
Zmena účelu a rozdelenia regionálneho príspevku – dodatok č.1 k Akčnému plánu 

rozvoja okresu Stropkov 

Čl. I 

 

Akčný plán rozvoja najmenej rozvinutého okresu Stropkov schváleného vládou SR uznesením  

č. 312 zo dňa 25.06.2019 sa mení a dopĺňa takto: 

1. Na strane 40 v tabuľke k systémovému opatreniu „A. Systémové opatrenia Akčného plánu na 
úrovni okresu Stropkov: Budovanie riadiacich a podporných rozvojových kapacít“ v riadku 

„Celkový rozpočet“ sa suma 350 000 eur nahrádza sumou 280 000 eur a v riadku „Z toho 

výška RP“ sa suma 350 000 eur nahrádza sumou 280 000 eur.  

Na strane 40 sa v závere systémového opatrenia „A“ upravuje tabuľka, ktorá po zmene znie: 

„Predpokladané zdroje financovania systémového opatrenia Akčného plánu na úrovni okresu 

Stropkov“ 

 

Predpokladané zdroje financovania: RP 

Celkový rozpočet: 280 000 eur 

Z toho výška RP: 280 000 eur 

Z toho orientačne programy 

spolufinancované z EŠIF: 
- 

 

2. Na strane 43 v časti Opatrenie „B4. Cestovný ruch“ sa v odrážke: „podporu rozširovania 

vybavenosti ubytovacích kapacít a ďalších aktivít smerom k zabezpečeniu celoročnej 

prevádzky na vodnej nádrži Veľká Domaša, v Stropkove (zatraktívnenie športovo-oddychovej 
zóny Pod vlekom s vytvorením zázemia pre turistickú verejnosť v turistickej ubytovni patriacej 

mestu Stropkov)“ dopĺňa za zátvorku čiarka a nasledujúci text: „ , aj v iných lokalitách 

turisticky atraktívnych oblastí okresu;“  

3. Na strane 44 v tabuľke k prioritnej oblasti „B. Prioritná oblasť Rozvoj regionálnej ekonomiky 

a inovácií“ v riadku „Celkový rozpočet“ sa suma 5 901 100 eur nahrádza sumou 6 406 100 eur 

a v riadku „Z toho výška RP“ sa suma 660 000 eur nahrádza sumou 1 165 000 eur. 

Na strane 44 sa na záver prioritnej oblasti „B“ upravuje tabuľka, ktorá znie: 

„Predpokladané zdroje financovania prioritnej oblasti B. Rozvoj regionálnej ekonomiky a inovácii“ 

Predpokladané zdroje financovania: 

Programy spolufinancované z EŠIF resp. ich 

ekvivalent v rámci programového obdobia 2020+, 
RP, VÚC, Fond na podporu umenia, Fond na 

podporu kultúry národnostných menšín, 

investičná pomoc v zmysle zákona č. 57/2018 Z. 
z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov*, vlastné zdroje 

Celkový rozpočet: 6 406 100 eur 

Z toho výška RP: 1 165 000 eur 

Z toho orientačne programy 

spolufinancované z EŠIF: 
3 462 180 Eur 



 

4. Na strane 48 v tabuľke k prioritnej oblasti „C. Prioritná oblasť Rozvoj ľudských zdrojov“ 

v riadku „Celkový rozpočet“ sa suma 10 042 750 eur nahrádza sumou 9 912 750 a v riadku „Z 
toho výška RP“ sa suma 330 000 eur nahrádza sumou 200 000 eur.  

