
Príloha č. 3

ZOZNAM PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ALEBO SPOLUFINANCOVANÝCH Z REGIONÁLNEHO PRÍSPEVKU  (RP)

Priamo 
(počet)

Neriamo 
(počet)

Celkom Rok 2019

Názov: Obec Uzovce

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

Sídlo: Obecný úrad Uzovce 136, 082 66 Uzovce 

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

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

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, posilnenie celodenného 
vzdelávacieho systému s využitím existujúcich priestorov 
miest a obcí

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

Názov: Spojená škola Sabinov 

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

Sídlo: SNP 16, 083 01 Sabinov
Opatrenie: B.1. Podpora budovania tréningových centier a 
regionálnych centier vzdelávania

IČO: 42383153
Podopatrenie: B.1.2. Vybudovanie 2 regionálnych centier  
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, 083 01 Sabinov

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

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

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 v oblasti rastlinnej, živočíšnej a ovocinárskej 
prvovýroby a jej koordinácia v nadväznosti na 
spracovateľské kapacity, ktoré sú v okrese/regióne k 
dispozícii

IČO: 36490369

Podopatrenie: C.2.3. Vytvorenie podmienok pre podporu 
podnikateľských projektov v oblasti lesného hospodárstva 

Názov: Sociálny podnik Jarovnice s.r.o.

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

Sídlo: Jarovnice 129, 082 63 Jarovnice

Opatrenie: 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

IČO: 52290972

Názov: SIPSTAV - Sociálny integračný podnik 
stavebný

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

Sídlo: Jarková 21, 082 22 Šarišské Michaľany 

Opatrenie: 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

nie20 000,00 €20 000,00 €20 000,00 €

5
Nákup techniky pre spracovanie 

drevného odpadu za účelom výroby 
štiepky

áno áno áno 80 000,00 € 80 000,00 € nie

nie nie nepodlieha

3

nie35 000,00 €35 000,00 €

nie nie nepodlieha 0 0 81 404,00 € 81 404,00 €

3 0 114 286,00 €

4
Zlepšenie podmienok 

predprimárneho vzdelávania 
0 0 35 000,00 €

7

Skvalitnenie praktického vyučovania 
v odbore spoločného stravovania a v 

odbore kuchár 
nie nie nepodlieha 0 0

81 404,00 €

Podpora zvyšovania zamestnanosti 
MRK a dlhodobo nezamestnaných 

áno áno áno 10 0 175 000,00 € 135 000,00 € 135 000,00 €

105 000,00 € 80 000,00 € 80 000,00 €6

NÁVRH ZMIEN SCHVÁLENÝCH ROČNÝCH PRIORÍT Akčného plánu rozvoja okresu Sabinov na rok 2019

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)

Prínos k realizácii cieľov Akčného plánuPrijímateľ regionálneho príspevku
Súlad projektu s 

pravidlami štátnej alebo 
minimálnej pomoci

Posúdenie projektu z 
hľadiska dodržiavania 

pravidiel štátnej pomoci 
alebo minimálnej pomoci

Podpora vytvárania 
pracovných miest

2

Uplatnenie výnimky 
na základe § 8, ods. 4  

zákona  

Podpora 
hospodárskej 

činnosti

2 0 89 189,00 € 42 183,00 € 42 183,00 € nienepodliehanienie

nie

2. etapa dostavby novej materskej 
školy (elektroinštalácia, NN prípojky, 
vzduchotechnika) za účelom zvýšenia 
kvality predprimárneho vzdelavania

Dofinancovanie výstavby materskej 
školy za účelom budovania podpornej  

infraštruktúry pre maldých ľudí
1

Zníženie nezamestnanosti 
znevýhodnených skupín, zahájenie 

výroby a poskytovanie služieb v obci 
Jarovnice a blízkom okolí 

áno áno áno 09

nie

nie
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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)

Prínos k realizácii cieľov Akčného plánuPrijímateľ regionálneho príspevku
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  

Podpora 
hospodárskej 

činnosti

IČO: 50226851

Názov: Verejnoprospešné služby, spol. s.r.o. 
Sabinov

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

Sídlo: Hollého 35, 083 01 Sabinov 
Opatrenie: C.1. Podpora regionálnej a miestnej 
ekonomiky, inovácií a investícií

