
Príloha č. 3

ZOZNAM AKTIVÍT V OKRESE, KTORÝCH REALIZÁCIA SA MÁ ZAČAŤ V PRÍSLUŠNOM KALENDÁRNOM ROKU

Prioritná oblasť: D. Zvýšenie investícií do rozvoja 
dopravnej, technickej a sociálnej infraštruktúry a 
zlepšenie atraktivity územia  a kvality služieb 
Opatrenie: D.3. Podpora budovania sociálnych 
zariadení a centier integrovanej zdravotnej 
starostlivosti 
Prioritná oblasť:
Opatrenie:
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Prioritná oblasť:
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Opatrenie:

Sabinov, 01.10.2018
Ing. Ján Baňas Podpis:
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3.

Miesto, dátum: 
Meno a priezvisko predsedu výboru:

NÁVRH ROČNÝCH PRIORÍT Akčného plánu rozvoja okresu Sabinov na rok 2019

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

ORTHON, s.r.o.1. Prístavba polikliniky v Sabinove 
Modernizácia a rozširovanie poskytovaných zdravotníckych služieb na 
území okresu Sabinov 

Poradové 
číslo

Názov aktivity Popis aktivity Prínos k realizácii cieľov Akčného plánuZodpovedný subjekt 

6.



Príloha č. 3

ZOZNAM PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ALEBO SPOLUFINANCOVANÝCH Z REGIONÁLNEHO PRÍSPEVKU  (RP)

Priamo 
(počet)

Neriamo 
(počet)

Celkom Rok 2019

Názov : Obec Červenica pri Sabinove 

Prioritná oblasť: B. Rozvoj a podpora ľudských 
zdrojov - integrácia, vzdelávanie, tréningy, 
poradenstvo na partnerskej spolupráci všetkých 
zainteresovaných subjektov

Sídlo:
Obecný úrad Červenica pri Sabinove 
122, 082 56 Pečovská Nová Ves 

Opatrenie: B.3. Podpora investícií do 
predprimárneho a primárneho vzdelávania, 
posielnenie celodenného vzdelávacieho systému 
a využitím existujúcixh priestorov miest a obcí

IČO: 00326925
Podopatrenie:B.3.1. Zvýšenie kapacít a kvality 
predprimárneho vzdelávania 

Názov : Obec Uzovce

Prioritná oblasť: B. Rozvoj a podpora ľudských 
zdrojov - integrácia, vzdelávanie, tréningy, 
poradenstvo na partnerskej spolupráci všetkých 
zainteresovaných subjektov

Sídlo: Uzovce 136, 082 66 Uzovce 

Opatrenie: B.3. Podpora investícií do 
predprimárneho a primárneho vzdelávania, 
posielnenie celodenného vzdelávacieho systému 
a využitím existujúcixh priestorov miest a obcí

IČO: 00327921
Podopatrenie:B.3.1. Zvýšenie kapacít a kvality 
predprimárneho vzdelávania 

Názov : Obec Červená Voda

Prioritná oblasť: B. Rozvoj a podpora ľudských 
zdrojov - integrácia, vzdelávanie, tréningy, 
poradenstvo na partnerskej spolupráci všetkých 
zainteresovaných subjektov

Sídlo: Červená Voda 28

Opatrenie: B.3. Podpora investícií do 
predprimárneho a primárneho vzdelávania, 
posielnenie celodenného vzdelávacieho systému 
a využitím existujúcixh priestorov miest a obcí

IČO: 00326909
Podopatrenie:B.3.1. Zvýšenie kapacít a kvality 
predprimárneho vzdelávania 

Názov : OVOCNÁ ZÁHRADA s.r.o.

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

Sídlo: Červená Voda 147, 083 01 Sabinov 
Opatrenie: C.2. Podpora oživenia 
poľnohospodárskej výroby

IČO: 46937137
Podopatrenie: C.2.4. Vytvorenie podmienok na 
podporu podnikateľských projektov v oblasti 
sadovníctva a ovocinárstva 

Názov : Obec Torysa 

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

Sídlo: Torysa 28, 082 76 Torysa 
Opatrenie: C.1. Podpora regionálnej a miestnej 
ekonomiky, inovácií a investícií

IČO: 00327883

Podopatrenie: C.1.2. Podpora výstavby, 
rekonštrukcie a modernizácie priemyselných 
areálov, objektov a plôch v okrese Sabinov pre 
zvýšenie atraktívnosti 

