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UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

č. 357 
z 24. augusta 2016 

 

k návrhu Akčného plánu rozvoja okresu Trebišov 

 
Číslo materiálu: 22460/2016 

Predkladateľ: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 

Vláda 

A. schvaľuje 

A.1. návrh Akčného plánu rozvoja okresu Trebišov s pripomienkami prijatými 

na rokovaní vlády; 

B. ukladá 

podpredsedovi vlády pre investície a informatizáciu 

podpredsedovi vlády a ministrovi vnútra 

ministrovi dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 

ministrovi hospodárstva 

ministerke pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 

ministrovi životného prostredia 

ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu 

ministrovi zdravotníctva 

ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny 

splnomocnencovi vlády SR pre rómske komunity 

splnomocnencovi vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov 

B.1. zabezpečiť plnenie opatrení a úloh vyplývajúcich z Akčného plánu rozvoja 

okresu Trebišov 

 priebežne do roku 2020  

ministrovi dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja  

B.2. poskytnúť regionálny príspevok vo výške 5 815 000 eur v súlade s Akčným 
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plánom rozvoja okresu Trebišov, z toho 1 000 000 eur v roku 2016, 1 100 000 

eur v roku 2017, 1 150 000 eur v roku 2018 a 2 565 000 eur v rokoch 2019 

a 2020  

 priebežne do roku 2020 

B.3. pokračovať v príprave cesty I/79 podľa výsledkov štúdie realizovateľnosti 

stavby Cesta I/79 Vranov nad Topľou – štátna hranica Slovenská 

republika/Ukrajina 

 priebežne do roku 2019 

B.4. v súčinnosti s vedúcim Úradu vlády SR, podpredsedom vlády pre investície 

a informatizáciu a podpredsedom vlády a ministrom vnútra prehodnotiť 

inštitucionálnu stránku podpory najmenej rozvinutých okresov a najmä rozsah 

jej administratívnych kapacít a financovania z verejných zdrojov 

 do 31. decembra 2016 

B.5. posilniť spoluprácu v oblasti regionálneho rozvoja so samosprávnymi krajmi 

 priebežne do roku 2020 

ministrovi financií 

B.6. uvoľniť finančné prostriedky pre rok 2016 na regionálny príspevok pre 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR podľa Akčného 

plánu rozvoja okresu Trebišov 

 do 30. septembra 2016 

predsedníčke Úradu pre verejné obstarávanie 

B.7. pripraviť a poskytovať ex ante podporu v oblasti verejného obstarávania 

s využívaním sociálneho aspektu pre najmenej rozvinuté okresy  

 priebežne do roku 2020 

ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu  

B.8. zvýšiť propagáciu odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolaní 

a odborných činností v nadväznosti na potreby trhu práce okresu 

 priebežne do roku 2020 

ministrovi hospodárstva 

B.9. vytvoriť pracovnú skupinu zloženú zo zástupcov Ministerstva hospodárstva 

SR, Slovenských elektrární, Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 

a Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a. s. za účelom udržania 

existujúcej prevádzky tepelnej elektrárne Vojany. Cieľom bude stanovenie 

výhod a nevýhod ďalšej prevádzky elektrárne a návrh eventuálnych opatrení  

 do 30. septembra 2016 
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C. odporúča  

predsedovi Košického samosprávneho kraja 

C.1. vytvoriť platformu pre riešenie kľúčových problémov hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja najmenej rozvinutých okresov v kraji  

 do 30. septembra 2016 

C.2. prehodnotiť nastavenie zamerania stredného školstva tak, aby odrážalo potreby 

trhu práce v najmenej rozvinutých okresoch a regióne 

 do 31. decembra 2016 

C.3. upraviť hodnotiace kritériá Regionálnych integrovaných územných stratégií 

tak, aby projekty uvedené v akčných plánoch najmenej rozvinutých okresov 

mali v hodnotiacom procese bodové zvýhodnenie 

 ihneď. 

Vykonajú: podpredseda vlády pre investície a informatizáciu 

podpredseda vlády a minister vnútra 

minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 

minister financií 

minister hospodárstva 

ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 

minister životného prostredia 

minister školstva, vedy, výskumu a športu 

minister zdravotníctva 

minister práce, sociálnych vecí a rodiny 

vedúci Úradu vlády SR 

predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie 

splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity 

splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov 

Na vedomie: predseda Košického samosprávneho kraja 

predseda Združenia miest a obcí Slovenska  

predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 

predseda Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a. s.  

generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Slovenských elektrární 