Na strane 48 sa v závere prioritnej oblasti „C“ upravuje tabuľka, ktorá po zmene znie: 

 

„Predpokladané zdroje financovania prioritnej oblasti C. Rozvoj ľudských zdrojov“ 

Predpokladané zdroje 

financovania:  

Programy spolufinancované z EŠIF resp. ich ekvivalent 

v rámci programového obdobia 2020+, RP, vlastné zdroje 

Celkový rozpočet:  9 912 750 eur 

Z toho výška RP: 200 000 eur 

Z toho orientačne programy 

spolufinancované z EŠIF: 

9 568 250 eur  

             

5. Na strane 51 v časti „Opatrenie D4. Infraštruktúra obcí“ sa za text za odrážkou: „dobudovanie 

skládky II. kazety TKO Chotča, realizáciu mestskej kompostárne zameranej na biologicky 
rozložiteľné odpady, projektu separovaného zberu, sanácie starých neriadených skládok 

a ďalších environmentálnych záťaží, ako aj na rekultiváciu starej skládky a I. kazety TKO 

Chotča“ dopĺňa nasledovný text: „ , vytvorenie zberných dvorov v obciach okresu Stropkov pre 
zber komunálneho a biologicky rozložiteľného odpadu, zakúpenie technológie na zber 

a likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu.“ 

 

6. Na strane 51 v tabuľke k prioritnej oblasti „D. Prioritná oblasť Zlepšovanie podmienok pre 

život“  v riadku „Celkový rozpočet“ sa suma 57 561 991 eur nahrádza sumou 57 256 991 eur 

a v riadku „Z toho výška RP“ sa suma 605 000 eur nahrádza sumou 300 000 eur.  

Na strane 51 sa v závere prioritnej oblasti „D“ upravuje tabuľka, ktorá po zmene znie: 

„Predpokladané zdroje financovania prioritnej oblasti D. Zlepšovanie podmienok pre život:“ 

Predpokladané zdroje financovania: 

Programy spolufinancované z EŠIF resp. ich 
ekvivalent v rámci programového obdobia 2020+, 

RP, Environmentálny fond, vlastné zdroje 

Celkový rozpočet: 57 256 991 eur 

Z toho výška RP: 300 000 eur 

Z toho orientačne programy 

spolufinancované z EŠIF: 
55 911 641 eur 

 

 

 

 

 



7.  Na strane 56 „Tabuľka 21. Prehľad výdavkov podľa prioritných oblastí Akčného plánu NRO 

Stropkov“ sa vypúšťa a nahrádza nasledovným znením: 

Prioritná oblasť Celkový 

rozpočet (tis. 

€) 

Programy 

spolufinancované 

z EŠIF (tis. €) 

RP  

(tis. €) 

Počet 

pracovných 

miest 

A. Budovanie riadiacich a 
podporných rozvojových kapacít 

280,0 0,0 280,0 2 

B. Rozvoj regionálnej ekonomiky a 

inovácií 
6 406,1 3 462,2 1 165,0 167 

C. Rozvoj ľudských zdrojov 9 912,8 9 568,3 200,0 57 

D. Zlepšovanie podmienok pre 

život 
57 256,9 55 911,6 300,0 35 

Celkom 73 855,8 68 942,1 1 945,0 261 

 

 

 



 

 

Nám. slobody 1, 813 70 Bratislava 

 

Zmena účelu a rozdelenia regionálneho príspevku Akčného plánu  

rozvoja okresu Stropkov 

 

 

Predseda vlády Slovenskej republiky poverený podľa uznesenia vlády Slovenskej republiky  

č. 112 z 1. marca 2017 k Návrhu na postup pri zmene účelu a rozdelenia regionálneho príspevku 

Akčného plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu, na návrh podpredsedu vlády Slovenskej 

republiky pre investície a informatizáciu (ďalej len „podpredsedu vlády“), 

 

 

 

 

schvaľuje 

 

 

zmenu účelu a rozdelenia regionálneho príspevku Akčného plánu rozvoja okresu Stropkov 

prijatého uznesením vlády Slovenskej republiky č. 312/2019 zo dňa 25. júna 2019 k návrhu 

Akčného plánu rozvoja okresu Stropkov a návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov zo 

zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa.   

 

Táto zmena akčného plánu sa označuje ako dodatok č. 1. Prílohou je návrh podpredsedu vlády 

na zmenu účelu a rozdelenia regionálneho príspevku v akčnom pláne. 

 

 

 

 

 

 

Dňa: 03. 03. 2020 Peter Pellegrini 

predseda vlády Slovenskej republiky 