NÁVRH ROČNÝCH PRIORÍT Akčného plánu rozvoja okresu Sabinov na rok 2019

nie neposudzuje sa

áno

nie neposudzuje sa 7

1 1

0

0 0

Vytvorenie nového produktu v regióne 

Výška RP na projekt
Poradové 

číslo
Účel poskytnutia regionálneho príspevku

Celkové 
náklady 
projektu

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

neposudzuje sa

neposudzuje sa

neposudzuje sa

neposudzuje sa

3 5

2 1

80 000,00 € 50 000,00 € nie

nie

Prínos k realizácii cieľov Akčného plánu

2 Zvýšenie kapacity materskej školy 140 610,00 € 42 183,00 € 42 183,00 € nie

333 000,00 € 59 900,00 € 59 900,00 €

Prijímateľ regionálneho príspevku

Zvýšenie kapacity a výstavba objektu novej 
materskej školy

nie neposudzuje sa

Súlad projektu s 
pravidlami štátnej alebo 

minimálnej pomoci

Posúdenie projektu z 
hľadiska dodržiavania 

pravidiel štátnej pomoci 
alebo minimálnej pomoci

Podpora vytvárania 
pracovných miest Uplatnenie výnimky 

na základe § 8, ods. 4  
zákona  

1

Podpora 
hospodárskej 

činnosti

nie neposudzuje sa

nie

5

Úhrada výdavkov spojených s vypracovaním 
projektovej dokumentácie na rekonštrukciu 
miestnej komunikácie a dobudovanie 
infraštruktúry v lokalite priemyselného parku 
v obci Torysa 

16 500,00 € 15 000,00 € 15 000,00 €

3
Vybavenie Materskej školy a Školskej 
jedálne - Zvýšenie kapacity vydaných jedál a 
Zvýšenie kapacity spálne 

35 000,00 € 10 500,00 € 10 500,00 €

nie

4 0,00 €



Názov : Obec Torysa 

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

Sídlo: Torysa 28, 082 76 Torysa 
Opatrenie: C.1. Podpora regionálnej a miestnej 
ekonomiky, inovácií a investícií

IČO: 00327883

Podopatrenie: C.1.2. Podpora výstavby, 
rekonštrukcie a modernizácie priemyselných 
areálov, objektov a plôch v okrese Sabinov pre 
zvýšenie atraktívnosti 

Názov : Mestské lesy Sabinov, s.r.o.

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

Sídlo:
Námestie slobody 57, 083 01 
Sabinov 

Opatrenie: C.2. Podpora oživenia 
poľnohospodárskej výroby

IČO: 36490369
Podopatrenie: C.2.3. Vytvorenie podmienok 
prepodporu podnikateľských projektov v oblasti 
lesného hospodárstva

Názov : ORTHON, s.r.o.

Prioritná oblasť: D. Zvýšenie investícií do 
rozvoja dopravnej, technickej a sociálnej 
infraštruktúry a zlepšenie atraktivity územia  a 
kvality služieb 

Sídlo:
Štúrová 12/423, 082 22 Šarišské 
Michaľany 

Opatrenie: D.3. Podpora budovania sociálnych 
zariadení a centier integrovanem zdravotnej 
starostlivosti 

IČO: 46452362
Podopatrenie: D.3.2. Zvýšenie a rozširovanie 
poskytovaných zdravotníckych služieb na území 
okresu Sabinov 

Názov : Mesto Lipany 

Prioritná oblasť: D. Zvýšenie investícií do 
rozvoja dopravnej, technickej a sociálnej 
infraštruktúry a zlepšenie atraktivity územia  a 
kvality služieb 

Sídlo: Krivianska 1, 082 71 Lipany Opatrenie: D.5. Dopravná infraštruktúra 
podporujúca udržateľnú mobilitu pracovnej sily 

IČO: 00327379
Podopatrenie: D.5.2. Integrovaný systém - plán 
udržateľnej mobility 

Názov : Združenie obcí hornej Torysy

Prioritná oblasť: D. Zvýšenie investícií do 
rozvoja dopravnej, technickej a sociálnej 
infraštruktúry a zlepšenie atraktivity územia  a 
kvality služieb 

Sídlo: Krivianska 557/1, 082 71 Lipany Opatrenie: D.5. Dopravná infraštruktúra 
podporujúca udržateľnú mobilitu pracovnej sily 

IČO: 37938231
Podopatrenie: D.5.2. Integrovaný systém - plán 
udržateľnej mobility 

Názov : Združenie obcí hornej Torysy

Prioritná oblasť: D. Zvýšenie investícií do 
rozvoja dopravnej, technickej a sociálnej 
infraštruktúry a zlepšenie atraktivity územia  a 
kvality služieb 

Sídlo: Krivianska 557/1, 082 71 Lipany Opatrenie: D.5. Dopravná infraštruktúra 
podporujúca udržateľnú mobilitu pracovnej sily 

IČO: 37938231
Podopatrenie: D.5.2. Integrovaný systém - plán 
udržateľnej mobility 

