenie 

72 375,00 30 0 
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konkurencieschopnosti 

podniku 

25 Geopark Zemplín Spoznávanie Geoparku 

Zemplín 

14 173,00 30 14 173,00 

26 Pertex s.r.o Rozšírenie výrobnej 

kapacity - nákup strojov a 

technologického vybavenia 

150 000,00 30 0 

27 P + Č , s.r.o Doplnenie strojovo-

technického vybavenia 

62 000,00 25 62 000,00 

28 Dental - Prim s.r.o Novými technológiami a 

pracovnou silou ku 

kvalitnejším službám 

31 904,00 25 0 

29 OMS Company Výroba netkanej textílie a 

výroba hotových výrobkov 

200 000,00 20 0 

30 TRELLAX spol., s.r.o E.P.I.Centrum 68 000,00 20 0 

31 Obec Svätá Mária Rekonštrukcia kulturného a 

obecného úradu 

116 468,00 20 116 468,00 

 Spolu    760 666,00 

 

III. Porovnanie hodnotenia hodnotiacej komisie a Výboru 

 

Zo žiadostí navrhnutých hodnotiacou komisiou Výbor neodporučil podporiť tieto žiadosti: 

 Obec Veľký Horeš, ktorá bola podporená komisiou vo výške 100 bodov, z dôvodu problémov 

s pozemkami.  

 Ing. Štefan Fetyko - MÄSO MEDZIBODRODŽIE z dôvodu, že žiadateľ v minulosti získal 

úspešne RP  

 TOKAJ GOLD s.r.o., z dôvodu, že projekt v súčasnosti neprispieva k riešeniu aktuálnych 

potrieb najmenej rozvinutého okresu. 

 TURKON s.r.o. z dôvodu, že projekt v súčasnosti neprispieva k riešeniu aktuálnych potrieb 

najmenej rozvinutého okresu. 

 Korben s.r.o., ktorá bola podporená komisiou vo výške 98 bodov, z dôvodu, že projekt 

v súčasnosti neprispieva k riešeniu aktuálnych potrieb najmenej rozvinutého okresu. 

 

Zo žiadostí, ktoré hodnotiaca komisia neodporučila podporiť Výbor navrhuje podporiť:  

 Obec Kazimír z dôvodu nedostatočného prínosu k cieľom Akčného plánu. 

 Obec Hraň z dôvodu nedostatočného prínosu k cieľom Akčného plánu. 

 Obec Stanča z dôvodu nedostatočného prínosu k cieľom Akčného plánu. 

 Tree of Heaven s.r.o. z dôvodu nepripravenosti projektu (nevydané stavebné povolenie), ide 

o novozaloženú spoločnosť, ktorá v súčasnosti nemá zamestnancov a vytvorí pracovné miesta 

až v roku 2022, ktoré bude vykazovať minimálne do roku 2025.  

 Geopark Zemplín HK - neodporúčala podporiť uvedený projekt, nakoľko projektom bude 

podporovaná hospodárska činnosť. HK odporúčala, aby takéto projekty realizovala obec v 

rámci integrovanej podpory rozvoja cestovného ruchu. 

 P + Č , s.r.o. HK neodporúčala podporiť uvedený projekt z dôvodu nedostatku disponibilných 

zdrojov, zároveň bolo posudzovaných viacero projektov na podporu stavebnej činnosti a HK sa 

rozhodla podporiť subjekty, ktoré fungujú dlhšie (spoločnosť bola založená v roku 2017) 

a v súčasnosti už zamestnávajú zamestnancov (spoločnosť má v súčasnosti 0 zamestnancov). 

 Obec Svätá Mária z dôvodu nedostatočného nesúladu aktivít s cieľmi akčným plánom 

a možnosti získať podporu z iných zdrojov. Zároveň HK neodporúčala podporovať individuálne 

projekty obcí bez pridanej hodnoty k rozvoju okresu. 
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Výbor neposkytol dôvody odlišného výberu žiadostí oproti hodnoteniu hodnotiacej komisie. 

 

IV. Návrh pre hlasovanie Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov 

 

MIRRI SR ako predkladateľ materiálu nemá kompetenciu dopĺňať zoznam žiadostí predložených 

Výborom okresu, môže však navrhnúť vypustenie niektorých žiadostí s uvedením dôvodu.  

 

MIRRI odporúča podporiť 15 žiadostí, ktoré získali vysoké hodnotenie hodnotiacej komisie a boli 

predložené Výborom. 

 

MIRRI neodporúča realizáciu projektu:  

 č. 31  Obec Svätá Mária z  dôvodu nedostatočného nesúladu aktivít s cieľmi akčným plánom 

a možnosti získať podporu z iných zdrojov. Zároveň HK neodporúčala podporovať individuálne 

projekty obcí bez pridanej hodnoty k rozvoju okresu.  

 č. 23 Tree of Heaven s.r.o. z dôvodu nepripravenosti projektu (nevydané stavebné povolenie), 

ide o novozaloženú spoločnosť, ktorá v súčasnosti nemá zamestnancov a vytvorí pracovné 

miesta až v roku 2022, ktoré bude vykazovať minimálne do roku 2025.  

 č. 25 Geopark Zemplín  nakoľko projektom bude podporovaná hospodárska činnosť. HK 

odporúčala, aby takéto projekty realizovala obec v rámci integrovanej podpory rozvoja 

cestovného ruchu. 

 č. 27 P + Č , s.r.o. HK neodporúčala podporiť uvedený projekt z dôvodu nedostatku 

disponibilných zdrojov, zároveň bolo posudzovaných viacero projektov na podporu stavebnej 

činnosti a HK sa rozhodla podporiť subjekty, ktoré fungujú dlhšie (spoločnosť bola založená 

v roku 2017) a v súčasnosti už zamestnávajú zamestnancov (spoločnosť má v súčasnosti 0 

zamestnancov). 

 

Tabuľka 2. Návrh ročných priorít odporúčaný MIRRI SR 

ID Názov žiadateľa Názov projektu Požadovaný 

RP v € 

Bodové 

hodnotenie 

komisie 

Návrh 

MIRRI v € 

3 Ing. Július 

Bányácski 

Zavádzanie inovatívnych 

technológií v cukrárenskej 

výrobe 

10 725,00 95 10 725,00 

4 Ján Kolesár, JaKo Nákup poľnohospodárskej 

techniky 

20 000,00 93 20 000,00 

5 A-MOBIL s.r.o Modernizácia certifikovaného 

miesta opráv vozidiel 

28 500,00 91 28 500,00 

6 Štefan Brezina 

s.r.o 

Zlepšenie podmienok 

poskytovaných služieb 

31 905,00 90 31 905,00 

7 Centrum pre deti a 

rodiny Sečovce 

Modernizácia zariadenia a 

materiálno - technického 

vybavenia Centra pre deti a 

rodiny Sečovce 

12 040,00 90 12 040,00 

8 Five Elements 

s.r.o 

Zlepšenie podmienok 

poskytovaných služieb 

69 480,00 87 69 480,00 

9 Greatix spol s.r.o Rozšírenie podnikateľskej 

činnosti a zvýšenie 

konkurencieschopnosti 

podniku Greatix spol s.r.o 

23 625,00 86 23 625,00 
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12 Belax, spoločnosť 

s ručením 

obmedzeným 

Modernizácia služieb 

spoločnosti Belax, spoločnosť 

s ručením obmedzeným 

27 000,00 85 27 000,00 

13 Obec Michaľany Rekonštrukcia multifunkčnej 

budovy 

14 000,00 84 14 000,00 

15 Obec Bara Oddychová zóna obce Bara 11 050,00 81 11 050,00 

16 Obec Nižný Žipov Rekonštrukcia objektu 

zdravotného strediska 

15 000,00 78 15 000,00 

17 Obec Parchovany Výstavba multifunkčného 

ihriska 

62 700,00 78 62 700,00 

18 Obec Kazimír Rekonštrukcia domu smútku v 

obci Kazimír 

15 000,00 50 15 000,00 

19 Obec Hraň Rekonštrukcia obecného 

rozhlasu 

9 500,00 50 9 500,00 

22 Obec Stanča Rekonštrukcia obecného úradu 17 500,00 40 17 500,00 

 Spolu    368 025,00 
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Návrh zmien schválených ročných priorít okresu Trebišov 

a.) Doplnenie zoznamu aktivít v okrese, ktorých realizácia sa má začať v roku 2020, schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 615 

z 18. decembra 2019 

Poradové číslo 

aktivity 
Aktivita z akčného plánu 

  Názov aktivity Prioritná oblasť a opatrenie 

1. Podnikanie a lepšie pracovne miesta 

Prioritná oblasť: B. Podnikanie a lepšie pracovne miesta 

Opatrenie:B.1. Podpora podnikania v pôdohospodárstve a potravinárstve 

Opatrenie:B.2 Podpora minimálne 6 mladých farmárov 

Opatrenie:B.3 Podpora podnikateľských subjektov v priemysle, službách a cestovnom ruchu  

Opatrenie:B.4. Podpora obecných podnikov  

2. Moderné a dostupné služby 

Prioritná oblasť: D. Prioritná oblasť Moderné a dostupné verejné služby 

Opatrenie:D.1. Zlepšenie dostupnosti a kvality zdravotnej starostlivosti 

Opatrenie:D.2. Zvýšenie kvality života  
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b.) Doplnenie zoznamu projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku, ktorých realizácia sa má začať v roku 2020, 

schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 615 z 18. decembra 2019 

Por. 

č.  

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 

Uplatnenie 

výnimky 

na základe 

§ 8, ods. 4  

zákona   

Priamo 

(počet) 

Nepriamo 

(počet) 
Celkom Rok 2020 

1 

Názov: 
Štefan Brezina 

s.r.o 
Zakúpenie 

sanitného vozidla 

pre skvalitnenie 

služieb dopravnej 

zdravotnej 

spoločnosti k 

preprave pacientov 

áno áno áno 1 

Žiadateľ vďaka novej 

technológii zvýši 

kvalitu poskytovania 

svojich služieb, zvýši aj 

svoju 

konkurencieschopnosť 

na trhu a vytvorí nové 

pracovné miesto ktoré 

prispeje k zníženiu 

nezamestnanosti v 

najmenej rozvinutom 

okrese Trebišov. 

1 0 42 540 € 31 905 € 31 905 € nie 

Sídlo: 

Hlavná 

267/17,076 52 

Veľký Horeš 

IČO: 52 235 840 

2 

Názov: Obec Bara 

Výstavba 

oddychovej zóny v 

obci spojená s 

furmanskou cestou 

vláčikom a 

Geoparkom 

Zemplín 

nie nie nie 2 

Zvýšenie kvality života 

obyvateľov okresu s 

pozitívnym vplyvom na 

rozvoj cestovného 

ruchu  

0 0 13 000 € 11 050 € 11 050 € nie Sídlo: 
Veľká Bara 

7,076 32 Borša 

IČO: 00 331 295 
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Por. 

č.  

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 

Uplatnenie 

výnimky 

na základe 

§ 8, ods. 4  

zákona   

Priamo 

(počet) 

Nepriamo 

(počet) 
Celkom Rok 2020 

3 

Názov: 
Five Elements 

s.r.o 

Doplnenie strojovo 

technického 

vybavenia 

áno áno áno 1 

Žiadateľ vďaka novej 

technológii zvýši 

kvalitu poskytovania 

svojich služieb, zvýši aj 

svoju 

konkurencieschopnosť 

na trhu a vytvorí nové 

pracovné miesto ktoré 

prispeje k zníženiu 

nezamestnanosti v 

najmenej rozvinutom 

okrese Trebišov. 

2 0 86 850 € 69 480 € 69 480 € nie 

Sídlo: 

Bačkovská 

600/1,078 01 

Sečovce 

IČO: 31 653 855 

4 

Názov: Obec Michaľany 

Rekonštrukcia 

strechy 

multifunkčnej 

budovy 

nie nie nie 2 

Zvýšenie kvality života 

obyvateľov okresu s 

pozitívnym vplyvom na 

rozvoj cestovného 

ruchu  

0 0 20 000 € 14 000 € 14 000 € nie 
Sídlo: 

Hlavná ulica 

108,076 14 

Michaľany 

IČO: 00 331 759 
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Por. 

č.  

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 

Uplatnenie 

výnimky 

na základe 

§ 8, ods. 4  

zákona   

Priamo 

(počet) 

Nepriamo 

(počet) 
Celkom Rok 2020 

5 

Názov: A-MOBIL s.r.o 

Zakúpenie 

technologických 

zariadení pre 

modernizáciu a 

zefektívnenie 

poskytovaných 

služieb 

áno áno áno 1 

Žiadateľ vďaka novej 

technológii zvýši 

kvalitu poskytovania 

svojich služieb, zvýši aj 

svoju 

konkurencieschopnosť 

na trhu a vytvorí nové 

pracovné miesto ktoré 

prispeje k zníženiu 

nezamestnanosti v 

najmenej rozvinutom 

okrese Trebišov. 

1 0 38 000 € 28 500 € 28 500 € nie 
Sídlo: 

Pribenícka cesta 

945/6,Kráľovský 

Chlmec 077 01  

IČO: 31 670 768 

6 

Názov: 
Greatix spol 

s.r.o Rozvoj 

hospodárskych 

aktivít 

podnikateľského 

subjektu s 

podporou využitia 

disponibilnej 

pracovnej sily v 

okrese Trebišov 

áno áno áno 2 

Žiadateľ vďaka novej 

technológii zvýši 

kvalitu poskytovania 

svojich služieb, zvýši aj 

svoju 

konkurencieschopnosť 

na trhu a vytvorí nové 

pracovné miesto ktoré 

prispeje k zníženiu 

nezamestnanosti v 

najmenej rozvinutom 

okrese Trebišov. 

2 0 31 500 € 23 625 € 23 625 € nie Sídlo: 
Ružová 112,076 

51 Pribeník 

IČO: 51 881 268 

7 

Názov: 

Centrum pre deti 

a rodiny 

Sečovce 

Zvýšenie kvality 

života, vzdelania a 

zabezpečenie 

odbornej 

zdravotnej 

starostlivosti 

nie nie nie 2 

Zvýšenie kvality 

poskytovaných 

sociálnych a 

zdravotných služieb 

1 0 12 040 € 12 040 € 12 040 € nie 
Sídlo: 

Štúrova 

535/2,078 01 

Sečovce 

IČO: 17 071 046 
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Por. 

č.  

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 

Uplatnenie 

výnimky 

na základe 

§ 8, ods. 4  

zákona   

Priamo 

(počet) 

Nepriamo 

(počet) 
Celkom Rok 2020 

8 

Názov: 
Obec Nižný 

Žipov 

Rekonštrukcia 

objektu 

zdravotného 

strediska pre 

verejnosť 

nie nie nie 2 

Zvýšenie kvality života 

obyvateľov okresu s 

pozitívnym vplyvom na 

rozvoj cestovného 

ruchu  

0 0 20 000 € 15 000 € 15 000 € nie Sídlo: 

Hlavná 

177/5,076 17 

Nižný Žipov 

IČO: 00 331 775 

9 

Názov: 
Ing. Július 

Bányácski  
Zakúpenie a 

inštalácia 

technologického 

zariadenia v 

priestoroch 

prevádzky 

cukrárskej výroby 

áno áno áno 1 

Žiadateľ vďaka novej 

technológii zvýši 

kvalitu poskytovania 

svojich služieb, zvýši aj 

svoju 

konkurencieschopnosť 

na trhu a vytvorí nové 

pracovné miesto ktoré 

prispeje k zníženiu 

nezamestnanosti v 

najmenej rozvinutom 

okrese Trebišov. 

1 0 16 500 € 10 725 € 10 725 € nie Sídlo: 

Staničná 

140/51,076 35 

Somotor 

IČO: 40 386 686 

10 

Názov: 
Obec 

Parchovany Vybudovanie 

multifunkčného 

ihriska v obci 

Parchovany 

nie nie nie 2 

Zvýšenie kvality života 

obyvateľov okresu s 

pozitívnym vplyvom na 

rozvoj cestovného 

ruchu  

0 0 66 000 € 62 700 € 62 700 € nie Sídlo: 

Hlavná 

470/22,076 62 

Parchovany 

IČO: 00 331 813 
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Por. 

č.  

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 

Uplatnenie 

výnimky 

na základe 

§ 8, ods. 4  

zákona   

Priamo 

(počet) 

Nepriamo 

(počet) 
Celkom Rok 2020 

11 

Názov: 

Belax, 

spoločnosť 

s ručením 

obmedzeným 

Obstaranie 

nákladného 

motorového 

vozidla 

áno áno áno 1 

Žiadateľ vďaka novej 

technológii zvýši 

kvalitu poskytovania 

svojich služieb, zvýši aj 

svoju 

konkurencieschopnosť 

na trhu a vytvorí nové 

pracovné miesto ktoré 

prispeje k zníženiu 

nezamestnanosti v 

najmenej rozvinutom 

okrese Trebišov. 

1 0 32 400 € 27 000 € 27 000 € nie 
Sídlo: 

Ľ.Kossutha 

593/92,077 01 

Kráľovský 

Chlmec 

IČO: 17 085 357 

12 

Názov: 
Ján Kolesár, 

JaKo Zefektívnenie 

poľnohospodárskej 

činnosti a zníženie 

environmentálnej 

záťaže na región 

áno áno áno 1 

Podpora mladého 

farmára a zefektívnenie 

poľnohospodárskej 

činnosti a zníženie 

environmentálnej 

záťaže na región 

0 0 25 000 € 20 000 € 20 000 € nie Sídlo: 

Staničná 

240/72,076 15 

Veľaty 

IČO: 50 203 061 

13 

Názov: Obec Kazimír 

Rekonštrukcia 

domu smútku  
nie nie nie 2 

Zvýšenie kvality života 

obyvateľov okresu s 

pozitívnym vplyvom na 

rozvoj cestovného 

ruchu  

0 0 18 000 € 15 000 € 15 000 € nie 
Sídlo: 

Hlavná 105/93, 

076 13 

IČO: 00 331 597 

14 

Názov: Obec Hraň 

Rekonštrukcia 

obecného rozhlasu 
nie nie nie 2 

Zvýšenie kvality života 

obyvateľov okresu s 

pozitívnym vplyvom na 

rozvoj cestovného 

ruchu  

0 0 10 000 € 9 500 € 9 500 € nie Sídlo: 
SNP 165/39,076 

03 Hraň 

IČO: 00 331 538 
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Por. 

č.  

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 

Uplatnenie 

výnimky 

na základe 

§ 8, ods. 4  

zákona   

Priamo 

(počet) 

Nepriamo 

(počet) 
Celkom Rok 2020 

15 

Názov: Obec Stanča 

Rekonštrukcia 

strechy obecného 

úradu 

nie nie nie 2 

Zvýšenie kvality života 

obyvateľov okresu s 

pozitívnym vplyvom na 

rozvoj cestovného 

ruchu  

0 0 25 000 € 17 500 € 17 500 € nie Sídlo: 

Hlavná ulica 

č.139/139,076 

16 Stanča 

IČO: 00 689 734 

 Spolu  9 0 456 830 € 368 025 € 368 025 €  
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Návrh zmien schválených ročných priorít okresu Veľký Krtíš v roku 2020 

 
I. Základné informácie 

 

Dátum zverejnenia výzvy: 15.7.2020 Termín na podanie 

žiadosti: 

15.7.2020 - 4.8.2020 

Počet doručených projektov: 11  

 

Počet projektov 

predložených hodnotiacej 

komisii: 

11 

 

Členovia hodnotiacej 

komisie: 

Mgr. Ľuboš Ďubek (MIRRI SR) 

Mgr. Matej Hruška, PhD. (VÚC) 

Ing. Katarína Škrdlová (okres) 

Ing. Martina Kukučková (okres) 

Mgr. Silvia Cellengová (okres) 

Dátum zasadnutia 

hodnotiacej komisie: 

17.9.2020 Bodové hodnotenie 

komisie je zverejnené na 

stránke: 

http://www.minv.sk/?akcny-

plan-okresu-velky-krtis 

Dátum zasadnutia Výboru 

pre rozvoj okresu Veľký 

Krtíš:  

22.9.2020 Výška alokácie (v €): 580 107  € 

 

 

 

II. Hodnotenie a návrh Výboru 

 

Hodnotiaca komisia odporúčala podporiť 6 žiadostí s bodovým hodnotím vyšším ako 60 bodov Zároveň 

hodnotiaca komisia odporúčala ponížiť výšky regionálneho príspevku v 2 žiadostiach z dôvodu rozporu 

s podmienkami minimálnej pomoci. Z nich Výbor navrhol podporiť 4 žiadosti, pričom pri dvoch 

žiadostiach navrhol krátenie výšky regionálneho príspevku. 