IČO: 31719953

Podopatrenie: C.1.1. Podpora podnikateľských projektov 
v priemysle a službách v aktivitách inovácií, technológií a 
technologických postupov a na využitie disponibilnej 
pracovnej sily

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 v oblasti rastlinnej, živočíšnej a ovocinárskej 
prvovýroby a jej koordinácia v nadväznosti na 
spracovateľské kapacity, ktoré sú v okrese/regióne k 
dispozícii

IČO: 46937137

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

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

Sídlo: Rožkovany 317, 082 71 Lipany 

Opatrenie: 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

IČO: 36702668

Podopatrenie: C.2.2. Vytvorenie podmienok pre podporu 
podnikateľských projektov  v živočíšnej výrobe 

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 dopravný systém - plán 
udržateľnej mobility 

Názov: Obec Drienica 
Prioritná oblasť: E. Rozvoj a podpora cestovného ruchu a 
obnova kultúrneho dedičstva 

Sídlo: Drienica 168, 083 01 Sabinov 
Opatrenie: E.1. Podpora atraktívnosti okresu pre cestovný 
ruch a zamestnanosť 

IČO: 00326968
Podopatrenie: E.1.1. Výstavba voľnočasových, 
oddychových a rekreačných zón 

Názov: Obec Dubovica 
Prioritná oblasť: E. Rozvoj a podpora cestovného ruchu a 
obnova kultúrneho dedičstva 

Sídlo: Dubovica 190, 082 71 Lipany
Opatrenie: E.1. Podpora atraktívnosti okresu pre cestovný 
ruch a zamestnanosť 

IČO: 00326992
Podopatrenie: E.1.1. Výstavba voľnočasových, 
oddychových a rekreačných zón 

Názov: Lyžiarsky klub SKI K2 Prešov 
Prioritná oblasť: E. Rozvoj a podpora cestovného ruchu a 
obnova kultúrneho dedičstva 

Sídlo: Tatranská 5246/37, 080 01 Prešov 
Opatrenie: E.1. Podpora atraktívnosti okresu pre cestovný 
ruch a zamestnanosť 

IČO: 42084369
Podopatrenie: E.1.1. Výstavba voľnočasových, 
oddychových a rekreačných zón 

Názov: Viktória Oboňová
Prioritná oblasť: E. Rozvoj a podpora cestovného ruchu a 
obnova kultúrneho dedičstva 

Sídlo: Šarišská 947/67, 082 21 Veľký Šariš
Opatrenie: E.1. Podpora atraktívnosti okresu pre cestovný 
ruch a zamestnanosť 

IČO: 47027100
Podopatrenie: E.1.2. Riešenie sezónnosti v cestovnom 
ruchu ako šanca na udržateľné pracovné miesta 

nie1 0 24 000,00 € 16 800,00 € 16 800,00 €15

Zvýšenie atraktivity a návštevnosti 
rekreačnej oblasti Drienica, zvýšenie 

záujmu o horskú cyklistiku pre 
širokú verejnosť 

áno áno áno

80 000,00 € 53 000,00 €

14 áno áno áno 0 0 15 000,00 € 15 000,00 € 15 000,00 €

13
Vybudovanie inžinierskej siete v 

rekreačnej oblasti Dubovica
nie nie nepodlieha nie

Vypracovanie projektovej 
dokumentácie na výstavbu novej 
sedačkovej lanovky v rekreačnej 

oblasti 

nie

0 0 134 560,00 € 113 160,00 € 113 160,00 €

Podpora budovania regionálnych 
cyklotrás (vetva P3 Torysa - Nižný 

Slavkov) - vypracovanie projektovej 
dokumentácie

nie 19 800,00 € 19 800,00 € nie

nie

12
Zvýšenie bezpečnosti návštevníkov 
rekreačnej oblasti vybudovaním 

chodníka s osvetlením
nie nie nepodlieha 0 0 50 000,00 € 47 000,00 € 47 000,00 € nie

nie nepodlieha 0 0 19 800,00 €

Zvýšenie ponuky živočíšnych 
produktov pre spotrebiteľský trh 
Zvýšenie konkurencieschopnosti 

poľnohospodárskej výroby 
prostredníctvom zaobstarania 
poľnohospodárskej techniky a 

rozšírenia podnikateľskej činnosti 

áno áno áno 2 0 115 286,00 €

8
Skvalitnenie poskytovaných služieb v 

oblasti ochrany a tvorby životného 
prostredia 

áno áno áno 1 0 30 000,00 € 19 500,00 € 19 500,00 €

10

9

11

1 77 000,00 € 40 000,00 € 40 000,00 €
Zriadenie priestoru na výkup ovocia 
a zeleniny za účelom jeho ďalšieho 

spracovania
áno áno áno 1

nie

nie
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Podpora 
hospodárskej 

činnosti

Názov: GLOOM Management o.z. 
Prioritná oblasť: E. Rozvoj a podpora cestovného ruchu a 
obnova kultúrneho dedičstva 