11 Podpora budovania regionálnych cyklotrás 

10 Podpora budovania regionálnych cyklotrás nie neposudzuje sa

38 000,00 € 38 000,00 € 38 000,00 €

100 000,00 € 80 000,00 €

10 0

3 0neposudzuje sa

nienie neposudzuje sa neposudzuje sa 0 0

9 Popdora budovania regionálnych cyklotrás 76 000,00 € 76 000,00 € 76 000,00 € nie

25 000,00 € nie

8
Modernizácia a rozširovanie poskytovaných 
zdravotníckych služieb na území okresu 
Sabinov 

áno áno áno

nie neposudzuje sa neposudzuje sa

5

0 0

7-9 18 000,00 € 18 000,00 € 18 000,00 €

neposudzuje sa

nie

nie7 Rozšírenie výrobných kapacít 

6

Úhrada výdavkov spojených s vypracovaním 
projektovej dokumentácie na rekonštrukciu 
budovy a materiálno-technické vybavenie 
budovy obecného podniku v obci Torysa 

11 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 €

80 000,00 €

neposudzuje sa neposudzuje sa

nie neposudzuje sa

nie

0 0 25 000,00 € 25 000,00 €

nie



Názov : Obec Torysa 

Prioritná oblasť: D. Zvýšenie investícií do 
rozvoja dopravnej, technickej a sociálnej 
infraštruktúry a zlepšenie atraktivity územia  a 
kvality služieb 

Sídlo: Torysa 28, 082 76 Torysa 
Opatrenie: D.3. Podpora budovania sociálnych 
zariadení a centier integrovanej zdravotnej 
starostlivosti 

IČO: 00327883
Podopatrenie: D.3.2. Zvýšenie kapacít 
zdravotníckych zariadení a dostupnost 
zdravotných služieb na území okresu Sabinov 

Názov : Mesto Sabinov 

Prioritná oblasť: D. Zvýšenie investícií do 
rozvoja dopravnej, technickej a sociálnej 
infraštruktúry a zlepšenie atraktivity územia  a 
kvality služieb 

Sídlo:
Námestie slobody 57, 083 01 
Sabinov Opatrenie: D.5. Dopravná infraštruktúra 

podporujúca udržateľnú mobilitu pracovnej sily 

IČO: 00327735
Podopatrenie: D.5.2. Integrovaný systém - plán 
udržateľnej mobility 

Názov : Mesto Lipany 
Prioritná oblasť: E. Rozvoj a podpora 
cestovného ruchu a obnova kultúrneho 

Sídlo: Krivianska 1, 082 71 Lipany 
Opatrenie: E.1. Popora atraktívnosti okresu pre 
cestovný ruch a zamestnanosť 

IČO: 00327379
Podopatrenie: E.1.1. Výstavba voľnočasových, 
oddychových a rekreačných zón 

Názov : Združenie kamenná veža 
Prioritná oblasť: E. Rozvoj a podpora 
cestovného ruchu a obnova kultúrneho 
dedičstva 

Sídlo: Kamenica 401, 082 71 Lipany
Opatrenie: E.1. Popora atraktívnosti okresu pre 
cestovný ruch a zamestnanosť 

IČO: 42036216
Podopatrenie: E.1.1. Výstavba voľnočasových, 
oddychových a rekreačných zón 

Názov : Mesto Sabinov 
Prioritná oblasť: E. Rozvoj a podpora 
cestovného ruchu a obnova kultúrneho 
dedičstva 

Sídlo:
Námestie slobody 57, 083 01 
Sabinov 

Opatrenie: E.2. Podpora a rozvoj vidieckeho 
turizmu v okrese

IČO: 00327735 Podopatrenie:
Poznámka: Predkladateľom projektov zapísaných v schválených ročných prioritách vzniká právny nárok na poskytnutie regionálneho príspevku  nadobudnutím účinnosti zmluvy o poskytnutí regionálneho príspevku. 

Sabinov, 01.10.2018

Ing. Ján Baňas Podpis:Meno a priezvisko predsedu výboru:

Miesto, dátum: 

15 000,00 €

99 260,00 €

2 000,00 €

nie

16 Vypracovanie projektovej dokumentácie nie neposudzuje sa neposudzuje sa 1 0 10 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € nie

15
Zvýšenie atraktívnosti územia a turistického 
ruchu 

nie neposudzuje sa neposudzuje sa 0 0 15 000,00 € 15 000,00 €

nie14 Dažďová kanalizácia nie neposudzuje sa neposudzuje sa 0 0 99 260,00 € 99 260,00 €

nie

13
Zvýšenie atraktivity cyklodopravy v meste 
prostredníctvom budovania a zriadenia 
doplnkovej infraštruktúry cyklistickej trasy

nie neposudzuje sa neposudzuje sa 0 1 1 052 700,30 € 10 000,00 € 10 000,00 € nie

12

Úhrada výdavkov spojených s vypracovaním 
projektovej dokumnetácie na rozšírenie a 
vybavenosť centra zdravotného zariadenia v 
obci Torysa 

áno neposudzuje sa neposudzuje sa 3 0 22 000,00 € 20 000,00 €