Členovia Výboru pre rozvoj okresu Veľký Krtíš 

Meno a priezvisko  zastúpenie sociálno-ekonomického partnera daným členom 

výboru  

PaedDr. Mária Rechová prednosta okresného úradu (predseda výboru) 

Mgr. Mária Lörincz 
zástupca centra podpory regionálneho rozvoja okresu Veľký 

Krtíš, n. o. 

Ing. Erika Sujová 
zástupca odboru všeobecnej vnútornej správy okresného úradu vo 

Veľkom Krtíši 

Ing. Jozef Fajčík 
zástupca odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

okresného úradu vo Veľkom Krtíši 

Ing. Marián Hrubčo zástupca podnikateľov okresu Veľký Krtíš 

Ing. Dalibor Surkoš zástupca mesta Veľký Krtíš 

Ing. Marián Balko  zástupca Úradu práce sociálnych vecí a rodiny vo Veľkom Krtíši 

Mgr. Mária Žišková zástupca spojenej školy v Modrom Kameni 

Mgr. Denisa Árvayová  zástupca obce Slovenské Ďarmoty 
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Tabuľka 1. Výber projektov: návrh Hodnotiacej komisie a Výboru 

ID Názov žiadateľa Názov projektu Požadovaný 

RP v € 

Bodové 

hodnotenie 

komisie 

Návrh RP 

Výboru v € 

1 Lenka Rimóczi Rozvoj poľnohospodárskej 

činnosti prostredníctvom 

vytvorenia prevádzky baliarne 

a chladiarne ovocia a zeleniny 

 39 880,00  100  39 880,00  

2 Ladislav 

Zsigmond 

Technológia na výrobu potravín 

a výživových doplnkov a 

rekonštrukcia priestorov 

 198 000,00 

 

100  147 200,00 

3 TOMA 

Company, s.r.o. 

Modernizácia  a rekonštrukcia 

pálenice v Stredných 

Plachtinciach 

 31 920,00  100 0,00  

4 Obec Dolná 

Strehová 

Vytvorenie doplnkovej služby 

cestovného ruchu - práčovňa 

 150 000,00  100  150 000,00  

5 MKU, s.r.o. Obstaranie novej výrobnej 

technológie na spracovanie 

ihličnatej a listnatej vlákniny a 

výroby peliet 

 178 500,00 

 

 

100 172 318,00 

 

  

6 A.CH.UCTO, 

s.r.o. 

Ubytovanie u Hájnika s 

Apiterapiou 

 28 910,00  80 0,00  

7 Agro Služby PV 

Čeláre, s.r.o 

Výroba brikiet z 

poľnohospodárskej biomasy 

 160 000,00  80 0,00  

8 Peter Pišák - 

Apis Original 

Obstaranie technologického 

vybavenia na obrábanie 

vinohradu 

 20 000,00  40  0,00  

9 Róbert Bendík Skladovacie kapacity a oplotenie 

pozemku 

 20 000,00  40  0,00  

10 Širákovská 

agrárna 

manufaktúra 

s.r.o. 

ozvoj podnikateľskej činnosti v 

oblasti lesného hospodárstva 

 20 000,00  40  0,00  

11 FORESTING 

s.r.o. 

Obstaranie novej 

poľnohospodárskej techniky 

 20 000,00 40  0,00  

 Spolu    509 398,00 

 

III. Porovnanie hodnotenia hodnotiacej komisie a Výboru 

 

Zo žiadostí navrhnutých hodnotiacou komisiou Výbor neodporučil podporiť tieto žiadosti: 

 TOMA Company, s.r.o. - žiadosť nezískala podporu väčšiny hlasujúcich členov výboru 

z dôvodu pochybností o udržateľnosti projektu a prínose k rozvoju okresu Veľký Krtíš 

 A.CH.UCTO, s.r.o. - žiadosť nezískala podporu väčšiny hlasujúcich členov výboru z dôvodu 

pochybností o prínose k rozvoju okresu Veľký Krtíš 

 

V ďalších žiadostiach odporúčaných hodnotiacou komisiou Výbor navrhol znížiť výšku regionálneho 

príspevku: 

 Ladislav Zsigmond o vyše 25 %. 

 MKU, s.r.o. o vyše 3 %. 

 

Výbor neposkytol dôvody odlišného výberu žiadostí oproti hodnoteniu hodnotiacej komisie. 
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IV. Návrh pre hlasovanie Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov 

 

 

MIRRI odporúča podporiť 4 žiadosti, ktoré získali vysoké hodnotenie hodnotiacej komisie a boli 

predložené Výborom. 

 

Tabuľka 2. Návrh ročných priorít odporúčaný MIRRI SR 

ID Názov žiadateľa Názov projektu Požadovaný 

RP v € 

Bodové 

hodnotenie 

komisie 

Návrh 

MIRRI v € 

1 Lenka Rimóczi Rozvoj poľnohospodárskej 

činnosti prostredníctvom 

vytvorenia prevádzky baliarne 

a chladiarne ovocia a zeleniny 

 39 880,00  100  39 880,00  

2 Ladislav 

Zsigmond 

Technológia na výrobu potravín 

a výživových doplnkov a 

rekonštrukcia priestorov 

 198 000,00 

 

100  147 200,00 

4 Obec Dolná 

Strehová 

Vytvorenie doplnkovej služby 

cestovného ruchu - práčovňa 

 150 000,00  100  150 000,00  

5 MKU, s.r.o. Obstaranie novej výrobnej 

technológie na spracovanie 

ihličnatej a listnatej vlákniny a 

výroby peliet 

 178 500,00 

 

 

100 172 318,00 

 

  

 Spolu    509 398,00 
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Návrh zmien schválených ročných priorít okresu Veľký Krtíš 

a.) Doplnenie zoznamu aktivít v okrese, ktorých realizácia sa má začať v roku 2020, schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 615 

z 18. decembra 2019 

Poradové číslo 

aktivity 
Aktivita z akčného plánu 

  Názov aktivity Prioritná oblasť a opatrenie 

1. 
B.1.3. Podpora minimálne 3 subjektov v spracovaní 

poľnohospodárskych produktov 

Prioritná oblasť: B. Prioritná oblasť Posilnenie regionálnej a lokálnej ekonomiky a tvorba 

pracovných miest  

Opatrenie: B.1. Podpora podnikania v pôdohospodárstve a nadväzujúcich odvetviach 

2. B.2.2. Podpora udržateľného cestovného ruchu 

Prioritná oblasť: B. Prioritná oblasť Posilnenie regionálnej a lokálnej ekonomiky a tvorba 

pracovných miest. 

Opatrenie: B.2. Podpora nových a existujúcich podnikateľských subjektov v priemysle, službách a 

cestovnom ruchu 

3. 

B.1.4. Podpora minimálne 2 podnikateľských 

subjektov v oblasti lesného hospodárstva a 

spracovanie biomasy 

Prioritná oblasť: B. Prioritná oblasť  Posilnenie regionálnej a lokálnej ekonomiky a tvorba 

pracovných miest 

Opatrenie: B.1. Podpora podnikania v pôdohospodárstve a nadväzujúcich odvetviach 
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b.) Doplnenie zoznamu projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku, ktorých realizácia sa má začať v roku 2020, 

schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 615 z 18. decembra 2019 

Por. 

č 

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 
Uplatnenie 

výnimky 

na základe 

§ 8, ods. 4  

zákona   
Priamo 

(počet) 

Nepriamo 

(počet) 
Celkom Rok 2020 

1 

Názov : 
Lenka 

Rimóczi 

Rozvoj 

poľnohospodárskej 

činnosti 

prostredníctvom 

vytvorenia prevádzky 

baliarne a chladiarne 

ovocia a zeleniny - 

vytvorenie prevádzky 

baliarne a chladiarne 

ovocia a zeleniny 

áno áno áno 1. 

Realizáciou projektu 

sa prispeje k 

posilneniu lokálnej a 

regionálnej 

ekonomiky s 

pozitívnym dopadom 

na zamestnanosť a 

zvýši sa 

konkurencieschopnosť 

firmy.  

1 0 56 972 € 39 880 € 39 880 € nie 

Sídlo: 

Opatovská 

Nová Ves 

102, 991 07 

Opatovská 

Nová Ves 

IČO: 50163027 

2 

Názov : 
Ladislav 

Zsigmond 
Technológia na 

výrobu potravín a 

výživových doplnkov 

a rekonštrukcia 

priestorov - 

rekonštrukcia budovy 

na výrobu potravín 

áno áno áno 1. 

Realizáciou projektu 

sa prispieva k 

lepšiemu využitiu 

potenciálu a tradícií v 

oblasti vinárstva, 

poľnohospodárstva a 

spracovania 

poľnohospodárskych 

produktov. 

5 0 220 000 € 147 200 € 147 200 € nie 
Sídlo: 

Hontianska 

100/48, 

991 28 

Vinica 

IČO: 10914714 



105 
 

Por. 

č 

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 
Uplatnenie 

výnimky 

na základe 

§ 8, ods. 4  

zákona   
Priamo 

(počet) 

Nepriamo 

(počet) 
Celkom Rok 2020 

3 

Názov : 

Obec 

Dolná 

Strehová 
Vytvorenie 

doplnkovej služby 

cestovného ruchu – 

práčovňa -

rekonštrukcia a 

prestavba interiéru 

budovy práčovne 

áno áno áno 2. 

Hlavným prínosom 

realizácie projektu je 

podpora a rozvoj 

udržateľného 

cestovného ruchu 

prostredníctvom 

zabezpečenia novej 

doplnkovej služby - 

práčovne. 

4 0 160 000 € 150 000 € 150 000 € nie Sídlo: 

Hlavná 

52/75, 

Dolná 

Strehová 

IČO: 319295 

4 

Názov : 
MKU, 

s.r.o. Obstaranie novej 

výrobnej technológie 

na spracovanie 

ihličnatej a listnatej 

vlákniny a výroby 

peliet - nákup 

technológie na 

spracovanie 

vlákninových 

výrezov s výrobou 

paletového reziva a 

peliet 

áno áno áno 3. 

Realizáciou projektu 

sa prispeje k 

posilneniu lokálnej 

ekonomiky a tvorby 

10 nových 

pracovných miest. 

10 4 216 165 € 172 318 € 172 318 € nie 

Sídlo: 

Okružná 

č.215/25, 

991 02 

Dolná 

Strehová 

IČO: 50730924 

 Spolu  20 4 653 137 € 509 398 € 509 398 €  
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Návrh zmien schválených ročných priorít okresu Vranov nad Topľou 

v roku 2020 

 
I. Základné informácie 

 

Dátum zverejnenia výzvy: 1.7.2020 Termín na podanie 

žiadosti: 

1.7.2020 - 20.7.2020 

Počet doručených projektov: 25 

 

Počet projektov 

predložených hodnotiacej 

komisii: 

25 

Členovia hodnotiacej 

komisie: 

Narcisa Kolačkovská (MIRRI SR) 

Emília Antolíková (VÚC)  

Jakub Matis (okres) 

Michal Švabik (okres) 

Maroš Sobota (okres) 

Dátum zasadnutia 

hodnotiacej komisie: 

17.9.2020 Bodové hodnotenie 

komisie je zverejnené na 

stránke: 

https://www.minv.sk/?akcny-

plan-okresu-vranov-nad-

toplou 

Dátum zasadnutia Výboru 

pre rozvoj okresu Vranov 

nad Topľou:  

28.9.2020 

7.10.2020 

– 

9.10.2020 

per rollam 

Výška alokácie (v €): 360 178 eur 

 

 

 

II. Hodnotenie a návrh Výboru 

 

Hodnotiaca komisia odporúčala podporiť 11 žiadostí s bodovým hodnotím minimálne 60 bodov 

v celkovej výške 360 092 eur, pričom 6 žiadostí so zníženou sumou regionálneho príspevku. Z nich 

Členovia Výboru pre rozvoj okresu Vranov nad Topľou 

Meno a priezvisko  zastúpenie sociálno-ekonomického partnera daným členom 

výboru  

Ing. Alfonz Kobielsky prednosta okresného úradu (predseda výboru) 

Ing. Ján Ragan zástupca mesta  Vranov nad Topľou 

RNDr. Tadeáš Gavala zástupca Prešovského samosprávneho kraja 

PhDr. Jozef Baran zástupca Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad 

Topľou 

Andrej Kulík zástupca Združenia miest a obcí  Vranovského regiónu 

Mgr. Radovan Kapraľ zástupca Oblastnej organizácie cestovného ruchu  Horný Zemplín 

a Horný Šariš 

Ing. Daniel Lorinc zástupca Miestnej akčnej skupiny Pod hradom Čičva 

Ing. Jozef Berta zástupca Miestnej akčnej skupiny  Slanské vrchy – Topľa 

Ing. Renáta Vagaská, MBA. zástupca  Regionálnej  poľnohospodárskej  a 

potravinárskej  komory,  Vranov  nad Topľou 

Ing. Imrich Kónya zástupca FS ORGONINA, o.z. 

Stanislav Obický zástupca VIA MAGNA Vranov, o.z.  
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Výbor navrhol podporiť všetky odporúčané žiadosti komisiou, pričom u 8 žiadostí navrhol krátenie 

výšky regionálneho príspevku a u 2 žiadostí navrhol zvýšenie výšky regionálneho príspevku. Výbor 

navrhol podporiť ďalšie 4 žiadosti. 

Tabuľka 1. Výber projektov: návrh Hodnotiacej komisie a Výboru 

ID Názov žiadateľa Názov projektu Požadovaný 

RP v € 

Bodové 

hodnotenie 

komisie 

Návrh RP 

komisiou v 

€ 

Návrh RP 

Výboru v € 

1 Mesto Hanušovce nad 

Topľou 

Rekonštrukcia 

elektroinštalácie Materskej 

školy v Hanušovciach nad 

Topľou 

58 288,00 73,8 58 288,00 58 288,00 

2 Obec Soľ Výstavba infraštruktúry – 

rómska ulica, Lokalita L3 – 

1. Etapa 

50 635,00 65 50 635,00 40 000,00 

3 Združenie obcí 

mikroregiónu BÚČKY 

Zvýšenie kvality kultúrneho 

a spoločenského života 

mikroregiónu BÚČKY 

20 145,00 64 20 145,00 17 000,00 

4 Obec Ondavské 

Matiašovce 

Technické vybavenie 

školskej kuchyne 

13 000,00 63,8 13 000,00 10 000,00 

5 Obec Kladzany Rekonštrukcia vnútorných 

priestorov kultúrneho domu 

17 000,00 63,2 17 000,00 15 000,00 

6 Obec Bystré Modernizácia turistického 

areálu Dreveňák v obci 

Bystré 

49 995,00 63 21 524,00 18 990,00 

7 Obec Sačurov Modernizácia amfiteátra 

Sačurov 

51 216,58 61,2 39 500,00 20 000,00 

8 Mesto Vranov nad 

Topľou  

Zateplenie objektu MŠ 

Sídlisko Juh Vranov nad 

Topľou 

101 313,00 61,2 60 000,00 84 246,00 

9 Obec Nižný Hrušov Vybudovanie 

multifunkčného ihriska v 

obci Nižný Hrušov 

73 732,00 60,4 40 000,00 30 000,00 

10 Obec Sedliská Výstavba novej hracej 

plochy futbalového ihriska 

24 128,00 60,2 20 000,00 10 000,00 

11 Oblastná organizácia 

cestovného ruchu 

Horný Zemplín a 

Horný Šariš 

Projektová dokumentácia 

pre cyklistickú komunikáciu 

Vranov - RO Domaša 

29 161,00 60,2 20 000,00 29 161,00 

12 Obec Kvakovce Rozvoj cestovného ruchu v 

R.O. Domaša  

43 000,00 57,2 0,00 25 000,00 

13 RASLEN spol. s r.o. Výroba pekárenských 

výrobkov 

18 750,00 53,6 0,00 0,00 

14 AGROMIX výrobno-

obchodná spoločnosť, 

s. r. o. Sedliská 

Zriadenie remeselnej 

pekárne 

42 000,00 49 0,00 0,00 

15 MATTA DUŠAN 

s.r.o. 

Nákup vybavenia pre 

obrábanie 

veľkoformátových obkladov 

a dlažieb 

10 000,00 48,6 0,00 0,00 

16 Obec Hlinné Vybavenie priestorov na 

voľnočasové aktivity  

28 471,00 48 0,00 6 000,00 

17 Obec Dlhé Klčovo Výstavba detského ihriska 12 831,00 45,6 0,00 6 487,00 
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18 Obec Slovenská Kajňa Rekonštrukcia kuchyne 

školskej jedálne v obci 

Slovenská Kajňa 

20 000,00 45,2 0,00 0,00 

19 Obec Davidov Nákup prídavných zariadení 

na údržbu zelene, miestnych 

a účelových komunikácií v 

obci Davidov 

21 108,00 41,6 0,00 0,00 

20 Obec Giglovce Rekonštrukcia kuchyne a 

sociálnych zariadení v 

budove obecného úradu a 

kultúrneho domu 

20 000,00 40,4 0,00 0,00 

21 Obec Žalobín Obnova priestorov OcÚ 

Žalobín 

14 961,00 33,8 0,00 0,00 

22 Obec Holčíkovce Občianska vybavenosť 

rekreačného strediska 

Domaša Poľany 

25 119,00 31,4 0,00 20 000,00 

23 Obec Majerovce Obnova kuchyne a jedálne 

MŠ Majerovce 

15 000,00 29 0,00 0,00 

24 Obec Benkovce Revitalizácia vstupných 

priestorov Domu nádeje v 

Benkovciach 

11 338,00 28,2 0,00 0,00 

25 Obec Rafajovce Prestavba požiarnej 

zbrojnice na dom smútku 

Rafajovce 

25 306,00 24,6 0,00 0,00 

 Spolu     390 172,00 

 

 

III. Porovnanie hodnotenia hodnotiacej komisie a Výboru 

 

V žiadostiach odporúčaných hodnotiacou komisiou Výbor navrhol znížiť výšku regionálneho príspevku 

u 8 žiadostí a u 2 žiadostí zvýšiť výšku regionálneho príspevku: 

Zníženie 

 Obec Soľ o vyše 21 %. 

 Združenie obcí mikroregiónu BÚČKY o vyše 15 %. 

 Obec Ondavské Matiašovce o vyše 13 % 

 Obec Kladzany o vyše 11 % 

 Obec Bystré o vyše 11 % 

 Obec Sačurov o vyše 49 % 

 Obec Nižný Hrušov o 25  % 

 Obec Sedliská o 50 % 

Zvýšenie 

 Mesto Vranov nad Topľou o vyše 40 % 

 Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš na žiadanú sumu RP 

 

Zo žiadostí, ktoré hodnotiaca komisia neodporučila podporiť, Výbor navrhuje podporiť:  

 Obec Kvakovce – komisia neodporúča projekt, nakoľko nákup šmykom riadeného nakladača 

neprispieva k zhodnoteniu rozvojového potenciálu okresu,  

 Obec Hlinné – komisia neodporúča realizovať tento projekt, nakoľko nákup športového 

vybavenia (rotopéd, bežiaci pás atď.) do komunitného centra nie je dostatočným prínosom 

k rozvoju potenciálu okresu 
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 Obec Dlhé Klčovo – komisia neodporúča projekt z dôvodu možnosti čerpania financií z iných 

zdrojov ako napr. PSK dotácie, EŠIF 

 Obec Holčíkovce – komisia neodporúča projekt z dôvodu možnosti čerpania financií z iných 

zdrojov  

 

Výbor neposkytol dôvody odlišného výberu žiadostí oproti hodnoteniu hodnotiacej komisie. 

 

 

IV. Návrh pre hlasovanie Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov 

 

MIRRI SR ako predkladateľ materiálu nemá kompetenciu dopĺňať zoznam žiadostí predložených 

Výborom okresu, môže však navrhnúť vypustenie niektorých žiadostí s uvedením dôvodu.  

 

MIRRI odporúča podporiť 13 žiadostí, ktoré boli predložené Výborom. 