Sídlo: Mieru 2250/21, 083 01 Sabinov 
Opatrenie: E.1. Podpora atraktívnosti okresu pre cestovný 
ruch a zamestnanosť 

IČO: 37941381
Podopatrenie: E.1.1. Výstavba voľnočasových, 
oddychových a rekreačných zón 

Názov: Farma Kamenica s.r.o.
Prioritná oblasť: E. Rozvoj a podpora cestovného ruchu a 
obnova kultúrneho dedičstva 

Sídlo: Kamenica 1505, 082 71 Lipany 
Opatrenie: E.1. Podpora atraktívnosti okresu pre cestovný 
ruch a zamestnanosť 

IČO: 51680742
Podopatrenie: E.1.2. Riešenie sezónnosti v cestovnom 
ruchu ako šanca na udržateľné pracovné miesta 

Názov: Obec Ražňany
Prioritná oblasť: E. Rozvoj a podpora cestovného ruchu a 
obnova kultúrneho dedičstva 

Sídlo: Ražňany 235, 082 61 Ražňany
Opatrenie: E.1. Podpora atraktívnosti okresu pre cestovný 
ruch a zamestnanosť 

IČO: 00327689
Podopatrenie: E.1.1. Výstavba voľnočasových, 
oddychových a rekreačných zón 

Názov: Mikroregión Čergov 
Prioritná oblasť: E. Rozvoj a podpora cestovného ruchu a 
obnova kultúrneho dedičstva 

Sídlo: Drienica 168, 083 01 Sabinov 
Opatrenie: E.1. Podpora atraktívnosti okresu pre cestovný 
ruch a zamestnanosť 

IČO: 37939785
Podopatrenie: E.1.1. Výstavba voľnočasových, 
oddychových a rekreačných zón 

Názov: Obec Krivany 
Prioritná oblasť: E. Rozvoj a podpora cestovného ruchu a 
obnova kultúrneho dedičstva 

Sídlo: Záhradná 46, 082 71 Krivany 
Opatrenie: E.1. Podpora atraktívnosti okresu pre cestovný 
ruch a zamestnanosť 

IČO: 00327298
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.1. Podpora atraktívnosti okresu pre cestovný 
ruch a zamestnanosť 

IČO: 00327735
Podopatrenie: E.1.1. Výstavba voľnočasových, 
oddychových a rekreačných zón 

31 2 1 292 025,00 € 1 007 847,00 € 980 847,00 €

13 000,00 €

6 500,00 € 5 000,00 € 5 000,00 €nie nie nepodlieha 0 0

30 000,00 € 30 000,00 € nie

nie

nie

19

18

20

Zvýšenie bezpečnosti turistov v 
rekreačnej oblasti Drienica - Lysá 

vybudovaním 2 turistických 
chodníkov

Tvorba koncepcie múzejného 
zariadenia "Centrum Jána Lazoríka" 

v obci Krivany 

Výstavba rekreačného chodníka v 
NKP Park Ražňany 

nie nie nepodlieha

nie nie nepodlieha

17

Zvýšenie návštevnosti mesta Sabinov 
prostredníctvom interaktívneho 

projektu - Chodník Obchod na Korze 
16

Rozšírenie aktivít agroturistiky v 
oblasti vzdelávania

áno áno áno 1 0 41 000,00 €

nie

0 0

21

Revitalizácia záhrady pri 
evanielickom kostole za účelom 
zvýšenia bezpečnosti a zlepšenie 

vzhľadu mesta Sabinov

1 1 80 000,00 €nepodliehanienie

13 000,00 € 13 000,00 €

0 0 23 000,00 € 15 000,00 €

0nie nie nepodlieha 0 43 000,00 € 40 000,00 €

15 000,00 €

40 000,00 €

80 000,00 € 80 000,00 €

nie

nie


