
Príloha č. 3

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

Prioritná oblasť:B. Prioritná oblasť 
Podnikanie a lepšie pracovné miesta
A. Prioritná oblasť Komunikácia a 
koordinácia

Opatrenie:A.2 Klaster Tokaj
B.2 Podpora minimálne 6 mladých farmárov
B.3 Podpora podnikateľských subjektov v 
priemysle, službách a cestovnom ruchu

Prioritná oblasť:Komunikácia a koordinácia 

Opatrenie:A.3 Geopark Zemplín - Tokaj

Realizovať začlenenie územia Zemplín - Tokaj medzi geoparky v 
zmysle aktualizácie Koncepcie geoparkov SR

2. Začlenenie územia do Koncepcie geoparkov SR

NÁVRH ROČNÝCH PRIORÍT Akčného plánu rozvoja okresu Trebišov 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

Ministerstvo pôdohospodárstva a 
rozvoja vidieka Slovenskej 

republiky

Ministerstvo životného prostredia 
Slovenskej republiky

1. Rozdrobenosť vlastníctva pôdy

Problém inštitútu náhradného užívania pozemkov, ktorý bráni 
oprávneným vlastníkom reštrukturalizovať a vysádzať nové vinohrady v 

regióne Tokaj. Preto treba urýchlene zrealizovať pozemkové úpravy, 
ako podmienku ďalšieho rozvoja vinohradníctva a cestovného ruchu.

Poradové 
číslo

Názov aktivity Popis aktivity Prínos k realizácii cieľov Akčného plánuZodpovedný subjekt 



Príloha č. 3

ZOZNAM PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ALEBO SPOLUFINANCOVANÝCH Z REGIONÁLNEHO PRÍSPEVKU  (RP)

Priamo 
(počet)

Neriamo 
(počet)

Celkom Rok 2019

Názov :
RIOS spoločnosť s ručením 

obmedzeným Sečovce
Prioritná oblasť: Podnikanie a lepšie pracovné miesta

Sídlo: Kollárova 2/455, Sečovce
Opatrenie:Podpora podnikateľských subjektov v 
priemysle, službách a cestovnom ruchu

IČO: 31660657
Podopatrenie:Rozšírenie technológie výroby 
železných konštrukcií

Názov : HEDAN PLUS s.r.o Prioritná oblasť:Podnikanie a lepšie pracovné miesta

Sídlo: Varichovská 3791/73A,Trebišov
Opatrenie:Podpora podnikateľských subjektov v 
priemysle, službách a cestovnom ruchu

IČO: 44634099
Podopatrenie:Rozšírenie výroby vaječných cestovín v 
Trebišove

Názov : Obec Vojčice Prioritná oblasť:Podnikanie a lepšie pracovné miesta

Sídlo: P.O.Hviezdoslava 408,Vojčice Opatrenie:Podpora obecných podnikov

IČO: 332135
Podopatrenie:Podpora stavebnej výroby v obci 
Vojčice

Názov : Mesto Trebišov Prioritná oblasťModerné a dostupné služby
Sídlo: M.R.Štefánika 862/204,Trebišov Opatrenie:Zvýšenie kvality života

IČO: 331996 Podopatrenie:

Názov : Geopark Zemplín Prioritná oblasť:Komunikácia a koordinácia
Sídlo: Tokajská ulica 25/2,Malá Tŕňa Opatrenie:Geopark Zemplín

IČO: 51430509

 

áno áno 3

5 0

0áno

1 811 139,21 € 316 000,00 € 316 000,00 €

NÁVRH ROČNÝCH PRIORÍT Akčného plánu rozvoja okresu Trebišov na rok 2019

áno áno

áno áno

4 0

Rekonštrukcia mestskej plavárne

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)

1 0 nie

45 476,00 € 31 833,20 € 31 833,20 €

46 700,00 € 32 690,00 € 32 690,00 €áno2
Obstaranie technologického zariadenia za 

účelom zvýšenia objemu výroby

Prijímateľ regionálneho príspevku

Zväčšenie výroby a vytvorenie nových 
pracovných miest v hospodárskej činnosti v 

strojárenskom priemysle

áno áno

Súlad projektu s 
pravidlami štátnej alebo 

minimálnej pomoci

Posúdenie projektu z 
hľadiska dodržiavania 

pravidiel štátnej 
pomoci alebo 

minimálnej pomoci

nie

5

Úhrada výdavkov spojených s obstaraním 
analýz na prípravu, vytvroenie a spustenie 

prevádzky geopark na území okresu 
Trebišov v súlade s Akčným plánom rozvoja 

okresu Trebišov 

191 000,00 € 191 000,00 € 191 000,00 €

3
Zníženie nezamestnanosti a zahájenie výroby 

betónových výrobkov pre stavebný rozvoj 
obce a okolitých obcí

124 126,66 € 111 126,66 € 111 126,66 €

nie

4 nie

áno

áno

Uplatnenie výnimky 
na základe § 8, ods. 4  

zákona  

1

Podpora 
hospodárskej 

činnosti

áno áno nie

Prínos k realizácii cieľov Akčného plánu

Podpora vytvárania 
pracovných miest

áno 2 0