 

MIRRI neodporúča realizáciu projektov: č. 12 Obec Kvakovce a č. 16 Obec Hlinné, z dôvodu 

nedostatočného prínosu k rozvojovému potenciálu okresu a nedostatočného naplnenia cieľov akčného 

plánu. 

 

Tabuľka 2. Návrh ročných priorít odporúčaný MIRRI SR 

ID Názov žiadateľa Názov projektu Požadovaný 

RP v € 

Bodové 

hodnotenie 

komisie 

Návrh 

MIRRI v € 

1 Mesto 

Hanušovce nad 

Topľou 

Rekonštrukcia elektroinštalácie 

Materskej školy v 

Hanušovciach nad Topľou 

58 288,00 73,8 58 288,00 

2 Obec Soľ Výstavba infraštruktúry – 

rómska ulica, Lokalita L3 – 1. 

Etapa 

50 635,00 65 40 000,00 

3 Združenie obcí 

mikroregiónu 

BÚČKY 

Zvýšenie kvality kultúrneho a 

spoločenského života 

mikroregiónu BÚČKY 

20 145,00 64 17 000,00 

4 Obec Ondavské 

Matiašovce 

Technické vybavenie školskej 

kuchyne 

13 000,00 63,8 10 000,00 

5 Obec Kladzany Rekonštrukcia vnútorných 

priestorov kultúrneho domu 

17 000,00 63,2 15 000,00 

6 Obec Bystré Modernizácia turistického 

areálu Dreveňák v obci Bystré 

49 995,00 63 18 990,00 

7 Obec Sačurov Modernizácia amfiteátra 

Sačurov 

51 216,58 61,2 20 000,00 

8 Mesto Vranov 

nad Topľou  

Zateplenie objektu MŠ Sídlisko 

Juh Vranov nad Topľou 

101 313,00 61,2 84 246,00 

9 Obec Nižný 

Hrušov 

Vybudovanie multifunkčného 

ihriska v obci Nižný Hrušov 

73 732,00 60,4 30 000,00 

10 Obec Sedliská Výstavba novej hracej plochy 

futbalového ihriska 

24 128,00 60,2 10 000,00 

11 Oblastná 

organizácia 

cestovného 

ruchu Horný 

Projektová dokumentácia pre 

cyklistickú komunikáciu 

Vranov - RO Domaša 

29 161,00 60,2 29 161,00 
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Zemplín a 

Horný Šariš 

17 Obec Dlhé 

Klčovo 

Výstavba detského ihriska 12 831,00 45,6 6 487,00 

22 Obec 

Holčíkovce 

Občianska vybavenosť 

rekreačného strediska Domaša 

Poľany 

25 119,00 31,4 20 000,00 

 Spolu    359 172,00 
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Návrh zmien schválených ročných priorít okresu Vranov nad Topľou 

a.) Doplnenie zoznamu aktivít v okrese, ktorých realizácia sa má začať v roku 2020, schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 615 

z 18. decembra 2019 

Poradové číslo 

aktivity 
Aktivita z akčného plánu 

  Názov aktivity Prioritná oblasť a opatrenie 

1. 
Stimulovanie podnikania, podpora firiem a zvýšenie 

miery ich prežitia na trhu 

Prioritná oblasť: B. Podnikanie a tvorba pracovných miest 

Opatrenie:  B.3. Podpora nových a existujúcich podnikateľských subjektov  v priemysle a 

službách 

2. 

Podpora udržateľného cestovného ruchu - vytvorenie 

podmienok na podporu subjektov pôsobiacich v oblasti 

cestovného ruchu 

Prioritná oblasť: B. Podnikanie a tvorba pracovných miest 

Opatrenie: B.5. Podpora rozvoja cestovného ruchu v okrese Vranov nad  Topľou 

3. 
Vybudovať nové priestorové kapacity pre predškolskú 

výchovu 

Prioritná oblasť: C. Vzdelanie, flexibilita a kariéra 

Opatrenie: C.4.  Podpora investícií do predprimárneho a primárneho vzdelávania s cieľom 

poskytnutia základov prípravy na trh práce najmä pre nízko kvalifikované skupiny 

potenciálnych zamestnancov 

4. 
Zvýšenie kvality života obyvateľov okresu Vranov nad 

Topľou 

Prioritná oblasť: D. Moderné a dostupné verejné služby 

Opatrenie: D.4. Podpora verejných služieb a zvýšenia kvality života 

5. 
Podpora ekologickej a udržateľnej mobility. 

Modernizácia infraštruktúry a rozvoj účelových cyklotrás 

Prioritná oblasť: E. Udržateľná mobilita pracovnej sily 

Opatrenie: E.1. Podpora mobility práce  
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b.) Doplnenie zoznamu projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku, ktorých realizácia sa má začať v roku 2020, 

schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 615 z 18. decembra 2019 

Por. 

č. 

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 
Uplatnenie 

výnimky 

na základe 

§ 8, ods. 4  

zákona   
Priamo 

(počet) 

Nepriamo 

(počet) 
Celkom Rok 2020 

1 

Názov 

: 

Mesto 

Hanušovce nad 

Topľou 
Účelom je 

zabezpečenie 

technicky 

vyhovujúceho a 

bezpečného stavu 

elektroinštalácie v MŠ 

v rámci komplexnej 

prestavby priestorov s 

cieľom zvýšenia 

kapacity MŠ. 

nie nie 
neposudzuje 

sa 
3. 

Opatrenie: C.4. 

Podpora investícií do 

predprimárneho a 

primárneho 

vzdelávania s cieľom 

poskytnutia základov 

prípravy na trh práce 

najmä pre nízko 

kvalifikované skupiny 

potenciálnych 

zamestnancov. 

0 0 58 288 € 58 288 € 58 288 € nie 

Sídlo: 

Mierová 333/3, 

094 31 

Hanušovce nad 

Topľou 

IČO: 00332399 

2 

Názov 

: 
Obec Soľ 

Rozšírenie 

kanalizačnej siete pre 

napojenie 

rozostavaných 

rodinných domov v 

rómskej osade a 

plánovanej výstavby 

na existujúcu verejnú 

kanalizáciu, v lokalite 

L3 určenej podľa 

schváleného 

Územného plánu obce 

Soľ na individuálnu 

bytovú výstavbu a 

výstavbu bytov 

nižšieho štandardu 

nie nie 
neposudzuje 

sa 
4. 

"Opatrenie D.4. 

Podpora verejných 

služieb a zvýšenie 

kvality života." 

Zníženie záťaže 

životného prostredia a 

zvýšenie kvality života 

obyvateľov, zlepšenie 

medziľudských 

vzťahov v obci , 

zastaví sa sociálne 

vylučovanie MRK. 

0 2 40 000 € 40 000 € 40 000 € nie 

Sídlo: 
Soľ 161, 094 

35 Soľ 

IČO: 00332861 
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Por. 

č. 

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 
Uplatnenie 

výnimky 

na základe 

§ 8, ods. 4  

zákona   
Priamo 

(počet) 

Nepriamo 

(počet) 
Celkom Rok 2020 

3 

Názov 

: 

Združenie obci 

mikroregiónu 

Bučky - ZOM 

Bučky 
Zvýšenie návštevnosti 

mikroregiónu 

zakúpením mobilného 

hliníkového pódia s 

prestrešením pre 

kultúrne podujatia 

nie nie 
neposudzuje 

sa 
2. 

"Opatrenie: B.5. 

Podpora rozvoja 

cestovného ruchu v 

okrese Vranov nad 

Topľou" Zvýšenie 

kultúrneho povedomia, 

rozvoja kultúry a 

cestovného ruchu v 

mikroregióne.  

0 0 17 000 € 17 000 € 17 000 € nie Sídlo: 

Vyšný Žipov 

93, 094 33 

Vyšný Žipov 

IČO: 42383650 

4 

Názov 

: 

Obec 

Ondavské 

Matiašovce 

Zvýšenie kvality 

výživy a stravovania 

detí, zvýšenie kapacity 

stravníkov, zlepšenie 

podmienok stravovania 

detí 

nie nie 
neposudzuje 

sa 
3. 

"Opatrenie: C.4. 

Podpora investícií do 

predprimárneho a 

primárneho 

vzdelávania s cieľom 

poskytnutia základov 

prípravy na trh práce 

najmä pre nízko 

kvalifikované skupiny 

potenciálnych 

zamestnancov." 

Zvýšenie kvality 

výživy a stravovania, 

ako aj zvýšenie 

kapacity stravníkov 

0 0 10 000 € 10 000 € 10 000 € nie Sídlo: 

Ondavské 

Matiašovce 

201, 094 01 

Ondavské 

Matiašovce 

IČO: 00332631 

5 

Názov 

: 
Obec Kladzany Zvýšenie návštevnosti 

a kvality verejných a 

kultúrnych podujatí 

obnovou vnútorných 

priestorov kultúrneho 

domu 

nie nie 
neposudzuje 

sa 
4. 

"Opatrenie: D.4. 

Podpora verejných 

služieb a zvýšenie 

kvality života" 

Zvýšenie návštevnosti 

a kvality kultúrnych a 

verejných podujatí 

0 0 15 000 € 15 000 € 15 000 € nie Sídlo: 

Kladzany 100,  

094 21 Nižný 

Hrabovec 

IČO: 00 332 470 
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Por. 

č. 

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 
Uplatnenie 

výnimky 

na základe 

§ 8, ods. 4  

zákona   
Priamo 

(počet) 

Nepriamo 

(počet) 
Celkom Rok 2020 

6 

Názov: Obec Bystré 

Zvýšenie atraktivity a 

návštevnosti 

turistického areálu 

Dreveňák. 

nie nie 
neposudzuje 

sa 
2. 

"Podopatrenie: B.5.3. 

Podpora udržateľného 

cestovného ruchu - 

vytvorenie podmienok 

na podporu subjektov 

pôsobiacich v oblasti 

cestovného ruchu v 

okrese". Podpora 

cestovného ruchu v 

okrese, zlepšenie 

turistickej 

infraštruktúry na trase 

turistického chodníka 

medzi Domašou a 

Slanskými vrchmi.  

0 1 18 990 € 18 990 € 18 990 € nie 

Sídlo: 

Šarišská ul. 

98/20, 094 04 

Bystré 

IČO: 00 332275 

7 

Názov: Obec Sačurov 

Zvýšenie návštevnosti 

obce v dôsledku 

skvalitnenia služieb v 

oblasti cestovného 

ruchu 

nie nie 
neposudzuje 

sa 
4. 

"Opatrenie: D.4. 

Podpora verejných 

služieb a zvýšenie 

kvality života"  

Zvýšenie návštevnosti 

v cestovnom ruchu, a 

kvality života 

obyvateľov 

1 0 20 000 € 20 000 € 20 000 € nie Sídlo: 

Ul. 

Osloboditeľov 

385, 09413 

Sačurov 

IČO: 00 332810 
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Por. 

č. 

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 
Uplatnenie 

výnimky 

na základe 

§ 8, ods. 4  

zákona   
Priamo 

(počet) 

Nepriamo 

(počet) 
Celkom Rok 2020 

8 

Názov: 
Mesto Vranov 

nad Topľou 

Podpora 

predprimárneho 

vzdelávania za účelom 

zlepšenia podmienok 

výchovno-

vzdelávacieho procesu 

v materskej škole, 

zníženie energetickej 

náročnosti budovy 

nie nie 
neposudzuje 

sa 
3. 

"Opatrenie: C.4. 

Podpora investícií do 

predprimárneho a 

primárneho 

vzdelávania s cieľom 

poskytnutia základov 

prípravy na trh práce 

najmä pre nízko 

kvalifikované skupiny 

potenciálnych 

zamestnancov." 

Zlepšenie podmienok 

výchovno-

vzdelávacieho procesu 

a možnosť vrátenia sa 

rodičov na trh práce. 

0 0 101 313 € 84 246 € 84 246 € nie 
Sídlo: 

Dr. C. Daxnera 

87, 093 16 

Vranov nad 

Topľou 

IČO: 00 332933 

9 

Názov: 
Obec Nižný 

Hrušov 

Zvýšenie kvality 

života v obci Nižný 

Hrušov 

prostredníctvom 

vybudovania 

multifunkčného ihriska 

v obci Nižný Hrušov 

nie nie 
neposudzuje 

sa 
4. 

"Opatrenie: D.4. 

Podpora verejných 

služieb a zvýšenie 

kvality života" 

Zvýšenie kvality 

života obyvateľov, 

zlepšenie fyzickej 

aktivity a športového 

povedomia 

obyvateľstva 

1 0 30 000 € 30 000 € 30 000 € nie 
Sídlo: 

Nižný Hrušov 

520, 094 22 

Nižný Hrušov 

IČO: 00 332607 
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Por. 

č. 

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 
Uplatnenie 

výnimky 

na základe 

§ 8, ods. 4  

zákona   
Priamo 

(počet) 

Nepriamo 

(počet) 
Celkom Rok 2020 

10 

Názov: Obec Sedliská 
Zvýšenie kvality 

života v obci, 

posilnenie potenciálu 

futbalovej mládeže a 

dospelých, zlepšenie 

podmienok prípravy 4 

futbalových generácií 

výstavbou novej hracej 

plochy. 

nie nie 
neposudzuje 

sa 
4. 

"Opatrenie: D.4. 

Podpora verejných 

služieb a zvýšenie 

kvality života" 

Zvýšenie aktivity, 

atraktivity športového 

povedomia, a zvýšenie 

kapacity športových 

priestranstiev v obci. 

0 0 10 000 € 10 000 € 10 000 € nie 

Sídlo: 

Sedliská 85, 

094 09 

Sedliská 

IČO: 00 332836 

11 

Názov: 
OOCR HZ a 

HŠ 

Zabezpečenie trvalo-

udržateľnej mobility 

pracovnej sily a 

turistov na lokálnej a 

regionálnej úrovni na 

trase Vranov nad 

Topľou - RO Domaša 

nie nie 
neposudzuje 

sa 
5. 

"E.1 Podpora mobility 

práce - budovanie 

účelových cyklotrás. 

Ukončený celý projekt 

zabezpečí rýchly a 

bezpečný presun do 

zamestnania či školy, 

podporí zdravý 

životný štýl. 

Cyklotrasa predstavuje 

prepojenie medzi 

mestom Vranov n. T. a 

RO Domaša.  

0 0 29 161 € 29 161 € 29 161 € nie 
Sídlo: 

Malá Domaša 

č. 106, 09402 

Slovenská 

Kajňa 

IČO: 42 234531 

12 

Názov: 
Obec 

Holčíkovce 

Podpora cestovného 

ruchu rekonštrukciou 

verejného osvetlenia 

na  v RO Poľana - 1. 

etapa 

nie nie 
neposudzuje 

sa 
2. 

"Opatrenie: B.5. 

Podpora rozvoja 

cestovného ruchu v 

okrese Vranov nad 

Topľou" Zvýšenie 

kvality života 

obyvateľov ako aj 

zvýšenie návštevnosti 

v cestovnom ruchu v 

R.O. Poľana 

0 0 20 000 € 20 000 € 20 000 € nie 

Sídlo: 

Holčíkovce 40, 

094 05 

Holčíkovce 

IČO: 00 332429 
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Por. 

č. 

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 
Uplatnenie 

výnimky 

na základe 

§ 8, ods. 4  

zákona   
Priamo 

(počet) 

Nepriamo 

(počet) 
Celkom Rok 2020 

13 

Názov: 
Obec Dlhé 

Klčovo 
Zvýšenie kvality 

života v obci, podpora 

mladých rodín 

výstavbou detského 

ihriska 

nie nie 
neposudzuje 

sa 
4. 

"Opatrenie: D.4. 

Podpora verejných 

služieb a zvýšenie 

kvality života" 

Moderné a dostupné 

verejné služby, 

zvýšenie kvality života 

v obci.  

0 0 6 487 € 6 487 € 6 487 € nie 
Sídlo: 

Dlhá 173/84, 

094 13 

Sačurov 

IČO: 00 3320356 

 Spolu  2 3 376 239 € 359 172 € 359 172 €  
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Návrh zmien schválených ročných priorít okresu Košice-okolie v roku 2020 

 
I. Základné informácie 

 

Dátum zverejnenia výzvy: 26.6.2020 Termín na podanie žiadosti: 26.6.2020 - 31.7.2020 

Počet doručených projektov: 20  

 

Počet projektov 

predložených hodnotiacej 

komisii: 

18 

Pozn.: 2 žiadosti boli 

vylúčené zo zákonných 

dôvodov 

Členovia hodnotiacej komisie: Silvia Čuklovičová (MIRRI SR) 

Viera Dulinová (VÚC)  

Marta Martausová (okres) 

Zdenko Knižka (okres) 

Dátum zasadnutia hodnotiacej 

komisie: 

19.8.2020 Bodové hodnotenie komisie 

je zverejnené na stránke: 

www.minv.sk 

Dátum zasadnutia Výboru pre 

rozvoj okresu Košice-okolie:  

31.8.2020 Výška alokácie (v €): 

 

 

 

Rok 2020: 391 654 € 

 

 

 

II. Hodnotenie a návrh Výboru pre rozvoj okresu Košice-okolie 

 

Hodnotiaca komisia odporúčala podporiť 8 žiadostí s bodovým hodnotím vyšším ako 75 bodov. Z nich 

Výbor pre rozvoj okresu Košice-okolie (ďalej len ,,Výborˮ) navrhol podporiť 6 žiadostí, pričom 

u niektorých navrhol krátenie výšky regionálneho príspevku. Výbor navrhol podporiť aj ďalšie 3 

žiadosti. 

 

 

 

Členovia Výboru pre rozvoj okresu Košice-okolie 

Meno a priezvisko  zastúpenie sociálno-ekonomického partnera daným členom 

výboru  

JUDr. Zuzana Vozár Kakaščíková predseda výboru, prednostka OÚ Košice-okolie 

Mgr. Iveta Sitkárová zástupca ÚPSVaR Košice 

  zástupca regionálnej kancelárie Splnomocnenca vlády SR pre 

rómske komunity 

Ing. Julianna Orbán Maté, PhD. zástupca KSK 

  zástupca mesta Medzev 

JUDr. Ing. Slavomír Borovský zástupca mesta Moldava nad Bodvou 

Michal Rečka zástupca Regionálneho združenia miest a obcí Košice-okolie 

MVDr. Ladislav Molnár, PhD.  zástupca MAS Bodva 

Ing. Miloš Mihok zástupca Centra regionálneho rozvoja Košického kraja, n. o., 

zastupujúci predseda výboru 

PhDr. Ján Pituch zástupca Strednej odbornej školy technickej, Košice 

Ing. Norbert Krušinský zástupca agrosektoru 
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Tabuľka 1. Výber projektov: návrh Hodnotiacej komisie a Výboru 

ID Názov žiadateľa Názov projektu Požadovaný 

RP v € 

Bodové 

hodnotenie 

komisie 

Návrh RP 

Výboru v € 

1 SWEET 

REVELATION, 

s. r. o., r. s. p 

Rozšírenie služieb spotrebiteľom 

o čistiace a upratovacie činnosti 

     33 000,00  98 0,00 

2 Ing. Peter 

Kondáš 

Zvýšenie kapacity úľových 

zostáv za účelom nárastu počtu 

včelstiev a doplnenie unikátnej 

včelárskej pomôcky-liahne na 

včelie matky (kráľovné), 

zvýšenie a kvalitu medu, peľu, 

propolisu a materskej kašičky 

     15 250,00  96      15 250,00  

3 Obec Trstené 

pri Hornáde 

Zlepšenie hygienických 

pomerov v materskej škole v 

obci Trstené pri Hornáde 

     29 800,00  95      29 800,00  

4 PACK Trade, 

spol. s r. o. 

Zvýšenie technologickej 

vybavenosti nákupom CNC 

obrábacieho stroja a vytvorenie 

pracovných miest za účelom 

modernizácie podniku 

     80 000,00  90      80 000,00  

5 Obec Seňa Zabezpečenie adekvátneho 

materiálno-technického a 

interiérového vybavenia 

stravovacieho zariadenia so 

zreteľom na zvýšený počet 

stravníkov a zlepšenie 

technického zázemia školskej 

jedálne 

     50 000,00  88 0,00 

6 Obec Gyňov Zvýšenie kapacity stravníkov o 

5 miest existujúcej ŠJ pri 

Materskej škole v Gyňove 

prostredníctvom stavebných 

prác, nákup materiálno 

technického vybavenia, na ulici 

Malogyňovská 71/13 

     42 364,88  86 20 000,00 

7 TAMIX 

SLOVAKIA 

s. r. o. 

Zvýšenie produkcie a rozšírenie 

poskytovaných služieb formou 

modernizácie strojového 

vybavenia podniku 

     26 475,00  84 10 000,00 

8 Obec Kostoľany 

nad Hornádom 

Zvýšenie návštevnosti regiónu      18 000,00  81 18 000,00 

9 Obec Malá Ida Zvýšenie kapacít ZŠ v obci 

Malá Ida 

   250 000,00  50 0,00 

10 Obec Kysak Zvýšenie kapacity MŠ v Kysaku 

a skvalitnenie výchovno-

vzdelávacieho procesu 

     95 423,26  44 95 423,26 
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vytvorením jednej budovy s 

kompletným vybavením 

11 Obec Čečejovce Zvýšenie kapacity Materskej 

školy v Čečejovciach, 

vytvorenie samostatného 

priestoru pre deti z MŠ a 

skvalitnenie výchovno-

vzdelávacieho procesu 

   317 602,00  43 0,00 

12 geozem s. r. o. Zvýšenie produkcie a rozšírenie 

poskytovaných služieb 

rozšírením vybavenia strojového 

parku podniku 

     28 800,00  39 0,00 

13 Štefan Demko Zvýšenie diverzifikácie 

poľnohospodárskych plodín a 

pestovanie špeciálnych plodín-

medziplodiny na zelené hnojenie 

a semeno 

     20 000,00  37      20 000,00 

14 OZ Zachráňme 

hrad Slanec 

Zvýšenie návštevnosti a 

atraktivity kultúrnej pamiatky -

Hrad Slanec 

6 300,00  33 6 300,00 

15 GRANARIUM 

s. r. o. 

Zvýšenie návštevnosti      40 000,00  30 0,00 

16 AGRO 

MUDROVCE 

s. r. o. 

Zvýšenie kvality obrábanej pôdy 

a zvýšenie efektivity výroby 

prostredníctvom modernizácie 

strojového vybavenia 

     19 000,00  0 0,00 

17 Gabriela 

Bartková 

Zvýšenie kvality poskytovaných 

služieb formou modernizácie 

kuchynského priestoru 

reštaurácie 

     38 400,00  0 0,00 

18 Jozef Deák Zvýšenie konkurencieschopnosti 

strojárskej výroby 

     33 600,00  0 0,00 

 Spolu    294 773,26 

 

III. Porovnanie hodnotenia hodnotiacej komisie a Výboru 

 

Zo žiadostí navrhnutých hodnotiacou komisiou Výbor neodporučil podporiť tieto žiadosti: 

 SWEET REVELATION, s. r. o., r. s. p. z dôvodu možnosti čerpania financií z iných zdrojov 

určených pre sociálne podniky (ÚPSVaR). Táto žiadosť bola komisia hodnotená najvyššie, 98 

bodmi. 

 Obec Seňa 

 

V ďalších žiadostiach odporúčaných hodnotiacou komisiou Výbor navrhol znížiť výšku regionálneho 

príspevku: 

 Obec Gyňov o vyše 50 %. 

 Tamix Slovakia o vyše 50 %. 

 

Zo žiadostí, ktoré hodnotiaca komisia neodporučila podporiť Výbor navrhuje podporiť:  
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 Obec Kysak napriek tomu, že komisia považovala financovania projektu za nejasné, podobne 

ako nedostatok informácií k samotnej realizácii 

 Štefan Demko napriek tomu, že v žiadosti nedeklaroval vytvorenie pracovného miesta 

 OZ Zachráňme hrad Slanec komisia odporučila financovať vcelku v ročných prioritách 2021. 

 

Výbor neposkytol dôvody odlišného výberu žiadostí oproti hodnoteniu hodnotiacej komisie. 

 

IV. Návrh pre hlasovanie Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov 

 

MIRRI SR ako predkladateľ materiálu nemá kompetenciu dopĺňať zoznam žiadostí predložených 

Výborom okresu, môže však navrhnúť vypustenie niektorých žiadostí s uvedením dôvodu.  

 

MIRRI odporúča podporiť 6 žiadostí, ktoré získali vysoké hodnotenie hodnotiacej komisie a boli 

predložené Výborom. 

 

MIRRI neodporúča realizáciu projektov: č. 10 Obec Kysak z dôvodu nejasnosti financovania a realizácie 

projektu, č. 13 Štefan Demko z dôvodu nevytvorenia pracovného miesta a č. 14 OZ Zachráňme hrad 

Slanec neodporúča realizáciu projektu z dôvodu presunutia realizácie projektu do roku 2021. 

 

Tabuľka 2. Návrh ročných priorít odporúčaný MIRRI SR 

ID Názov žiadateľa Názov projektu Požadovaný 

RP v € 

Bodové 

hodnotenie 

komisie 

Návrh 

MIRRI v € 

2 Ing. Peter 

Kondáš 

Zvýšenie kapacity úľových 

zostáv za účelom nárastu počtu 

včelstiev a doplnenie unikátnej 

včelárskej pomôcky-liahne na 

včelie matky (kráľovné), 

zvýšenie a kvalitu medu, peľu, 

propolisu a materskej kašičky 

     15 250,00  96    15 250,00  

3 Obec Trstené 

pri Hornáde 

Zlepšenie hygienických 

pomerov v materskej škole v 

obci Trstené pri Hornáde 

     29 800,00  95      29 800,00  

4 PACK Trade, 

spol. s r. o. 

Zvýšenie technologickej 

vybavenosti nákupom CNC 

obrábacieho stroja a vytvorenie 

pracovných miest za účelom 

modernizácie podniku 

     80 000,00  90      80 000,00  

6 Obec Gyňov Zvýšenie kapacity stravníkov o 

5 miest existujúcej ŠJ pri 

Materskej škole v Gyňove 

prostredníctvom stavebných 

prác, nákup materiálno 

technického vybavenia, na ulici 

Malogyňovská 71/13 

     42 364,88  86 20 000,00 

7 TAMIX 

SLOVAKIA 

s. r. o. 

Zvýšenie produkcie a rozšírenie 

poskytovaných služieb formou 

     26 475,00  84 10 000,00 
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modernizácie strojového 

vybavenia podniku 

8 Obec 

Kostoľany nad 

Hornádom 

Zvýšenie návštevnosti regiónu      18 000,00  81 18 000,00 

 Spolu    173 050,00 
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Návrh zmien schválených ročných priorít okresu Košice-okolie 

a.) Doplnenie zoznamu aktivít v okrese, ktorých realizácia sa má začať v roku 2020, schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 615 

z 18. decembra 2019 

Poradové číslo 

aktivity 
Aktivita z akčného plánu 

  Názov aktivity Prioritná oblasť a opatrenie 

1. Podpora vzdelávania 
Prioritná oblasť: B. Vzdelávanie 

Opatrenie: B.2. Podpora zvyšovania kapacít jaslí, predškolských zariadení a základných škôl 

2. Podpora poľnohospodárstva, priemyslu a služieb 
Prioritná oblasť: C. Poľnohospodárstvo, priemysel a služby 

Opatrenie: C.1. Podpora mobility voľnej pracovnej sily v regióne v oblasti poľnohospodárstva 

3. Podpora poľnohospodárstva, priemyslu a služieb 
Prioritná oblasť: C. Poľnohospodárstvo, priemysel a služby 

Opatrenie: C.2. Podpora mikro a malých podnikov 

4. Podpora poľnohospodárstva, priemyslu a služieb 

Prioritná oblasť: C. Poľnohospodárstvo, priemysel a služby 

Opatrenie: C.3. Podpora poľnohospodárstva so zameraním na špeciálnu rastlinnú a živočíšnu 

výrobu 

5. Podpora infraštruktúry a životného prostredia 
Prioritná oblasť: D. Infraštruktúra a životné prostredie 

Opatrenie: D.1. Podpora vybudovania cyklociest ako forma náhrady automobilovej dopravy 

6. Podpora cestovného ruchu 
Prioritná oblasť: E. Cestovný ruch 

Opatrenie: E.2. 1-dňová turistika 
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b.) Doplnenie zoznamu projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku, ktorých realizácia sa má začať v roku 2020, 

schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 615 z 18. decembra 2019 

Por. 

č. 

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 

Uplatnenie 

výnimky 

na základe 

§ 8, ods. 4  

zákona   

Priamo 

(počet) 

Nepriamo 

(počet) 
Celkom Rok 2020 

1 

Názov: Obec Gyňov 

Zvýšenie kapacity 

stravníkov o 5 miest v 

existujúcej ŠJ pri MŠ 

v Gyňove 

prostredníctvom 

stavebných prác, 

nákup materiálno-

technického 

vybavenia na ulici 

Malogyňovska 71/13 - 

stavebné úpravy a 

nákup vybavenia 

nie nie nepodlieha 1 

Zlepšenie pracovných 

podmienok v kuchyni 

MŠ prostredníctvom 

modernizácie vybavenia 

a udržateľnosti kapacity 

predškolského 

zariadenia s možnosťou 

budúceho navýšenia 

kapacity predškolského 

zariadenia 

0 0 47 072 € 20 000 € 20 000 € nie 

Sídlo: 
Čanianska 

124/3 

IČO: 00 324 159 
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Por. 

č. 

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 

Uplatnenie 

výnimky 

na základe 

§ 8, ods. 4  

zákona   

Priamo 

(počet) 

Nepriamo 

(počet) 
Celkom Rok 2020 

2 

Názov: 
Obec Trstené 

pri Hornáde 

Zlepšenie 

hygienických 

pomerov v materskej 

škole v obci Trstené 

pri Hornáde - 

rekonštrukcia 

sociálnych zariadení v 

MŠ 

nie nie nepodlieha 1 

Zlepšenie hygienických 

pomerov v MŠ, ochrana 

zdravia detí v rámci ich 

pobytu v MŠ pred 

vznikom vírusových a 

bakteriálnych ochorení. 

Rekonštrukciou MŠ sa 

zabezpečí do budúcna 

jej potrebná kapacita na 

jej existenciu. V 

druhom rade sa 

zabezpečí podpora 

zamestnanosti v danom 

okrese, či už udržaním 

pracovných miest 

učiteliek, ale aj 

zamestnaním žien na 

materskej či rodičovskej 

dovolenke 

0 0 35 000 € 29 800 € 29 800 € nie 
Sídlo: 

Osloboditeľov 

118 

IČO: 00 324 817 

3 

Názov: 

TAMIX 

SLOVAKIA 

s.r.o. Zvýšenie produkcie a 

rozšírenie 

poskytovaných služieb 

formou modernizácie 

strojového vybavenia 

podniku - nákup 

hydraulického 

búracieho kladiva 

áno áno áno 3 

Rozvoj kvalitných 

služieb spojených s 

drvením kameňa a 

poskytnutie kameniva 

podľa požiadaviek 

zákazníka, podpora 

vytvorenia nového 

pracovného miesta v 

okrese 

1 0 35 300 € 10 000 € 10 000 € nie Sídlo: 
Čaňa 1464, 

044 14 

IČO: 44 770 715 
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Por. 

č. 

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 

Uplatnenie 

výnimky 

na základe 

§ 8, ods. 4  

zákona   

Priamo 

(počet) 

Nepriamo 

(počet) 
Celkom Rok 2020 

4 

Názov: 
Ing. Peter 

Kondáš 

Zvýšenie kapacity 

úľových zostáv za 

účelom nárastu počtu 

včelstiev a doplnenie 

unikátnej včelárskej 

pomôcky-liahne na 

včelie matky 

(kráľovné), zvýšenie -

produkcie a kvality 

medu, peľu, propolisu 

a materskej kašičky - 

nákup úľových zostáv 

a liahne na včelie 

matky 

áno áno áno 4 

Podpora lokálneho 

samozamestnávania, 

zefektívnenie 

využívania miestnych 

zdrojov na výrobu 

včelích produktov, 

zväčšenie produkčnej 

kapacity miestneho 

producenta o 60%, 

inovovanie technickej 

infraštruktúry 

mikropodniku, 

posilnenie lokálnej 

značky medu, podpora 

iných 

poľnohospodárskych 

subjektov 

prostredníctvom 

opeľovacej činnosti 

včiel. Prítomnosť 

zdravých včelstiev 

podporí kvalitu 

životného prostredia v 

regióne. 

0 0 17 250 € 15 250 € 15 250 € nie 

Sídlo: 

Barčianska 

13, 040 17 

Košice 

IČO: 32 476 060 
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Por. 

č. 

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 

Uplatnenie 

výnimky 

na základe 

§ 8, ods. 4  

zákona   

Priamo 

(počet) 

Nepriamo 

(počet) 
Celkom Rok 2020 

5 

Názov: 
PACK Trade, 

spol. s r.o. 
Zvýšenie 

technologickej 

vybavenosti nákupom 

CNC obrábacieho 

stroja a vytvorenie 

pracovných miest za 

účelom modernizácie 

podniku - nákup CNC 

obrábacieho stroja 

áno áno áno 3 

Vytvorenie nových 

pracovných príležitostí 

prostredníctvom 

cielenej podpory 

rozvoja diverzifikácie 

ekonomiky okresu a 

synergiou existujúcich a 

inovatívnych nástrojov 

vedúcich k zvýšeniu 

zamestnanosti 

2 0 160 000 € 80 000 € 80 000 € nie 
Sídlo: 

Budulovska 

33, 045 01 

Moldava nad 

Bodvou 

IČO: 31 720 145 

6 

Názov: 

Obec 

Kostoľany 

nad 

Hornádom 

Zvýšenie návštevnosti 

regiónu - 

rekonštrukcia 

prístupového chodníka 

nie nie nepodlieha 6 

Regionálny rozvoj 

turizmu v danej oblasti, 

na projekt je možné 

nadväzovať ďalšie 

aktivity, rozvíjať obec a 

región v oblasti 

kultúrnych, duchovných 

a pamiatkových hodnôt. 

Tunajšie archeologické 

nálezisko dáva veľký 

priestor pre rozvoj 

lokality a vďaka 

aktivitám projektu je 

zárukou rozvoja 

turistického potenciálu 

v regióne. 

0 0 23 000 € 18 000 € 18 000 € nie 

Sídlo: 
Košická 34, 

044 31 

IČO: 35 550 091 

 Spolu  3 0 317 622 € 173 050 € 173 050 €  
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Návrh zmien schválených ročných priorít okresu Levoča v roku 2020 

 
I. Základné informácie 

 

Dátum zverejnenia výzvy: 1.7.2020 Termín na podanie 

žiadosti: 

1.7.2020 - 31.7.2020 

Počet doručených projektov: 25 

 

Počet projektov 

predložených hodnotiacej 

komisii: 

25 

Členovia hodnotiacej 

komisie: 

Narcisa Kolačkovská (MIRRI SR) 

Martin Kaľavský (VÚC)  

Katarína Pjatáková (okres) 

Miroslav Pollák (okres) 

Patrícia Lorková (okres) 

Dátum zasadnutia 

hodnotiacej komisie: 

1.10.2020 Bodové hodnotenie 

komisie je zverejnené na 

stránke: 

https://www.minv.sk/?akcny-

plan 

Dátum zasadnutia Výboru 

pre rozvoj okresu Levoča:  

9.10.2020 Výška alokácie (v €): 196 160 eur 

 

 

 

II. Hodnotenie a návrh Výboru 

 

Z predložených žiadostí komisia vylúčila 2 projekty z dôvodu nesúladu s aktivitami v rámci vyhlásenej 

výzvy. Hodnotiaca komisia odporúčala podporiť 8 žiadostí s bodovým hodnotím minimálne 60 bodov 

v celkovej výške 134 142 eur, pričom 4 žiadosti so zníženou sumou regionálneho príspevku. Z komisiou 

odporúčaných žiadostí Výbor navrhol podporiť 4 žiadosti, pričom u 1 žiadosti navrhol navýšenie výšky 

regionálneho príspevku. Výbor navrhol podporiť aj ďalšie 3 žiadosti. 

 

Tabuľka 1. Výber projektov: návrh Hodnotiacej komisie a Výboru 

ID Názov žiadateľa Názov projektu Požadovaný 

RP v € 

Bodové 

hodnotenie 

komisie 

Návrh RP 

komisiou v 

€ 

Návrh RP 

Výboru v € 

Členovia Výboru pre rozvoj okresu Levoča 

Meno a priezvisko  zastúpenie sociálno-ekonomického partnera daným členom 

výboru  

Ing. Marián Smorada Predseda výboru NRO 

Mgr. Jana Jonasová zástupca ÚPSVaR 

JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA zástupca Prešovského samosprávneho kraja 

Ondrej Hovančík zástupca Mikroregiónu Spišský hrad - Podbranisko 

Ing. Miroslav Vilkovský, MBA zástupca mesta Levoča 

MVDr. Michal Kapusta zástupca mesta Spišské Podhradie 

Mgr. Zuzana Kučerová zástupca mikroregiónu Spišská Občina 

Mgr. Ivana Farkašovská zástupca SPIŠ - združenie pre obnovu a rozvoj regiónu 

Ing. Martina Bednárová zástupca obce Domaňovce 
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1 Konkordia - lat. 

Svornosť, o.z. 

Modernizácia interiérového 

vybavenia 

8 400,00 66 8 400,00 8 400,00 

2 Hrhovské služby, 

s.r.o., r.s.p. 

Gravírovanie na drevo 15 342,40 62,2 15 342,00 15 342,40 

3 Obec Vyšné Repaše Seniorcentrum Vyšné 

Repaše 

7 200,00 61,8 7 200,00 7 200,00 

4 Obec Vyšný Slavkov Rekonštrukcia časti budovy 

obecného úradu vo Vyšnom 

Slavkove 

10 200,00 60,6 10 200,00 0,00 

5 LEVOČA NORDIC 

CENTRUM 

Modernizácia športového 

areálu Levoča Nordic 

Centrum 

100 000,00 60,2 40 000,00 50 000,00 

6 Obec Nemešany Rekonštrukcia spojenej 

budovy obecného úradu, 

materskej školy a 

kultúrneho domu 

37 849,19 60 20 000,00 0,00 

7 Obec Pongrácovce Viacúčelové športové 

ihrisko II. etapa 

11 000,00 60 8 000,00 0,00 

8 Obec Brutovce Skvalitnenie infraštruktúry v 

obci Brutovce 

50 000,00 60 25 000,00 0,00 

9 Mesto Levoča Oprava hradbového 

opevnenia pri Košickej 

bráne v Levoči 

150 000,00 45,6 0,00 0,00 

10 Monika Fišerová - JK 

FADEX 

Rekonštrukcia ubytovacích 

priestorov v obci Lúčka 

40 000,00 41,6 0,00 30 000,00 

11 Obec Klčov Sanácia spodnej stavby 

mosta v obci Klčov 

15 412,00 35 0,00 0,00 

12 Obec Oľšavica Materská škola Oľšavica 16 000,00 32,6 0,00 0,00 

13 Mesto Spišské 

Podhradie 

Podpora kultúrnych podujatí 

v meste Sp. Podhradie 

27 200,00 30,6 0,00 0,00 

14 Obec Buglovce Chodníky pre peších v obci 

Buglovce 

23 770,00 26,4 0,00 0,00 

15 Obec Doľany Doľany - miestne 

komunikácie 

101 680,00 24,6 0,00 0,00 

16 Obec Dlhé Stráže Rekonštrukcia prístupovej 

komunikácie 

13 040,00 20,4 0,00 0,00 

17 Peter Vaverčák Nákup strojového vybavenia 

pre rozvoj ekologickej 

poľnohospodárskej výroby 

19 000,00 0 0,00 0,00 

18 Ing. Lukáš Korínek Servisné stredisko 30 000,00 0 0,00 0,00 

19 Mäsovýroba Rušin 

s.r.o. 

Mäsovýroba v meste Levoča 84 000,00 0 0,00 60 000,00 

20 Združenie turizmu 

Levoča 

Vyhliadková veža Javorina - 

Marčulina 

44 016,00 0 0,00 0,00 

21 TV Levoča s.r.o. Zvýšenie poskytovaných 

služieb TV Levoča 

obyvateľom mesta Levoča a 

regiónu 

40 000,00 0 0,00 0,00 

22 Tatralam Slovakia 

s.r.o. 

Nákup poľnohospodárskych 

technológií na výrobu 

nových regionálnych BIO 

produktov z vyzretého 

hovädzieho mäsa "Dry aged 

20 000,00 0 0,00 0,00 
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beef" pod značkou Farma v 

Pavľanoch 

23 MARKOFARM s.r.o. Vytvorenie malej živočíšnej 

farmy s pestovaním 

tradičných regionálnych 

plodín 

20 000,00 0 0,00 20 000,00 

 Spolu     190 942,00 

 

III. Porovnanie hodnotenia hodnotiacej komisie a Výboru 

 

Zo žiadostí navrhnutých hodnotiacou komisiou Výbor neodporučil podporiť túto žiadosť: 

 Obec Vyšný Slavkov 

 Obec Nemešany 

 Obec Pongrácovce 

 Obec Brutovce 

 

V ďalších žiadostiach odporúčaných hodnotiacou komisiou Výbor navrhol zvýšiť výšku regionálneho 

príspevku: 

 LEVOČA NORDIC CENTRUM o 25 %. 

 

Zo žiadostí, ktoré hodnotiaca komisia neodporučila podporiť, Výbor navrhuje podporiť:  

 Monika Fišerová - JK FADEX  - komisia neodporúča realizovať projekt, nakoľko projekt 

neprispieva k zhodnoteniu rozvojového potenciálu okresu, 

 Mäsovýroba Rušin s.r.o. – komisia neodporúča realizovať projekt, nakoľko firma vznikla v júli 

2020, v súčasnosti má 0 zamestnancov a je vysoký predpoklad nedodržania podmienok 

vytvorenia a udržania pracovných miest, 

 MARKOFARM s.r.o. – komisia neodporúča realizovať projekt z dôvodu možnosti čerpania 

financií z iných zdrojov ako napr. PRV 

 

Výbor neposkytol dôvody odlišného výberu žiadostí oproti hodnoteniu hodnotiacej komisie. 

 

IV. Návrh pre hlasovanie Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov 

 

 

MIRRI SR ako predkladateľ materiálu nemá kompetenciu dopĺňať zoznam žiadostí predložených 

Výborom okresu, môže však navrhnúť vypustenie niektorých žiadostí s uvedením dôvodu.  

 

MIRRI odporúča podporiť 4 žiadosti, ktoré získali vysoké hodnotenie hodnotiacej komisie a boli 

predložené Výborom. 

 

MIRRI neodporúča realizáciu projektov: č. 10 Monika Fišerová - JK FADEX, č. 19 Mäsovýroba Rušin 

s.r.o. a č. 23 MARKOFARM s.r.o. z dôvodu nedostatočného prínosu k rozvojovému potenciálu okresu 

a nedostatočného naplnenia cieľov akčného plánu. 

 

Tabuľka 2. Návrh ročných priorít odporúčaný MIRRI SR 

ID Názov žiadateľa Názov projektu Požadovaný 

RP v € 

Bodové 

hodnotenie 

komisie 

Návrh 

MIRRI v € 
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1 Konkordia - lat. 

Svornosť 

Modernizácia interiérového 

vybavenia 

8 400,00 66 8 400,00 

2 Hrhovské 

služby, s.r.o., 

r.s.p. 

Gravírovanie na drevo 15 342,40 62,2 15 342,40 

3 Obec Vyšné 

Repaše 

Seniorcentrum Vyšné Repaše 7 200,00 61,8 7 200,00 

5 LEVOČA 

NORDIC 

CENTRUM 

Modernizácia športového areálu 

Levoča Nordic Centrum 

100 000,00 60,2 50 000,00 

 Spolu    80 942,40 
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Návrh zmien schválených ročných priorít okresu Levoča 

a.) Doplnenie zoznamu aktivít v okrese, ktorých realizácia sa má začať v roku 2020, schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 615 

z 18. decembra 2019 

Poradové číslo 

aktivity 
Aktivita z akčného plánu 

  Názov aktivity Prioritná oblasť a opatrenie 

1. Rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu 
Prioritná oblasť: B. Rozvoj regionálnej ekonomiky a inovácií 

Opatrenie: B1 Cestovný ruch 

8. Rozširovanie priemyselnej a remeselnej výroby 
Prioritná oblasť: B. Rozvoj regionálnej ekonomiky a inovácií 

Opatrenie: B2 Rozvoj malých podnikov a postupná diverzifikácia činnosti  

14. Rozširovanie kapacít zariadení sociálnych služieb 
Prioritná oblasť: D. Zlepšovanie podmienok pre život 

Opatrenie: D1 Sociálne služby 
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b.) Doplnenie zoznamu projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku, ktorých realizácia sa má začať v roku 2020, 

schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 615 z 18. decembra 2019 

Por. 

č. 

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 

Uplatnenie 

výnimky 

na základe 

§ 8, ods. 4  

zákona   

Priamo 

(počet) 

Nepriamo 

(počet) 
Celkom Rok 2020 

1 

Názov: 
Hrhovské služby 

s.r.o., r.s.p. 
Rozvoj sociálneho 

podniku a vytvorenie  

pracovných miest - 

rozvoj sociálneho 

podniku 

áno áno áno 2. 

Podpora 

sociálneho 

podniku a 

vytvorenie 

pracovných miest 

1 0 19 178 € 15 342 € 7 990 € nie Sídlo: 
SNP 10, 053 02 

Spišský Hrhov 

IČO: 36 593 168 

2 

Názov: 
Konkordia - lat. 

Svornosť 

Skvalitnenie 

poskytovanej 

ubytovacej sociálnej 

služby v útulku a 

domove na pol ceste- 

modernizácia 

vybavenia nábytku 

pre ubytovaných 

klientov sociálneho 

zariadenia 

nie nie 
neposudzuje 

sa 
3. 

Podpora a 

skvalitnenie 

poskytovanej 

sociálnej služby 

0 0 10 080 € 8 400 € 8 400 € nie Sídlo: 
Košická 66/2, 

054 01 Levoča 

IČO: 42 228 051 

3 

Názov: 
Levoča Nordic 

Centrum 

Zvýšenie 

návštevnosti v 

oblasti cestovného 

ruchu - nákup 

snežného pásového 

vozidla (ratraku) na 

úpravu lyžiarskych 

bežeckých tratí 

nie nie 
neposudzuje 

sa 
1. 

Zvýšenie 

podporených 

projektov v 

oblasti 

cestovného ruchu 

2 0 136 498 € 50 000 € 50 000 € nie 
Sídlo: 

Rozvoj 1110/13, 

054 01 Levoča 

IČO: 42 235 227 
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Por. 

č. 

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 

Uplatnenie 

výnimky 

na základe 

§ 8, ods. 4  

zákona   

Priamo 

(počet) 

Nepriamo 

(počet) 
Celkom Rok 2020 

4 

Názov: 
Obec Vyšné 

Repaše 

Rozvoj, budovanie a 

posilňovanie 

sociálnej mobilizácie 

seniorov, 

zmierňovanie ich 

sociálneho vylúčenia 

súvisiaceho s 

dopadmi 

koronakrízy - 

zakúpenie vybavenia 

a mobiliáru pre 

novovznikajúce 

Seniorcentrum vo 

Vyšných Repašoch 

nie nie 
neposudzuje 

sa 
3. 

Zvýšenie počtu 

miest pre 

seniorov v 

zariadeniach 

0 1 9 000 € 7 200 € 7 200 € nie Sídlo: 
Vyšné Repaše 

53,. 053 71 

IČO: 00 329 762 

 Spolu  3 1 174 756 € 80 942 € 73 590 €  
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Návrh zmien schválených ročných priorít okresu Medzilaborce v roku 2020 

 
I. Základné informácie 

 

Dátum zverejnenia výzvy: 1.7.2020 Termín na podanie 

žiadosti: 

2.7.2020 - 30.7.2020 

Počet doručených projektov: 8 

 

Počet projektov 

predložených hodnotiacej 

komisii: 

7 

Pozn.: 1 žiadosť bola 

vylúčená zo zákonných 

dôvodov 

Členovia hodnotiacej 

komisie: 

Narcisa Kolačkovská (MIRRI SR) 

Mário Stehlík (VÚC)  

Jana Revaková (okres) 

Dátum zasadnutia 

hodnotiacej komisie: 

21.9.2020 Bodové hodnotenie 

komisie je zverejnené na 

stránke: 

https://www.minv.sk/?akcny-

plan-okresu-medzilaborce 

Dátum zasadnutia Výboru 

pre rozvoj okresu 

Medzilaborce:  

30.9.2020 Výška alokácie (v €): 594 998 eur 

 

 

II. Hodnotenie a návrh Výboru 

 

Hodnotiaca komisia odporúčala podporiť 3 žiadosti s bodovým hodnotím minimálne 60 bodov. Výbor 

navrhol podporiť všetky žiadosti odporúčané komisiou a navrhol doplniť ďalšiu 1 žiadosť. 

 

Tabuľka 1. Výber projektov: návrh Hodnotiacej komisie a Výboru 

ID Názov žiadateľa Názov projektu Požadovaný 

RP v € 

Bodové 

hodnotenie 

komisie 

Návrh RP 

Výboru v € 

1 Tibor Firkaľ 

DREVOPAL 

Nákup novej technológie na 

zvýšenie kvality a 

produktivity 

drevospracujúcej výroby. 

40 000,00 72,67 40 000,00 

Členovia Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce 

Meno a priezvisko  zastúpenie sociálno-ekonomického partnera daným členom 

výboru  

Ing. Michal Sopko prednosta OÚ 

Ing. Valentína Burcáková ÚPSV a R Stropkov 

Alexander Černega Pasienková spoločnosť Borov, s. r. o. 

PhDr. Dagmar Hučková, M. B. A. Detský domov sv. Nikolaja, n. o 

Ing. Adrián Kaliňák MAS LABOREC, o. z. 

MUDr. Ľubomír Ondrášik RRA Humenné 

Ing. Dušan Papiak DP Capital, s. r. o. 

Ing. Vladislav Višňovský mesto Medzilaborce 

Ing. Monika Rohaľová starostka obce Volica 
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2 Mesto Medzilaborce Výstavba vlakovej a 

autobusovej stanice 

200 000,00 71,67 200 000,00 

3 Dušan Papiak DPD Rekonštrukcia a zateplenie 

montovanej haly 

112 000,00 66,33 112 000,00 

4 ĽUBOMÍR BEŇKO- 

Potraviny a 

Reštaurácia 

KALINKA, Penzión 

ĽUDMILA 

Rekonštrukcia priľahlého 

parkoviska s detským 

kútikom a dokončenie 

podkrovného ubytovania v 

penzióne Ľudmila 

60 000,00 51,67 60 000,00 

5 CreAtiW, o.z CreAtiW, o. z.- integrácia 

rozvojového potenciálu 

94 582,00 45,33 0,00 

6 MST Trading, s. r. o. Materiálno technické 

vybavenie spoločnosti MST 

trading, s. r. o. RSP 

144 009,90 40,33 0,00 

7 Služby- Medzilaborce, 

s. r. o. 

Štart sociálneho podniku 121 500,00 39,67 0,00 

 Spolu    412 000,00 

 

III. Porovnanie hodnotenia hodnotiacej komisie a Výboru 

 

Zo žiadostí, ktoré hodnotiaca komisia neodporučila podporiť, Výbor navrhuje podporiť:  

 ĽUBOMÍR BEŇKO - Potraviny a Reštaurácia KALINKA, Penzión ĽUDMILA  - komisia 

neodporúča realizáciu projektu z dôvodu nedostatočného zdôvodnenia potreby rozšírenia 

ubytovacích kapacít. 

 

Výbor neposkytol dôvody odlišného výberu žiadostí oproti hodnoteniu hodnotiacej komisie. 

 

IV. Návrh pre hlasovanie Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov 

 

MIRRI SR ako predkladateľ materiálu nemá kompetenciu dopĺňať zoznam žiadostí predložených 

Výborom okresu, môže však navrhnúť vypustenie niektorých žiadostí s uvedením dôvodu.  

 

MIRRI odporúča podporiť 3 žiadosti, ktoré získali vysoké hodnotenie hodnotiacej komisie a boli 

predložené Výborom. MIRRI neodporúča realizáciu projektu: č. 4 ĽUBOMÍR BEŇKO- Potraviny a 

Reštaurácia KALINKA, Penzión ĽUDMILA z dôvodu nedostatočného prínosu k rozvojovému 

potenciálu okresu. 

 

Tabuľka 2. Návrh ročných priorít odporúčaný MIRRI SR 

ID Názov žiadateľa Názov projektu Požadovaný 

RP v € 

Bodové 

hodnotenie 

komisie 

Návrh 

MIRRI v € 

1 Tibor Firkaľ 

DREVOPAL 

Nákup novej technológie na 

zvýšenie kvality a produktivity 

drevospracujúcej výroby. 

40 000,00 72,67 40 000,00 

2 Mesto 

Medzilaborce 

Výstavba vlakovej a 

autobusovej stanice 

200 000,00 71,67 200 000,00 

3 Dušan Papiak 

DPD 

Rekonštrukcia a zateplenie 

montovanej haly 

112 000,00 66,33 112 000,00 

 Spolu    352 000,00 
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Návrh zmien schválených ročných priorít okresu Medzilaborce 

a.) Doplnenie zoznamu aktivít v okrese, ktorých realizácia sa má začať v roku 2020, schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 615 

z 18. decembra 2019 

Poradové číslo 

aktivity 
Aktivita z akčného plánu 

  Názov aktivity Prioritná oblasť a opatrenie 

1. 

Súlad s prioritnou oblasťou 1. Ekonomika, opatrenie 1.2 

Zvýšenie výkonnosti podnikateľských subjektov s 

dôrazom na MSP v oblasti priemyslu a službách, aj s 

využitím inovácií a lepšie využitie priemyselných areálov. 

Prioritná oblasť: Ekonomika 

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

priemyslu a službách, aj s využitím inovácií a lepšie využitie priemyselných areálov. 

2. 
Súlad s prioritnou oblasťou 1. Ekonomika: 1.3 Vytvorenie 

priaznivého prostredia pre sociálne podnikanie 

Prioritná oblasť: Ekonomika 

Opatrenie: 1.3 Vytvorenie priaznivého prostredia pre sociálne podnikanie 

3. 

Súlad s prioritnou oblasťou 1. Ekonomika: 1.4 

Zhodnotenie rozvojového potenciálu okresu v oblasti 

cestovného ruchu, zvyšovanie dostupnosti produktov a 

služieb budovaním a rekonštrukciou infraštruktúry 

Prioritná oblasť: Ekonomika 

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

zvyšovanie dostupnosti produktov a služieb budovaním a rekonštrukciou infraštruktúry 

4. 
Súlad s prioritnou oblasťou 1. Ekonomika: 1.5 Zriadenie 

CreAtiW, o. z. 

Prioritná oblasť: Ekonomika 

Opatrenie: 1.5 Zriadenie CreAtiW, o. z. 
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b.) Doplnenie zoznamu projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku, ktorých realizácia sa má začať v roku 2020, 

schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 615 z 18. decembra 2019 

Por. 

č. 

Prijímateľ 

regionálneho 

príspevku 

Účel poskytnutia 

regionálneho 

príspevku s 

uvedením hlavnej 

aktivity projektu 

Podpora 

hospodárskej 

činnosti 

Posúdenie 

projektu z 

hľadiska 

dodržiavani

a 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 

Uplatnenie 

výnimky 

na základe 

§ 8, ods. 4  

zákona   

Priamo 

(počet) 

Nepriamo 

(počet) 
Celkom Rok 2020 

1 

Názov: 
Dušan 

Papiak DPD 

Rekonštrukcia a 

zateplenie 

montovanej haly 

za účelom 

zvýšenia výrobnej 

kapacity a 

zlepšenia a 

skvalitnenia 

pracovných 

podmienok 

zamestnancov. 

áno áno áno 1 

Investícia prispieva 

k zvýšeniu 

výkonnosti 

podnikateľských 

subjektov s 

dôrazom na MSP v 

oblasti priemyslu a 

služieb, aj s 

využitím inovácií 

lepšieho využitia 

priemyselných 

areálov, vytvorením 

nových pracovných 

miest a tým aj k 

podpore lokálnej a 

regionálnej 

ekonomiky. 

konkurencieschopn

osti, zvýšenia 

tržieb, pridanej 

hodnoty a tvorby 

HDP. 

3 0 131 765 € 112 000 € 112 000 € nie 

Sídlo: 

Krásny Brod 

251, 068 01 

Medzilaborce 

IČO: 10677186 
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Por. 

č. 

Prijímateľ 

regionálneho 

príspevku 

Účel poskytnutia 

regionálneho 

príspevku s 

uvedením hlavnej 

aktivity projektu 

Podpora 

hospodárskej 

činnosti 

Posúdenie 

projektu z 

hľadiska 

dodržiavani

a 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 

Uplatnenie 

výnimky 

na základe 

§ 8, ods. 4  

zákona   

Priamo 

(počet) 

Nepriamo 

(počet) 
Celkom Rok 2020 

2 

Názov: 
Mesto 

Medzilaborce 

Zvýšenie 

návštevnosti v 

oblasti cestovného 

ruchu 

nie nie nie 3 

Investícia prispeje k 

zhodnoteniu 

rozvojového 

potenciálu okresu v 

oblasti cestovného 

ruchu, zvýšeniu 

dostupnosti 

produktov a služieb 

budovaním a 

rekonštrukciou 

infraštruktúry. 

0 0 240 000 € 200 000 € 20 000 € nie 

Sídlo: 

Mierova 

326/4, 068 

01 

Medzilaborce 

IČO: 323233 
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Por. 

č. 

Prijímateľ 

regionálneho 

príspevku 

Účel poskytnutia 

regionálneho 

príspevku s 

uvedením hlavnej 

aktivity projektu 

Podpora 

hospodárskej 

činnosti 

Posúdenie 

projektu z 

hľadiska 

dodržiavani

a 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 

Uplatnenie 

výnimky 

na základe 

§ 8, ods. 4  

zákona   

Priamo 

(počet) 

Nepriamo 

(počet) 
Celkom Rok 2020 

3 

Názov: 
Tibor Firkaľ 

DREVOPAL 

Zabezpečenie 

kvality 

drevospracujúcej 

výroby nákupom 

novej technológie 

pri výrobe paliet. 

áno áno áno 3 

Investícia prispieva 

k zvýšeniu 

výkonnosti 

podnikateľských 

subjektov s 

dôrazom na MSP v 

oblasti priemyslu a 

služieb, aj s 

využitím inovácií 

lepšieho využitia 

priemyselných 

areálov, vytvorením 

nových pracovných 

miest a tým aj k 

podpore lokálnej a 

regionálnej 

ekonomiky. 

konkurencieschopn

osti, zvýšenia 

tržieb, pridanej 

hodnoty a tvorby 

HDP. 

1 0 57 143 € 40 000 € 40 000 € nie 

Sídlo: 

Volica 136, 

067 01 

Radvaň nad 

Laborcom 

IČO: 34293108 

 Spolu  4 0 428 908 € 352 000 € 172 000 €  
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Návrh zmien schválených ročných priorít okresu Michalovce v roku 2020 

 
I. Základné informácie 

 

Dátum zverejnenia výzvy: 14.7.2020 Termín na podanie 

žiadosti: 

9.7.2020-14.8.2020 

Počet doručených projektov: 60 

 

Počet projektov 

predložených hodnotiacej 

komisii: 

49 

11 žiadostí bolo vyradených 

okresným úradom zo 

zákonných dôvodov 

 

Členovia hodnotiacej 

komisie: 

Ivana Hačkuličová (MIRRI SR) 

Viera Dulinová (VÚC)  

Eva Kováčová (okres) 

Dátum zasadnutia 

hodnotiacej komisie: 

17.9.2020 Bodové hodnotenie 

komisie je zverejnené na 

stránke: 

http://www.minv.sk/?akcny-

plan-rozvoja-okresu-ou-mi 

Dátum zasadnutia Výboru 

pre rozvoj okresu 

Michalovce:  

7.10.2020 Výška alokácie (v €): Rok 2020: 1 575 025,00 € 

Disponibilné prostriedky 

AP 

A       88 000,00 €  

B  1 020 892,00 €  

C     710 000,00 €  

D     450 396,00 €  

E  1 000 000,00 €  

Spolu  3 269 288,00 € 

 

 

 

II. Hodnotenie a návrh Výboru 

 

Členovia Výboru pre rozvoj okresu Michalovce 

Meno a priezvisko  zastúpenie sociálno-ekonomického partnera daným členom 

výboru  

PhDr. Jana Cibereová prednosta okresného úradu (predseda výboru) 

Viliam Záhorčák zástupca mesta Michalovce 

Mgr. Mária Bálintová zástupca Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce 

Ing. Emil Ďurovčík zástupca Košického samosprávneho kraja 

Jarmila Lopatová zástupca MAS DUŠA, o. z. 

Iveta Pazičová zástupca Zemplínskej oblastnej organizácie cestovného ruchu 

Ing. Ivan Kačúr zástupca podnikateľov v poľnohospodárskom sektore 

Elemér Jakab zástupca ZMOS okresu Michalovce 

Ing. Ján Kerekeš zástupca podnikateľov v priemysle a službách 

Arpád Csuri Starosta obce Oborín 

Ing. Július Fazekas Regionálna poľnohospodárska a potravinová komora Michalovce 
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Hodnotiaca komisia odporúčala podporiť 28 žiadostí s bodovým hodnotím vyšším ako 70 bodov. Z nich 

Výbor navrhol podporiť 20 žiadostí, pričom u niektorých navrhol krátenie výšky regionálneho 

príspevku. Výbor navrhol podporiť a ďalšie 4 žiadosti. 

 

Tabuľka 1. Výber projektov: návrh Hodnotiacej komisie a Výboru 

ID Názov žiadateľa Názov projektu Požadovaný 

RP v € 

Bodové 

hodnotenie 

komisie 

Návrh RP 

Výboru v € 

1 SOŠ Strážske Výmena svietidiel v školskej 

jedálni 

29 395,80 85 29 390,00  

2 Hotel Glamour, 

s.r.o. 

Vybudovanie bazéna 95 200,00 84 72 800,00 

3 Obec Bánovce 

nad Ondavou 

KOMUNITNÉ CENTRUM 

Bánovce nad Ondavou - 

Prestavba objektu 

120 000,00 82 0 

4 JAVA 

NÁBYTOK, 

s.r.o. 

Zvýšenie 

konkurencieschopnosti 

rozšírením výrobnej 

technológie 

120 000,00 82 120 000,00 

5 Obec Bracovce Podpora výchovy a 

vzdelávania v materskej škole 

Bracovce 

15 000,00 80 15 000,00 

6 Poľnosev, s.r.o. Rozšírenie prepravných kapacít 35 000,00 80 35 000,00 

7 Ing. Juraj 

Hospodár, SHR 

Rozšírenie mechanizačného 

parku a diverzifikácia výroby 

na farme Lažňany 

85 000,00 80 35 600,00 

8 GNOMA, s.r.o. Poskytovanie garancie kvality 

služieb v oblasti dátových sietí 

21 857,25 80 21 850,00 

9 Obec Rakovec 

nad Ondavou 

Chodníky Rakovec nad 

Ondavou 

22 000,00 80 0 

10 Obec Tušická 

Nová Ves 

Výmena strešnej krytiny na 

kultúrnom dome 

45 000,00 80 0 

11 UNIVERZA, 

s.r.o. 

Rozšírenie výrobných kapacít 

Farm hydiny Trnava pri 

Laborci 

60 000,00 80 40 000,00 

12 Mesto Veľké 

Kapušany 

Rekonštrukcia amfiteátra vo 

Veľkých Kapušanoch 

400 000,00 80 100 000,00 

13 Priatelia Vážky Prístav a oddychová zóna pri 

Laborci - Krivošťany 

45 000,00 80 20 000,00 

14 Mesto Strážske Materská škola - prístavba a 

rekonštrukcia 

128 063,70 80 100 000,00 

15 REKOMPLEX, 

s.r.o. 

Nákup vybavenia 

fyzioterapeutického centra v 

Michalovciach 

39 100,00 80 0 

16 Obec Moravany Za poznaním na bicykli 

Pozdišovským chrbtom 

75 000,00 80 75 000,00 

17 Tomasz Jan 

Zygmund 

"AGAL" 

Rozšírenie a skvalitnenie 

poskytovaných montážnych 

prác 

70 000,00 80 65 000,00 

18 Obec Bracovce Rekonštrukcia autobusových 

zastávok 

15 000,00 79 0 

19 Obec Kaluža KALUŽA - LETNÝ BAZÉN 40 630,00 78 40 630,00 
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Tabuľka 1. Výber projektov: návrh Hodnotiacej komisie a Výboru 

ID Názov žiadateľa Názov projektu Požadovaný 

RP v € 

Bodové 

hodnotenie 

komisie 

Návrh RP 

Výboru v € 

20 Obec Klokočov Multifunkčné ihrisko 18,0x33,0 

M s umelým trávnikom a 

mantinelmi v obci Klokočov 

55 950,00 77 0 

21 Ing. et Ing. Ján 

Hospodár 

Podpora poľnohospodárskej 

činnosti nákupom techniky 

15 600,00 75 0 

22 Paint Horses, 

s.r.o. 

Rekreačný dom 80 000,00 75 80 000,00  

23 Obec Trhovište Rekonštrukcia oplotenia 

priestorov budovanej materskej 

školy a komunitného centra 

Trhovište 

52 250,00 75 52 250,00 

24 ICL, s.r.o. Zvýšenie 

konkurencieschopnosti 

spoločnosti ICL, s.r.o. 

prostredníctvom zakúpenia 

strojov a prístrojov 

74 660,00 75 74 660,00 

25 Mgr. Marianna 

Holovčáková, 

SHR 

Zefektívnenie prevádzky chovu 

hovädzieho dobytka 

20 000,00 75 0 

26 Obec Pavlovce 

nad Uhom 

Zaobstaranie technológie na 

výrobu paliet v obci Pavlovce 

nad Uhom 

53 893,50 75 53 890,00 

27 Nadácia 

profesora 

Čolláka 

Podpora uplatnenia 

absolventov stredných škôl na 

trhu práce 

20 000,00 72 20 000,00 

28 Mesto 

Michalovce 

Revitalizácia Kostolného 

námestia 

450 000,00 71 100 000,00 

29 Obec Vinné Oprava MK - Vinné 112 470,00 65 0 

30 Obec Ložín KOMUNITNÉ CENTRUM v 

obci Ložín - rekonštrukcia 

objektu 

112 143,00 55 0 

31 Obec Horovce Rekonštrukcia časti obecnej 

komunikácie v obci Horovce 

105 000,00 52 0 

32 Obec Tušice Vodovodná sieť obce Tušice 107 452,00 50 0 

33 Obec Rakovec 

nad Ondavou 

Kanalizácia Rakovec nad 

Ondavou 

100 000,00 50 0 

34 Obec Suché Rekonštrukcia kultúrneho 

domu pre komunitnú 

(spolkovú) činnosť 

260 000,00 48 100 000,00 

35 Súcit, n.o. 

Veľké 

Kapušany 

Rozvoz stravy 29 990,00 45 0 

36 Obec Vojany Zvýšenie energetickej účinnosti 

budovy obecného úradu 

65 738,00 45 40 000,00 

37 MIPA MI, s.r.o. Rozšírenie služieb a ponuky 

tovarového sortimentu 

38 000,00 40 0 

38 Obec Petrovce 

nad Laborcom 

Rekonštrukcia s prístavbou 

Polyfunkčného  objektu v obci 

Petrovce nad Laborcom 

420 030,00 40 0 
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Tabuľka 1. Výber projektov: návrh Hodnotiacej komisie a Výboru 

ID Názov žiadateľa Názov projektu Požadovaný 

RP v € 

Bodové 

hodnotenie 

komisie 

Návrh RP 

Výboru v € 

39 Pútnické 

centrum 

Klokočov, n.o. 

Prestavba a dostavba 

Pútnického domu Klokočov 

200 476,37 40 55 950,00 

40 Združenie obcí 

"Duša" 

Spracovanie komplexného 

spoločného vykonávacieho 

projektu odkanalizovanie obcí 

Lesné, Nacina Ves, Oreské, 

Petrovce nad Laborcom, Pusté 

Čemerné, Staré, Voľa, Zbudza 

360 000,00 40 0 

41 Obec Klokočov Rekonštrukcia a modernizácia 

verejného osvetlenia a 

elektronických rozvodov v 

rekreačnom stredisku 

Klokočov 

168 700,00 40 0 

42 UNITRANS 

TREBIŠOV, 

s.r.o. 

Výstavba stanice technickej, 

emisnej kontroly a kontroly 

originality - prevádzka 

Michalovce 

150 000,00 35 50 000,00 

43 Jazdecký klub 

Klokočina, n.o. 

Tréningová jazdecká hala 

Klokočina 

160 000,00 35 0 

44 Obec Slavkovce Pamätná izba Ignáca 

Roškoviča 

40 000,00 35 0 

45 BELEJ, s.r.o. Nákup komunálnej techniky 

slúžiacej na údržbu areálu v 

obci Rakovec nad Ondavou 

199 000,00 30 0 

46 BELEJ AGRO, 

s.r.o. 

Nákup komunálnej techniky 

slúžiacej na údržbu areálu v 

obci Rakovec nad Ondavou 

198 000,00 30 0 

47 Mesto Strážske Výstavba kompostoviska v 

meste Strážske 

400 000,00 30 0 

48 Obec Hažín Hažín - Revitalizácia centra 

obce - areál Grékokatolického 

chrámu 

38 018,30 30 0 

49 Obec Tušická 

Nová Ves 

Dom smútku stavebné úpravy 

objektu a okolia 

165 000,00 20 0 

 Spolu    1 397 020,00 

 

III. Porovnanie hodnotenia hodnotiacej komisie a Výboru 

 

Zo žiadostí navrhnutých hodnotiacou komisiou Výbor neodporučil podporiť tieto žiadosti: 

 Obec Klokočov z dôvodu získania podpory z iných zdrojov, napr. PRV, op. 7. 

 Obec Bracovce z dôvodu získania podpory z iných zdrojov, napr. S-CLLD MAS Poondavie. 

 Obec Bánovce nad Ondavou z dôvodu, že obec nie je zaradená v Atlase rómskych komunít 

MRK. 

 Ing. et Ing. Ján Hospodár z dôvodu rodinného hospodárenia na rovnakých parcelách a vyššiu 

efektívnosť podpory pestovania zemiakov výbor presunul celú výšku odporúčaného príspevku 

na žiadateľa Ing. Juraja Hospodára. 
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 Obec Rakovec nad Ondavou z dôvodu nedostatočných zdrojov v rámci priority D AP ROMI. 

Je možné využiť iné zdroje v rámci EŠIF – PRV. 

 Obec Tušická Nová Ves z dôvodu nedostatočných zdrojov v rámci priority D AP ROMI. Je 

možné využiť iné zdroje v rámci EŠIF – PRV. 

 Mgr. Marianna Holovčáková, SHR z dôvodu transparentnosti odôvodnenia ŽoRP. Je možné 

využiť iné zdroje v rámci EŠIF – PRV. 

 REKOMPLEX, s.r.o. z dôvodu nedostatočných zdrojov RP, v rámci AP ROMI zdravotníctvo 

nie je podporované. 
 

Zo žiadostí, ktoré hodnotiaca komisia neodporučila podporiť Výbor navrhuje podporiť:  

 UNITRANS TREBIŠOV, s.r.o. - HK neodporúčala podporiť uvedený projekt z dôvodu vysokej 

investície žiadateľa. Existuje riziko, že projekt nebude úspešne zrealizovaný. Stanovisko 

výboru: Projekt predpokladá vytvorenie 12 nových pracovných miest, pričom stavba STK rieši 

zvýšenú kvalitu služieb, zvyšuje konkurenčné prostredie v okrese. Je v súlade s AP. 

 Obec Suché - HK neodporúčala podporiť uvedený projekt z dôvodu nedostatku disponibilných 

zdrojov v rámci opatrenia D. Stanovisko výboru: Obec potrebuje riešiť havarijnú situáciu 

s kultúrnym domom, ktorý je nevhodný na stretávanie občanov – chýba mu akékoľvek sociálne 

zázemie – bez prívodu vody, kúrenia a sociálnych zariadení. Vzhľadom, že projekt je zameraný 

na spolkovú činnosť, výbor navrhuje zaradiť projekt do prioritnej oblasti E.  

 Pútnické centrum Klokočov, n.o. - HK neodporúčala podporiť uvedený projekt z dôvodu 

vysokej investície žiadateľa, ktorým je nezisková organizácia. Existuje riziko, že projekt nebude 

úspešne zrealizovaný. Stanovisko výboru: Stavba sa už realizuje a vytvára predpoklady pre 

vybudovanie trvalej základne náboženského turizmu v okrese, ale i Košickom kraji. Buduje sa 

z vlastných zdrojov a za finančnej pomoci ďalších donorov, vrátane Eparchiátu 

gréckokatolíckej cirkvi, čím je riziko úspešnej realizácie projektu riešené. 

 Obec Vojany - HK neodporúčala podporiť uvedený projekt z dôvodu nedostatku disponibilných 

zdrojov v rámci opatrenia D. Zároveň projekt nerieši odstránenie havarijného stavu, ale 

nadštandard vo forme klimatizácie. Stanovisko výboru: Vybudovanie bezbariérového prístupu 

do obecného úradu, nakoľko v obci sa nachádza vysoký počet ľudí v dôchodkovom veku, ktorí 

sa do obecného úradu nedokážu dostať. 

 

Žiadosti, ktoré Komisia odporúčala podporiť v inej výške: 

 Ing. Juraj Hospodár, SHR – HK navrhla znížiť výšku RP na 20 000,00 eur a zosúladiť projekt s 

podmienkami schémy na podporu poľnohospodárskej prvovýroby. Výbor navrhol podporiť 

projekt vo výške 35 600,00 eur a to presunutím finančných prostriedkov zo žiadosti Ing. Et Ing. 

Ján Hospodár. Obaja spoločne obhospodarujú pôdu na rovnakých parcelách a podporiť tým 

pestovanie zemiakov. 

 UNIVERZA, s.r.o. - HK navrhla znížiť výšku RP na 20 000,00 eur a zosúladiť projekt s 

podmienkami schémy na podporu poľnohospodárskej prvovýroby. Výbor navrhol podporiť 

projekt vo výške 40 000,00  eur, nakoľko žiadateľ o RP na základe rozšírenia výrobných kapacít 

v chove hydiny a vytvoria sa nové pracovné miesta pre nekvalifikované pracovné sily. 

 Priatelia Vážky, o.z. – HK navrhla znížiť výšku RP na 31 500,00 eur a podporiť uvedený projekt 

po splnení podmienok definovaných Schémou na podporu lokálnej zamestnanosti č. 14/2017, 

nakoľko projektom bude podporená hospodárska činnosť (požičovňa plavidiel). Výbor navrhol 

podporiť projekt vo výške 20 000,00  eur z dôvodu nedostatku zdrojov. 

 Mesto Strážske - HK navrhla znížiť výšku RP na 128 060,00 eur z dôvodu zaokrúhľovania. 

Výbor navrhol podporiť projekt vo výške 100 000,00  eur z dôvodu nedostatku zdrojov. 

 Mesto Veľké Kapušany – HK navrhla z dôvodu nedostatkov disponibilných prostriedkov znížiť 

sumu RP na 200 000,00 eur a  jeho zvrhnutie  na roky 2020 (100 000,00 eur) a 2021 (100 000,00 

eur). Výbor navrhol podporiť projekt vo výške 100 000,00  eur z dôvodu nedostatku zdrojov. 

 Obec Pavlovce nad Uhom odporučil schváliť presun aktivity do prioritnej oblasti B, čím sa 

podporí miestna ekonomika a zároveň sa podporí zamestnanosť osôb s nízkou kvalifikáciou.   
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IV. Návrh pre hlasovanie Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov 

 

MIRRI SR ako predkladateľ materiálu nemá kompetenciu dopĺňať zoznam žiadostí predložených 

Výborom okresu, môže však navrhnúť vypustenie niektorých žiadostí s uvedením dôvodu.  

 

MIRRI odporúča podporiť 9 žiadostí, ktoré získali vysoké hodnotenie hodnotiacej komisie a boli 

predložené Výborom. Pri projektoch č. 7 a 11 navrhujeme úpravu výšky RP: 

 č. 7 Ing. Juraj Hospodár, SHR - znížiť výšku RP na 20 000 eur z dôvodu  zosúladenia projektu 

s podmienkami schémy na podporu poľnohospodárskej prvovýroby. 

 č. 11 UNIVERZA, s.r.o. - znížiť výšku RP na 20 000 eur z dôvodu zosúladenia projektu s 

podmienkami schémy na podporu poľnohospodárskej prvovýroby. 

 

MIRRI neodporúča realizáciu projektu:  

 č. 2 Hotel Glamour, s.r.o. - z dôvodu nedostatočného prínosu k rozvojovému potenciálu okresu 

a nedostatočného naplnenia cieľov akčného plánu. 

 č. 6 Poľnosev, s.r.o. – z dôvodu nedostatočného prínosu k rozvojovému potenciálu okresu a 

nedostatočného naplnenia cieľov akčného plánu. 

 č. 8 GNOMA, s.r.o. – z dôvodu nedostatočného prínosu k rozvojovému potenciálu okresu a 

nedostatočného naplnenia cieľov akčného plánu. 

 č. 13 Priatelia Vážky, o.z. – nesplnené podmienky stanovené Schémou na podporu lokálnej 

zamestnanosti č. 14/2017, nakoľko projektom bude podporená hospodárska činnosť.  

 č. 17 Tomasz Jan Zygmund "AGAL" – z dôvodu nedostatočného prínosu k rozvojovému 

potenciálu okresu a nedostatočného naplnenia cieľov akčného plánu. 

 č. 19  Obec Kaluža - KALUŽA – Letný bazén – nesplnenie podmienok v súlade §8 ods. 5 

zákona o podpore NRO – preukázanie vlastníckych vzťahov. 

 č. 22 Paint Horses, s.r.o. - z dôvodu nedostatočného prínosu k rozvojovému potenciálu okresu 

a nedostatočného naplnenia cieľov akčného plánu. 

 č. 24 ICL, s.r.o. - z dôvodu, že v súčasnosti spoločnosť nezamestnáva žiadnych zamestnancov. 

 č. 26 Obec Pavlovce nad Uhom - výbor odporučil zaradiť uvedený projekt do prioritnej oblasti 

B -Miestny ekonomický rozvoj a zamestnanosť, bez bližšej špecifikácie konkrétneho opatrenia. 

MIRRI odporúča žiadateľovi založiť sociálny/obecný podnik a zapojiť sa v rámci opatrenia B4 

- Podpora vzniku a aktivít subjektov sociálnej ekonomiky. 

 č. 27 Nadácia profesora Čolláka – z dôvodu nedostatku informácii na posúdenie, či projektom 

bude alebo nebude podporená hospodárska činnosť. 

 č. 28 Mesto Michalovce – z dôvodu duplicitného účelu s už vládou schváleným zámerom. 

 č. 34 Obec Suché – výbor odporučil zaradiť uvedený projekt do aktivity E4 - Podpora 

komunitnej činnosti, ktorého cieľom je zapojenia MRK do aktivít komunitnej práce. Žiadateľ 

nie je zaradený do Atlasu rómskych komunít a v žiadosti o poskytnutie RP neuvádza zapojenie 

MRK do komunitných aktivít. 

 č. 39 Pútnické centrum Klokočov, n.o. z dôvodu nedostatočnej pripravenosti žiadosti (nejasné 

aktivity a účel stavby), rovnako nie je jasné či projektom nebude podporená hospodárska 

činnosť a ako bude objekt využitý mimo pútnických slávností. Rovnako je problémové 

financovanie dostavby (COV 1 497 154,5 eur). 

 č. 36 Obec Vojany - HK neodporúčala podporiť uvedený projekt z dôvodu nedostatku 

disponibilných zdrojov v rámci opatrenia D. Zároveň projekt nerieši odstránenie havarijného 

stavu, ale nadštandard vo forme klimatizácie.  

 č. 42 UNITRANS TREBIŠOV, s.r.o. z dôvodu vysokej investície žiadateľa (COV 1 500 000,00 

eur). Existuje riziko, že projekt nebude úspešne zrealizovaný. Výbor schválil RP vo výške 

50 000,00 eur, pričom žiadateľ požadoval 150 000,00 eur. 
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Tabuľka 2. Návrh ročných priorít odporúčaný MIRRI SR 

ID Názov žiadateľa Názov projektu Požadovaný 

RP v € 

Bodové 

hodnotenie 

komisie 

Návrh 

MIRRI v € 

1 SOŠ Strážske Výmena svietidiel v školskej 

jedálni 

29 395,80 85 29 390,00 

4 JAVA 

NÁBYTOK, 

s.r.o. 

Zvýšenie 

konkurencieschopnosti 

rozšírením výrobnej 

technológie 

120 000,00 82 120 000,00 

5 Obec Bracovce Podpora výchovy a vzdelávania 

v materskej škole Bracovce 

15 000,00 80 15 000,00 

7 Ing. Juraj 

Hospodár, SHR 

Rozšírenie mechanizačného 

parku a diverzifikácia výroby 

na farme Lažňany 

85 000,00 80 20 000,00 

11 UNIVERZA, 

s.r.o. 

Rozšírenie výrobných kapacít 

Farm hydiny Trnava pri Laborci 

60 000,00 80 20 000,00 

12 Mesto Veľké 

Kapušany 

Rekonštrukcia amfiteátra vo 

Veľkých Kapušanoch 

400 000,00 80 100 000,00 

47 Mesto Strážske Materská škola - prístavba a 

rekonštrukcia 

128 063,70 80 100 000,00 

16 Obec Moravany Za poznaním na bicykli 

Pozdišovským chrbtom 

75 000,00 80 75 000,00 

23 Obec Trhovište Rekonštrukcia oplotenia 

priestorov budovanej materskej 

školy a komunitného centra 

Trhovište 

52 250,00 75 52 250,00 

 Spolu    531 640,00 
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Návrh zmien schválených ročných priorít okresu Michalovce 

a.) Doplnenie zoznamu aktivít v okrese, ktorých realizácia sa má začať v roku 2020, schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 615 

z 18. decembra 2019 

Poradové číslo 

aktivity 
Aktivita z akčného plánu 

  Názov aktivity Prioritná oblasť a opatrenie 

1. Rozvoj poľnohospodárstva a jeho efektívnosti 
Prioritná oblasť: B - miestny ekonomický rozvoj a zamestnanosť 

Opatrenie: B2 

2. Rozvoj priemyslu a služieb 
Prioritná oblasť: B - miestny ekonomický rozvoj a zamestnanosť 

Opatrenie: B3 

3. 
Budovanie cyklotrás, turistických chodníkov a 

pobytových miest v prírode 

Prioritná oblasť: C - Rozvoj cestovného ruchu  

Opatrenie: C3 

4 Rozvoj technickej a občianskej infraštruktúry obcí 
Prioritná oblasť: D - Obnova obcí a kvalita životného prostredia 

Opatrenie: D6 

5 
Podpora zvyšovania kvality vyučovania na všetkých 

typoch škôl 

Prioritná oblasť: E - Vzdelávanie 

Opatrenie: E1 

6 Dobudovanie kapacít pre predškolské  vzdelávanie 
Prioritná oblasť: E - Vzdelávanie 

Opatrenie: E2 
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b.) Doplnenie zoznamu projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku, ktorých realizácia sa má začať v roku 2020, 

schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 615 z 18. decembra 2019 

Por. 

č.  

Prijímateľ 

regionálneho 

príspevku 

Účel poskytnutia 

regionálneho 

príspevku s 

uvedením hlavnej 

aktivity projektu 

Podpora 

hospodárskej 

činnosti 

Posúdenie 

projektu z 

hľadiska 

dodržiavani

a 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 
Uplatnenie 

výnimky 

na základe 

§ 8, ods. 4  

zákona   

Priamo 

(počet) 

Nepriamo 

(počet) 
Celkom Rok 2020 

1 

Názov: 

Stredná 

odborná 

škola  

Podpora zvýšenia 

kvality vyučovania 

telesnej a športovej 

prípravy a 

predpokladaný 

nárast počtu 

užívateľov 

podporenej 

školskej 

infraštruktúry SOŠ, 

úspora elektrickej 

energie. Výmena 

svietidiel v 

školskej telocvični. 

nie 
neposudzuje 

sa 

neposudzuje 

sa 
5 

Projekt rieši 

modernizáciu 

objektov odbornej 

školy s orientáciou 

na remeslá. 

0 0 29 396 € 29 390 € 29 390 € nie Sídlo: 

Mierová 727,  

072 22 

Strážske 

IČO: 42 104 980 

2 

Názov: 

JAVA 

NÁBYTOK, 

s.r.o. 

Zefektívnenie 

výrobného procesu 

z hľadiska času a 

kvality a rozšírenie 

portfólia 

produktov, 

zvýšenie 

konkurencieschopn

osti žiadateľa a 

zvýšenie podielu 

na regionálnom 

trhu. 

áno áno áno 2 

Aktivity tohto 

projektu sa 

sústredia najmä na 

rozširovanie 

výroby, inovácie 

produktov a 

zamestnanosť. 

3 1 141 176 € 120 000 € 120 000 € nie Sídlo: 

Priemyselná 

1, 071 01 

Michalovce 

IČO: 44 182 325 
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Por. 

č.  

Prijímateľ 

regionálneho 

príspevku 

Účel poskytnutia 

regionálneho 

príspevku s 

uvedením hlavnej 

aktivity projektu 

Podpora 

hospodárskej 

činnosti 

Posúdenie 

projektu z 

hľadiska 

dodržiavani

a 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 
Uplatnenie 

výnimky 

na základe 

§ 8, ods. 4  

zákona   

Priamo 

(počet) 

Nepriamo 

(počet) 
Celkom Rok 2020 

3 

Názov: 
Obec 

Bracovce 

Zvýšenie kapacity 

materskej školy. 

Výstavba detského 

ihriska. 

nie 
neposudzuje 

sa 

neposudzuje 

sa 
5 

Projekt je 

zametaný na 

výstavbu, 

rekonštrukciu a 

modernizáciu 

škôlky. Cieľom je 

zvýšenie kvality 

vzdelávacieho 

procesu. 

0 0 16 000 € 15 000 € 15 000 € nie Sídlo: 

Bracovce 

275, 075 05 

Bracovce 

IČO: 00 325 074 

4 

Názov: 

Ing. Juraj 

Hospodár - 

SHR 

Udržanie 

súčasných 

pracovných miest, 

vznik 3 nových 

prac. miest, 

zefektívnenie a 

rozšírenie 

rastlinnej výroby. 

Nákup 

poľnohospodárskej 

techniky. 

áno áno áno 1 

Aktivity tohto 

projektu sa 

sústredia najmä na 

obnovu 

mechanizačného 

parku, ktorý 

prispeje k obnove 

pestovania 

zemiakov - 

tradičnej 

regionálnej 

plodiny. 

3 0 100 000 € 20 000 € 20 000 € nie 

Sídlo: 

Zalužice - 

Lažňany 072 

34 Zalužice 

IČO: 31 243 916 
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Por. 

č.  

Prijímateľ 

regionálneho 

príspevku 

Účel poskytnutia 

regionálneho 

príspevku s 

uvedením hlavnej 

aktivity projektu 

Podpora 

hospodárskej 

činnosti 

Posúdenie 

projektu z 

hľadiska 

dodržiavani

a 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 
Uplatnenie 

výnimky 

na základe 

§ 8, ods. 4  

zákona   

Priamo 

(počet) 

Nepriamo 

(počet) 
Celkom Rok 2020 

5 

Názov: 
UNIVERZA, 

s.r.o. 
Zvýšenie 

efektívnosti 

rastlinnej a 

živočíšnej výroby a 

ostatnej 

poľnohospodárskej 

činnosti. Inštalácia 

novej technológie 

na výkrm hydiny a 

opravy výrobných 

hál. 

áno áno áno 1 

Projekt rieši 

modernizáciu 

objektu pre chov 

hydiny a vytvára 

pracovné miesta 

pre osoby s nízkou 

kvalifikáciou. 

2 0 108 550 € 20 000 € 20 000 € nie Sídlo: 

Trnava pri 

Laborci 203, 

072 31 

Trnava pri 

Laborci 

IČO: 36 178 110 

6 

Názov: 
Mesto Veľké 

Kapušany 

Rozvoj občianskej 

infraštruktúry 

mesta - 

rekonštrukcia 

amfiteátra. 

Rekonštrukcia 

amfiteátra. 

nie 
neposudzuje 

sa 

neposudzuje 

sa 
4 

Projekt prispeje k 

rozvoju miestnej 

infraštruktúry, 

ktorá prispeje k 

rozvoju 

národnostnej 

kultúry a rozvoj 

cestovného ruchu. 

1 1 418 000 € 100 000 € 100 000 € nie Sídlo: 
Sídl. L.N. 

Tolstého 

IČO: 00 332 038 
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Por. 

č.  

Prijímateľ 

regionálneho 

príspevku 

Účel poskytnutia 

regionálneho 

príspevku s 

uvedením hlavnej 

aktivity projektu 

Podpora 

hospodárskej 

činnosti 

Posúdenie 

projektu z 

hľadiska 

dodržiavani

a 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 
Uplatnenie 

výnimky 

na základe 

§ 8, ods. 4  

zákona   

Priamo 

(počet) 

Nepriamo 

(počet) 
Celkom Rok 2020 

7 

Názov: 
Obec 

Moravany 

Vybudovanie a 

označenie 

lokálnych cyklotrás 

v území 

vymedzenom 

extravilánmi obcí 

Rakovec 

n/Ondavou, 

Moravany, 

Pozdišovce, Suché 

a Lesné. 

Vybudovanie 

náučných 

chodníkov. 

Revitalizácia 

prírodných lokalít 

a historických 

pamiatok. 

Vybudovanie 

odpočívadiel - 

altánkov v 

partnerských 

obciach. Zriadenie 

požičovni 

bicyklov. 

nie 
neposudzuje 

sa 

neposudzuje 

sa 
3 

Projekt vytvára 

predpoklady pre 

integrovaný rozvoj 

CR v podmienkach 

mikroregiónu, 

sprístupňuje 

miestne atraktivity, 

predpokladá 

budovanie a 

rozširovanie 

cyklotrás, 

turistických 

chodníkov a 

pobytových miest 

v prírode. 

0 0 83 850 € 75 000 € 75 000 € nie Sídlo: 

Moravany 

98, 072 03 

Moravany 

IČO: 00 325 503 
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Por. 

č.  

Prijímateľ 

regionálneho 

príspevku 

Účel poskytnutia 

regionálneho 

príspevku s 

uvedením hlavnej 

aktivity projektu 

Podpora 

hospodárskej 

činnosti 

Posúdenie 

projektu z 

hľadiska 

dodržiavani

a 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 
Uplatnenie 

výnimky 

na základe 

§ 8, ods. 4  

zákona   

Priamo 

(počet) 

Nepriamo 

(počet) 
Celkom Rok 2020 

8 

Názov: 
Obec 

Trhovište 

Modernizáciou 

technického 

vybavenia a 

estetizáciou 

budovaných a 

rekonštruovaných 

objektov určených 

na vzdelávanie detí 

z 

marginalizovaných 

rómskych komunít 

sa podporí systém 

dochádzky detí do 

predškolských 

zariadení. 

Rekonštrukcia 

oplotenia 

komunitného 

centra podporí 

individuálne 

projekty 

príslušníkov MRK 

zameraných na 

zlepšenie života vo 

vlastnej komunite. 

Rekonštrukcia 

oplotenia 

priestorov 

budovanej 

materskej školy a 

komunitného 

centra Trhovište. 

nie 
neposudzuje 

sa 

neposudzuje 

sa 
6 

Projekt prispeje k 

rastu kvality 

vzdelávacieho 

procesu, zvýšeniu 

kapacity a 

bezpečnosti žiakov 

predškolského 

zariadenia a 

prispeje k zvýšeniu 

zapojenia MRK do 

predškolského 

vzdelávania a 

aktivít v rámci  

komunitnej 

činnosti. 

4 5 55 000 € 52 250 € 52 250 € nie 

Sídlo: 

Trhovište 

121, 072 04 

Trhovište 

IČO: 00 325 899 
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Por. 

č.  

Prijímateľ 

regionálneho 

príspevku 

Účel poskytnutia 

regionálneho 

príspevku s 

uvedením hlavnej 

aktivity projektu 

Podpora 

hospodárskej 

činnosti 

Posúdenie 

projektu z 

hľadiska 

dodržiavani

a 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 
Uplatnenie 

výnimky 

na základe 

§ 8, ods. 4  

zákona   

Priamo 

(počet) 

Nepriamo 

(počet) 
Celkom Rok 2020 

9 

Názov: 
Mesto 

Strážske Zlepšenie prístupu 

ku kvalitnému 

vzdelávaniu a 

starostlivosti v 

rannom detstve. 

Rekonštrukcia 

materskej školy. 

nie 
neposudzuje 

sa 

neposudzuje 

sa 
6 

Projekt rieši 

rozšírenie kapacity 

predškolského 

zariadenia a 

podporuje 

zvyšovanie kvality 

vzdelávacieho 

procesu. 

5 0 128 064 € 100 000 € 100 000 € nie Sídlo: 

Nám. A. 

Dubčeka 

300/1, 072 

22 Strážske 

IČO: 00 325 813 

 Spolu  18 7 1 080 036 € 531 640 € 531 640 €  
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Návrh zmien schválených ročných priorít okresu Snina v roku 2020 

 
I. Základné informácie 

 

Dátum zverejnenia výzvy: 1.7.2020 Termín na podanie 

žiadosti: 

1.7.2020 - 31.7.2020 

Počet doručených 

projektov: 

21 

 

Počet projektov 

predložených hodnotiacej 

komisii: 

21 

Členovia hodnotiacej 

komisie: 

Narcisa Kolačkovská (MIRRI SR) 

Silvia Slivková (VÚC)  

Nadežda Sirková (okres) 

Zuzana Burdová (okres) 

Katarína Štofírová (okres) 

Dátum zasadnutia 

hodnotiacej komisie: 

9.9.2020 Bodové hodnotenie 

komisie je zverejnené na 

stránke: 

https://www.minv.sk/?AP_SV 

Dátum zasadnutia Výboru 

pre rozvoj okresu Snina:  

18.9.2020 Výška alokácie (v €): 565 439 eur 

 

 

 

II. Hodnotenie a návrh Výboru 

 

Hodnotiaca komisia odporúčala podporiť 10 žiadostí s bodovým hodnotím minimálne 60 bodov. Z nich 

Výbor navrhol podporiť 9 žiadostí, pričom u niektorých navrhol krátenie výšky regionálneho príspevku. 

Výbor navrhol podporiť a ďalšie 4 žiadosti. 

 

Tabuľka 1. Výber projektov: návrh Hodnotiacej komisie a Výboru 

ID Názov žiadateľa Názov projektu Požadovaný 

RP v € 

Bodové 

hodnotenie 

komisie 

Návrh RP 

Výboru v € 

Členovia Výboru pre rozvoj okresu Snina 

Meno a priezvisko  zastúpenie sociálno-ekonomického partnera daným členom 

výboru  

Evald Štofik, PaedDr. prednosta okresného úradu 

Monika Chomová, PhDr. zástupca Úradu práce sociálnych vecí a rodiny Humenné 

Ladislav Ladomirjak zástupca Spoločenstva obcí mikroregiónu Uličská dolina 

Ján Vajda zástupca ZMOS – sninský región 

Alena Romanová, PaedDr zástupca Strednej priemyselnej školy Snina 

Miroslav Buraľ, Ing zástupca Nadácie pre ochranu biodiverzity Karpát 

Daniel Roško, Ing. zástupca Sociálnej poisťovne – Pobočka Humenné 

Marián Gič, Ing. 

zástupca Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, Správa 

Národného parku Poloniny 

Ladislav Jurpak 

zástupca Oblastnej organizácie cestovného ruchu Horný Zemplín 

a Horný Šariš 
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1 HANY ULIČ s.r.o. Zníženie nezamestnanosti a 

podpora hospodárskej 

činnosti v Uličskej doline, 

zníženie ekonomických 

nákladov spoločnosti 

HANY ULIČ s.r.o., výrazne 

zlepšenie pracovných 

podmienok zamestnancov, 

vytvorenie nového 

pracovného miesta 

40 000,00 92,8 40 000,00 

2 Lesopoľnohospodársky 

majetok Ulič, štátny 

podnik 

Zlepšenie spracovania 

drevnej hmoty - výroba a 

predaj stavebného reziva  

40 000,00 91,2  0,00  

3 Mestský podnik Snina, 

s.r.o. 

Zakúpenie auta pre potreby 

sociálneho podniku a 

zriadenie práčovne 

35 250,00 89   35 250,00  

4 Stredná priemyselná 

škola 

Obstaranie vybavenia, 

strojov, zariadení a IKT v 

regionálnom centre 

vzdelávania 

100 000,00 86      90 000,00  

5 Obec Pčoliné Zvýšenie návštevnosti obce 

a oddychovo-relaxačnej 

zóny - Kvasná voda 

17 200,00 80,8 12 200,00 

6 Obec Zemplínske 

Hámre 

Zakúpenie pôvodnej 

drevenice s priľahlým 

dvorom za účelom zvýšenia 

návštevnosti v oblasti 

cestovného ruchu 

50 000,00 79,4 35 000,00 

7 Obec Zboj  Vypracovanie projektovej 

dokumentácie a výstavba 

vyhliadkovej veže v 

Poloninách  

88 000,00 75,6 80 000,00 

8 APIMEDEX, s.r.o. Nákup technológii na 

výrobu výživových 

výrobkov zo včelích 

produktov. Zvýšenie 

výrobných kapacít podniku 

a tvorba nových pracovných 

miest. Posilnenie 

konkurencieschopnosti 

firmy APIMEDEX, s.r.o. 

120 000,00 74 40 000,00 

9 Mesto Snina Skvalitnenie a rozšírenie 

služieb v oblasti 

voľnočasových aktivít 

poskytovaných širokej 

verejnosti. Zvýšenie 

atraktivity regiónu, rozvoj 

cestovného ruchu. 

70 981,00 69,8 70 981,00 

10 Európska zberateľská 

spoločnosť  

Propagácia mesta a okresu 

Snina, zvýšenie 

návštevnosti podujatia a 

okresu Snina 

1 500,00 60 1 000,00 

11 Obec Topoľa Vybudovanie a doplnenie 

chýbajúcej infraštruktúry pri 

11 500,00 56,2 10 000,00 
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významnom turistickom 

bode v obci Topoľa 

12 Dotx s.r.o. Zakúpenie potrebného 

materiálno-technického 

vybavenia 

DesignGraphicStudia, ktoré 

bude poskytovať služby v 

oblasti konštrukcie, 

technológie a vývoja 

plastových, strojárskych 

výrobkov, modelovanie a 

grafika, inšpekcia výrobkov, 

reverzné inžinierstvo, 

výroba 3D modelov v meste 

Snina. Náhrada miezd 

zamestnancov 

DesignGraphicsStudia po 

dobu 2 rokov 

150 000,00 52 39 899,30 

13 ITC Trade, s.r.o.  Rozšírenie služieb 

spoločnosti, zvýšenie 

konkurencieschopnosti a 

ekonomickej výkonnosti 

nákupom nového zariadenia 

40 000,00 46,8 0,00 

14 Diana Potučková-

MIVI 

Nákup technológii pre 

spustenie novej prevádzky 

160 000,00 41,4 0,00 

15 KOŠIAR o.z. Zvýšenie návštevnosti obce 

Topoľa, okresu Snina v 

oblasti cestovného ruchu a 

zachovanie tradičných 

remesiel, tradícií a zvykov, 

tvorba nových služieb 

cestovného ruchu, vďaka 

ktorému sa vytvoria 

podmienky pre zvýšenie 

prenocovaní v regióne 

97 014,49 41 61 000,00 

16 Vladimír Štutika  Zvýšenie výroby 

špecializovaných 

strojárskych výrobkov 

40 000,00 40,2 40 000,00 

17 Bramhora s.r.o. Rozvoj podniku formou 

spustenia výroby nových 

produktov 

160 000,00 37,8 0,00 

18 Mesto Snina Zvýšenie atraktivity 

regiónu, rozvoj cestovného 

ruchu a poskytovanie 

služieb s dôrazom na 

ochranu životného 

prostredia 

40 956,00 37 0,00 

19 KPRM s.r.o. Zriadenie cestovnej 

kancelárie " Dovolenka v 

Snine" zriadenie web-

stránky pre poskytovanie 

informácií o ubytovaní, 

službách a aktivitách v okolí 

za účelom zvýšenia 

36 925,00 24,8 0,00 
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návštevnosti v oblasti 

cestovného ruchu v okrese 

Snine 

20 ALPHARD, spol. s.r.o. Zvýšenie výrobnej kapacity 

firmy a zvyšovanie 

konkurencieschopnosti 

firmy a ekonomickej 

výkonnosti obnovou 

technologického vybavenia. 

78 242,00 22,2 0,00 

21 ALKOR, s.r.o. Nákup strojového vybavenia 

firmy ALKOR, nákup 

dodávkového vozidla a 

nákup sklápacieho vozidla 

do 3,5t za účelom rozvíjania 

vhodných podmienok pre 

podnikateľské prostredie v 

stavebnej spoločnosti 

80 000,00 22,2 0,00 

 Spolu    555 330,30 

 

III. Porovnanie hodnotenia hodnotiacej komisie a Výboru 

 

Zo žiadostí navrhnutých hodnotiacou komisiou Výbor neodporučil podporiť túto žiadosť: 

 Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 

 

V ďalších žiadostiach odporúčaných hodnotiacou komisiou Výbor navrhol znížiť výšku regionálneho 

príspevku: 

 Stredná priemyselná škola o 10 %. 

 Obec Pčoliné o 30%. 

 Obec Zemplínske Hámre o 30%. 

 Obec Zboj o 10  % 

 APIMEDEX, s.r.o. o vyše 66 %. 

 Európska zberateľská spoločnosť o vyše 33%. 

 

Zo žiadostí, ktoré hodnotiaca komisia neodporučila podporiť, Výbor navrhuje podporiť:  

 Obec Topoľa  - komisia oceňuje snahu o dobudovanie infraštruktúry, avšak z dôvodu 

nedostatku finančných zdrojov nebolo možné podporiť tento projekt  

 Dotx s.r.o. napriek tomu, že v žiadosti predloženej komisii žiadali RP 150 000 eur (mzdy 

106 000 eur  pre 4 zamestnancov a vybavenie grafického štúdia), pričom komisia považuje za 

výrazný nedostatok finančné krytie prevádzkových nákladov spoločnosti 

 KOŠIAR o.z. komisia oceňuje projekt s odkazom na tradičné činnosti, avšak odporúčame 

využiť potenciál na obnovu existujúcich objektov 

 Vladimír Štutika komisia neodporučila projekt, nakoľko neprispieva k zhodnoteniu 

rozvojového potenciálu okresu 

 

Výbor neposkytol dôvody odlišného výberu žiadostí oproti hodnoteniu hodnotiacej komisie. 

 

IV. Návrh pre hlasovanie Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov 
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MIRRI SR ako predkladateľ materiálu nemá kompetenciu dopĺňať zoznam žiadostí predložených 

Výborom okresu, môže však navrhnúť vypustenie niektorých žiadostí s uvedením dôvodu.  

 

MIRRI odporúča podporiť 11 žiadostí, ktoré boli predložené Výborom. 

MIRRI neodporúča realizáciu projektov: č. 12 Dotx s.r.o. a č. 16 Vladimír Štutika z dôvodu 

nedostatočného prínosu k rozvojovému potenciálu okresu a nedostatočného naplnenia cieľov akčného 

plánu. 

 

Tabuľka 2. Návrh ročných priorít odporúčaný MIRRI SR 

ID Názov žiadateľa Názov projektu Požadovaný 

RP v € 

Bodové 

hodnotenie 

komisie 

Návrh 

MIRRI v € 

1 HANY ULIČ 

s.r.o. 

Zníženie nezamestnanosti a 

podpora hospodárskej činnosti 

v Uličskej doline, zníženie 

ekonomických nákladov 

spoločnosti HANY ULIČ s.r.o., 

výrazne zlepšenie pracovných 

podmienok zamestnancov, 

vytvorenie nového pracovného 

miesta 

40 000,00 92,8 40 000,00 

3 Mestský podnik 

Snina, s.r.o. 

Zakúpenie auta pre potreby 

sociálneho podniku a zriadenie 

práčovne 

35 250,00 89   35 250,00  

4 Stredná 

priemyselná 

škola 

Obstaranie vybavenia, strojov, 

zariadení a IKT v regionálnom 

centre vzdelávania 

100 000,00 86      90 000,00  

5 Obec Pčoliné Zvýšenie návštevnosti obce a 

oddychovo-relaxačnej zóny - 

Kvasná voda 

17 200,00 80,8 12 200,00 

6 Obec 

Zemplínske 

Hámre 

Zakúpenie pôvodnej drevenice 

s priľahlým dvorom za účelom 

zvýšenia návštevnosti v oblasti 

cestovného ruchu 

50 000,00 79,4 35 000,00 

7 Obec Zboj  Vypracovanie projektovej 

dokumentácie a výstavba 

vyhliadkovej veže v Poloninách  

88 000,00 75,6 80 000,00 

8 APIMEDEX, 

s.r.o. 

Nákup technológii na výrobu 

výživových výrobkov zo 

včelích produktov. Zvýšenie 

výrobných kapacít podniku a 

tvorba nových pracovných 

miest. Posilnenie 

konkurencieschopnosti firmy 

APIMEDEX, s.r.o. 

120 000,00 74 40 000,00 

9 Mesto Snina Skvalitnenie a rozšírenie 

služieb v oblasti voľnočasových 

aktivít poskytovaných širokej 

verejnosti. Zvýšenie atraktivity 

regiónu, rozvoj cestovného 

ruchu. 

70 981,00 69,8 70 981,00 
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10 Európska 

zberateľská 

spoločnosť  

Propagácia mesta a okresu 

Snina, zvýšenie návštevnosti 

podujatia a okresu Snina 

1 500,00 60 1 000,00 

11 Obec Topoľa Vybudovanie a doplnenie 

chýbajúcej infraštruktúry pri 

významnom turistickom bode v 

obci Topoľa 

11 500,00 56,2 10 000,00 

15 KOŠIAR o.z. Zvýšenie návštevnosti obce 

Topoľa, okresu Snina v oblasti 

cestovného ruchu a zachovanie 

tradičných remesiel, tradícií a 

zvykov, tvorba nových služieb 

cestovného ruchu, vďaka 

ktorému sa vytvoria podmienky 

pre zvýšenie prenocovaní v 

regióne 

97 014,49 41 61 000,00 

 Spolu    475 431,00 
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Návrh zmien schválených ročných priorít okresu Snina 

a.) Doplnenie zoznamu aktivít v okrese, ktorých realizácia sa má začať v roku 2020, schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 615 

z 18. decembra 2019 

Poradové číslo 

aktivity 
Aktivita z akčného plánu 

  Názov aktivity Prioritná oblasť a opatrenie 

1. Rozvoj podnikania, diverzifikácia činnosti 

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

zdrojov  

Opatrenie: B.1. Rozvoj podnikania, diverzifikácia činnosti 

2. Podpora cestovného ruchu, viacdňová turistika 

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

zdrojov  

Opatrenie: B.3. Cestovný ruch, viacdňová turistika 

3. 
Technické vybavenie Regionálneho centra 

vzdelávania 

Prioritná oblasť: C. Vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov 

Opatrenie: C.2 Tréningové centrum, duálne vzdelávanie a Regionálne centrum vzdelávania 

4. Sociálne podnikanie 
Prioritná oblasť: C. Vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov 

Opatrenie: Sociálne podnikanie 
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b.) Doplnenie zoznamu projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku, ktorých realizácia sa má začať v roku 2020, 

schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 615 z 18. decembra 2019 

Por. 

č. 

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 
Uplatnenie 

výnimky 

na základe 

§ 8, ods. 4  

zákona   Priamo 

(počet) 

Nepriamo 

(počet) 
Celkom Rok 2020 

1 

Názov: Obec Zboj  

Vypracovanie 

projektovej 

dokumentácie a 

výstavba 

vyhliadkovej veže v 

Poloninách. - 

výstavba 

vyhliadkovej veže. 

nie nie 
neposudzuje 

sa  
2 

Rozvoj cestovného 

ruchu, zvyšovanie 

návštevnosti v 

okrese Snina, 

zvyšovanie počtu 

prenocovaní v 

okrese. Propagácia 

a efektívne 

využívanie 

prírodného 

dedičstva. Doplnok 

infraštruktúry pri 

významných 

turistických 

bodoch, trasách. 

0 0 80 000 € 80 000 € 8 000 € nie 

Sídlo: 
Zboj 98, 067 

68 Zboj 

IČO: 00323811 
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Por. 

č. 

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 
Uplatnenie 

výnimky 

na základe 

§ 8, ods. 4  

zákona   Priamo 

(počet) 

Nepriamo 

(počet) 
Celkom Rok 2020 

2 

Názov: 

Stredná 

priemyselná 

škola 

Obstaranie 

vybavenia, strojov, 

zariadení a IKT v 

regionálnom centre 

vzdelávania - 

materiálno technické 

vybavenie 

regionálneho centra 

podľa projektovej 

dokumentácie. 

nie nie 
neposudzuje 

sa 
3 

Vznikne 

Regionálne 

centrum 

vzdelávania pre 

odborné 

vzdelávanie a 

prípravu pre 

strojárske odbory 

so zameraním na 

obsluhu a riadenie 

CNC obrábacích 

strojov, odborná 

učebňa CNC 

techniky a 

strojárske 

metrologické 

pracovisko. 

Podpora odborného 

vzdelávania 

vychádzajúca z 

reálnych potrieb 

trhu práce. 

0 0 90 000 € 90 000 € 90 000 € nie 

Sídlo: 

Partizánska 

1059/23, 069 

01 Snina 

IČO: 00161721 
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Por. 

č. 

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 
Uplatnenie 

výnimky 

na základe 

§ 8, ods. 4  

zákona   Priamo 

(počet) 

Nepriamo 

(počet) 
Celkom Rok 2020 

3 

Názov: 

Európska 

zberateľská 

spoločnosť 

Propagácia mesta a 

okresu Snina, 

zvýšenie 

návštevnosti 

podujatia a okresu 

Snina - nákup 

zariadenia a 

spotrebného 

materiálu na razbu 

pamätných žetónov. 

nie nie 
neposudzuje 

sa 
2 

Efektívne 

využívanie 

prírodného a 

kultúrneho 

dedičstva, tradícií, 

folklóru, miestnych 

zvykov a 

pamätných udalostí 

a turistických 

možností pre 

zachovanie kultúry 

a rozvoj 

cestovného ruchu. 

Podpora miestnych 

subjektov, ktoré 

budú zapojené do 

organizovania, 

napr. obecné 

múzeum, 

pohostinstvo, 

turistický klub a 

pod. Skvalitnenie a 

rozšírenie služieb 

poskytovaných 

návštevníkom, 

podpora tradícií. 

0 0 1 000 € 1 000 € 1 000 € nie 
Sídlo: 

Komenského 

2659/9, 069 

01 Snina 

IČO: 42 345 065 
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Por. 

č. 

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 
Uplatnenie 

výnimky 

na základe 

§ 8, ods. 4  

zákona   Priamo 

(počet) 

Nepriamo 

(počet) 
Celkom Rok 2020 

4 

Názov: Obec Pčoliné 

Zvýšenie 

návštevnosti obce a 

oddychovo-

relaxačnej zóny - 

Kvasná voda - 

obnova a 

sfunkčnenie 

oddychovo-

relaxačnej zóny 

obce - Kvasná voda. 

nie nie 
neposudzuje 

sa 
2 

Efektívne a 

trvaloudržateľné 

využívanie 

prírodného a 

kultúrneho 

dedičstva, ktoré 

prispeje k rozvoju 

cestovného ruchu v 

regióne Snina. 

Zvýšenie 

atraktivity regiónu 

pre obyvateľov ako 

aj turistov, aby sa v 

regióne zdržali 

viac dní, podpora 

podnikateľských 

subjektov 

poskytujúcich 

stravovacie a 

ubytovacie služby. 

0 0 12 200 € 12 200 € 3 800 € nie 

Sídlo: 

Pčoliné 121, 

067 35 

Pčoliné 

IČO: 00 323 403 
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Por. 

č. 

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 
Uplatnenie 

výnimky 

na základe 

§ 8, ods. 4  

zákona   Priamo 

(počet) 

Nepriamo 

(počet) 
Celkom Rok 2020 

5 

Názov: 
APIMEDEX, 

s.r.o. Nákup technológii 

na výrobu 

výživových 

výrobkov zo včelích 

produktov. Zvýšenie 

výrobných kapacít 

podniku a tvorba 

nových pracovných 

miest. Posilnenie 

konkurencieschopno

sti firmy 

APIMEDEX, s.r.o. 

nákup strojno-

technologického 

vybavenia. 

áno áno áno 1 

Zvýšenie 

výrobných kapacít 

podniku, zvýšenie 

počtu nových 

inovatívnych 

výrobkov, 

posilnenie 

konkurencieschopn

osti firmy. Podpora 

výroby z domácich 

vstupov a 

prírodných 

materiálov s 

vyššou pridanou 

hodnotou. Tvorba 

pracovných miest. 

Znižovanie 

regionálnych 

rozdielov, 

zvyšovanie 

ekonomickej 

výkonnosti 

regiónu. 

1 0 50 000 € 40 000 € 40 000 € nie 

Sídlo: 

Osloboditeľov 

717/97, 067 

81 Belá nad 

Cirochou 

IČO: 52 324 117 

6 

Názov: 

Mestský 

podnik Snina, 

s.r.o. Zakúpenie auta pre 

potreby sociálneho 

podniku a zriadenie 

práčovne -zriadenie 

práčovne a 

zakúpenie auta. 

áno áno áno 4 

Podpora sociálneho 

podnikania. 

Zníženie 

nezamestnanosti v 

okrese Snina. 

Zlepšenie kvality 

života obyvateľov. 

Podpora 

komunálnych 

služieb. 

1 0 47 000 € 35 250 € 35 250 € nie 
Sídlo: 

Strojárska 

2060/95, 069 

01 Snina 

IČO: 52 532 810 



167 
 

Por. 

č. 

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 
Uplatnenie 

výnimky 

na základe 

§ 8, ods. 4  

zákona   Priamo 

(počet) 

Nepriamo 

(počet) 
Celkom Rok 2020 

7 

Názov: Obec Topoľa 

Vybudovanie a 

doplnenie 

chýbajúcej 

infraštruktúry pri 

významnom 

turistickom bode v 

obci Topoľa - 

revitalizácia parku 

Alexandra 

Duchnoviča. 

nie nie 
neposudzuje 

sa 
2 

Podpora 

cestovného ruchu v 

okrese Snina. 

Budovanie 

infraštruktúry 

cestovného ruchu. 

Podpora 

viacdňovej 

turistiky. Efektívne 

a trvaloudržateľné 

využitie kultúrnej 

pamiatky. 

Modernizácia a 

zlepšenie prístupu 

ku kultúrnej 

pamiatke. 

0 0 10 000 € 10 000 € 1 630 € nie Sídlo: 

Topoľa 95, 

067 65 

Topoľa  

IČO: 00 323 641 
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Por. 

č. 

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 
Uplatnenie 

výnimky 

na základe 

§ 8, ods. 4  

zákona   Priamo 

(počet) 

Nepriamo 

(počet) 
Celkom Rok 2020 

8 

Názov: 
HANY ULIČ 

s.r.o. 
Zníženie 

nezamestnanosti a 

podpora 

hospodárskej 

činnosti v Uličskej 

doline, zníženie 

ekonomických 

nákladov 

spoločnosti HANY 

ULIČ s.r.o., výrazne 

zlepšenie 

pracovných 

podmienok 

zamestnancov, 

vytvorenie nového 

pracovného miesta -  

rozšírenie prevádzky 

spoločnosti HANY 

ULIČ s.r.o. 

realizáciou prístavby 

k existujúcej 

prevádzke. 

áno áno áno 1 

Podpora 

zamestnanosti, 

zavádzanie nových 

technológií. 

Podpora výroby z 

domácich vstupov 

a prírodných 

materiálov s 

vyššou pridanou 

hodnotou. 

Navýšenie 

výrobných kapacít 

spoločnosti a 

posilnenie 

konkurencieschopn

osti na trhu. 

Zlepšenie 

pracovných 

podmienok pre 

zamestnancov. 

Zvýšenie 

hospodárskej 

činnosti v Uličskej 

doline.   

1 0 63 500 € 40 000 € 1 575 € nie 

Sídlo: 
Ulič 308, 067 

67 Ulič 

IČO: 45 943 648 
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Por. 

č. 

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 
Uplatnenie 

výnimky 

na základe 

§ 8, ods. 4  

zákona   Priamo 

(počet) 

Nepriamo 

(počet) 
Celkom Rok 2020 

9 

Názov: KOŠIAR o.z. Zvýšenie 

návštevnosti obce 

Topoľa, okresu 

Snina v oblasti 

cestovného ruchu a 

zachovanie 

tradičných remesiel, 

tradícií a zvykov, 

tvorba nových 

služieb cestovného 

ruchu, vďaka 

ktorému sa vytvoria 

podmienky pre 

zvýšenie 

prenocovaní 

v regióne - výstavba 

remeselného centra 

tradičnými postupmi 

a technikami. 

nie nie 
neposudzuje 

sa 
2 

Zvýšenie 

atraktívnosti 

regiónu Snina. 

Podpora 

podnikateľov v 

oblasti 

poskytovania 

ubytovania a 

gastronómie. 

Zachovanie 

kultúrneho 

dedičstva a 

tradičných remesiel 

v regióne. Vznik 

Remeselného 

centra ako nová a 

jediná služba v 

regióne. Zvýšenie 

počtu prenocovaní 

v regióne. 

0 0 61 000 € 61 000 € 6 000 € nie 

Sídlo: 

Topoľa 69, 

067 65 

Topoľa  

IČO: 52 306 852 
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Por. 

č. 

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 
Uplatnenie 

výnimky 

na základe 

§ 8, ods. 4  

zákona   Priamo 

(počet) 

Nepriamo 

(počet) 
Celkom Rok 2020 

10 

Názov: Mesto Snina 

Skvalitnenie a 

rozšírenie služieb v 

oblasti 

voľnočasových 

aktivít 

poskytovaných 

širokej verejnosti. 

Zvýšenie atraktivity 

regiónu, rozvoj 

cestovného ruchu -

dovybavenie 

priestorov Plavárne 

Snina za účelom 

spustenia jej 

prevádzky. 

nie nie 
neposudzuje 

sa 
2 

Podpora 

cestovného ruchu v 

okrese Snina, 

predovšetkým 

aktivít zameraných 

na budovanie 

infraštruktúry 

cestovného ruchu a 

ponuka služieb v 

súlade s 

destinačnou 

stratégiou pre 

rozvoj cestovného 

ruchu s dôrazom na 

viacdňovú 

turistiku. 

Skvalitnenie a 

rozšírenie služieb 

poskytovaných 

návštevníkom. 

Zvýšenie 

návštevnosti 

okresu Snina a 

podpora 

hospodárskeho 

rastu regiónu. 

Zníženie 

nezamestnanosti v 

okrese.  

0 0 70 981 € 70 981 € 70 981 € nie 

Sídlo: 

Strojárska 

2060/95, 069 

01 Snina 

IČO: 00 323 560 
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Por. 

č. 

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 
Uplatnenie 

výnimky 

na základe 

§ 8, ods. 4  

zákona   Priamo 

(počet) 

Nepriamo 

(počet) 
Celkom Rok 2020 

11 

Názov: 

Obec 

Zemplínske 

Hámre 

Zakúpenie pôvodnej 

drevenice s 

priľahlým dvorom 

za účelom zvýšenia 

návštevnosti v 

oblasti cestovného 

ruchu - zakúpenie 

drevenice s 

priľahlým dvorom. 

nie nie 
neposudzuje 

sa 
2 

Podpora 

cestovného ruchu 

rozšírením služieb 

poskytovaných 

návštevníkom. 

Využitie 

kultúrneho 

dedičstva.  Podpora 

živej tradície a 

miestnej kultúry, 

podpora potenciálu 

zvyšovania 

zamestnanosti a 

cestovného ruchu 

ako aj forma 

kultúrno 

poznávacej formy 

cestovného ruchu. 

0 0 50 000 € 35 000 € 35 000 € nie 

Sídlo: 

Hlavná 

152/183, 067 

77 

Zemplínske 

Hámre 

IČO: 00 323 853 

 Spolu  3 0 535 681 € 475 431 € 293 236 €  

 

 


