
Príloha č. 3

ZOZNAM PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ALEBO SPOLUFINANCOVANÝCH Z REGIONÁLNEHO PRÍSPEVKU  (RP)

Priamo 

(počet)

Neriamo 

(počet)
Celkom Rok 2020

Názov : Obec Dubovica 

Prioritná oblasť: B. Rozvoj a podpora ľudských zdrojov (integrácia, 

vzdelávanie, tréningy, poradenstvo) na partnerskej spolupráci všetkých 

zainteresovaných subjektov 

Sídlo: Dubovica 190, 082 71 Lipany 

Opatrenie: B.3. Podpora investícii do predprimárneho a primárneho 

vzdelávania, posilnenie celodenného vzdelávacieho systému s využitím 

existujúcich priestorov miest a obcí
IČO: 00 326 992 Podopatrenie: B.3.2. Zvýšenie kvality primárneho vzdelávania

Názov : Obec Rožkovany

Prioritná oblasť: B. Rozvoj a podpora ľudských zdrojov (integrácia, 

vzdelávanie, tréningy, poradenstvo) na partnerskej spolupráci všetkých 

zainteresovaných subjektov 

Sídlo: Rožkovany 106, 082 71 Rožkovany 

Opatrenie: B.3. Podpora investícii do predprimárneho  a primárneho 

vzdelávania, posilnenie celodenného vzdelávacieho systému s využitím 

existujúcich priestorov miest a obcí
IČO: 00 327 719 Podopatrenie: B.3.2. Zvýšenie kvality primárneho 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 

IČO: 42 383 153
Podopatrenie: B.1.2. Vybudovanie 2 regionálnych centier vzdelávania

Názov : Obec Milpoš

Prioritná oblasť: B. Rozvoj a podpora ľudských zdrojov (integrácia, 

vzdelávanie, tréningy, poradenstvo) na partnerskej spolupráci všetkých 

zainteresovaných subjektov 

Sídlo: Milpoš 140, 082 71 Lipany 

Opatrenie: B.3. Podpora investícii do predprimárneho a primárneho 

vzdelávania, posilnenie celodenného vzdelávacieho systému s využitím 

existujúcich priestorov miest a obcí

IČO: 00 327 476
Podopatrenie: B.3.1. Zvýšenie kapacít a kvality predprimárneho 

vzdelávania

Názov : Obec Uzovský Šalgov 

Prioritná oblasť: B. Rozvoj a podpora ľudských zdrojov (integrácia, 

vzdelávanie, tréningy, poradenstvo) na partnerskej spolupráci všetkých 

zainteresovaných subjektov 

Sídlo: Uzovský Šalgov 138, 082 61 Ražňany 

Opatrenie: B.3. Podpora investícii do predprimárneho a primárneho 

vzdelávania, posilnenie celodenného vzdelávacieho systému s využitím 

existujúcich priestorov miest a obcí
IČO: 00 327 948 Podopatrenie: B.3.2. Zvýšenie kvality primárneho vzdelávania

Názov : Obec Ľutina 

Prioritná oblasť: B. Rozvoj a podpora ľudských zdrojov (integrácia, 

vzdelávanie, tréningy, poradenstvo) na partnerskej spolupráci všetkých 

zainteresovaných subjektov 

Sídlo: Ľutina 96, 082 57 Ľutina 

Opatrenie: B.3. Podpora investícii do predprimárneho a primárneho 

vzdelávania, posilnenie celodenného vzdelávacieho systému s využitím 

existujúcich priestorov miest a obcí
IČO: 00 327 425 Podopatrenie: B.3.2. Zvýšenie kvality primárneho vzdelávania

Názov : TECHNICKÉ SLUŽBY, spol. s.r.o. Lipany

Prioritná oblasť: C. Podpora regionálnej a miestnej ekonomiky vo 

všetkých odvetviach s dôrazom na priemysel, poľnohospodárstvo a 

lesníctvo 

Sídlo: Krivianska 3, 082 71 Lipany
Opatrenie: C.1. Podpora regionálnej a miestnej ekonomiky, inovácií a 

investícií

IČO: 31 704 735

Podopatrenie: C.1.1. Podpora podnikateľských projektov v priemysle a 

službách v aktivitách inovácií, technológií postupov a na využitie 

disponibilnej pracovnej sily

Názov :
Poľnohospodárstve družstvo                                

so sídlom v Jarovniciach

Prioritná oblasť: C. Podpora regionálnej a miestnej ekonomiky vo 

všetkých odvetviach s dôrazom na priemysel, poľnohospodárstvo a 

lesníctvo 

Sídlo: Jarovnice  507, 082 63 Jarovnice

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 

dispozícií

IČO: 00 200 522
Podopatrenie: C.2.1. Vytvorenie podmienok pre pdoporu 

podnikateľských projektov v rastlinnej výrobe 

Názov : Ing. Albín Kropuch

Prioritná oblasť: C. Podpora regionálnej a miestnej ekonomiky vo 

všetkých odvetviach s dôrazom na priemysel, poľnohospodárstvo a 

lesníctvo 

Sídlo: Krosnianska 7, 040 22 Košice 22

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 

dispozícií

IČO: 31 306 331
Podopatrenie: C.2.1. Vytvorenie podmienok pre pdoporu 

podnikateľských projektov v rastlinnej výrobe 

Názov : Poľnovýroba KRÁSNA LÚKA, s.r.o.

Prioritná oblasť: C. Podpora regionálnej a miestnej ekonomiky vo 

všetkých odvetviach s dôrazom na priemysel, poľnohospodárstvo a 

lesníctvo 

Sídlo: Šarišské Dravce 334, 082 73 Šarišské Dravce

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 

dispozícií 

IČO: 36 462 292
Podopatrenie: C.2.2. Vytvorenie podmienok pre podporu 

podnikateľských projektov v živočíšnej výrobe

NÁVRH ROČNÝCH PRIORÍT Akčného plánu rozvoja okresu Sabinov na rok 2020

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)

Poradové 

číslo
Prijímateľ regionálneho príspevku Účel poskytnutia regionálneho príspevku

Podpora 

hospodárskej 

činnosti

Posúdenie projektu z hľadiska 

dodržiavania pravidiel štátnej 

pomoci alebo minimálnej pomoci

Súlad projektu s pravidlami 

štátnej alebo minimálnej 

pomoci

Prínos k realizácii cieľov Akčného plánu

Podpora vytvárania 

pracovných miest

Celkové náklady 

projektu

Výška RP na projekt

Uplatnenie výnimky na 

základe § 8, ods. 4  zákona  

1
Výmena technológie vykurovania ZŠ Dubovica. 

Zvýšenie komfortu vyučovacieho procesu.
nie nie nepodlieha 0 0

3

Skvalitnenie praktického vyučovania v odbore 

spoločného stravovania, v odbore kuchár, v odbore 

potravinárska výroba rekonštrukciou, vybavením 

odobornej učebne a rekonštrukciou sociálnych 

zariadení

nie nie nepodlieha

37 500,00 € 37 500,00 € 37 500,00 € nie

2

Zvýšenie kvality primárneho vzdelávania v obci 

Rožkovany dokončením rekonštrukcie priestorov 

základnej školy 

nie nie nepodlieha 0

0 0 60 000,00 € 60 000,00 € 60 000,00 € nie

0 49 793,00 € 40 000,00 € 40 000,00 € nie

5

Zvýšenie kvality vyučovacieho procesu 

v Základnej škole Uzovský Šalgov - výmena 

strechy 

nie nie nepodlieha

4
Zvýšenie a zlepšenie podmienok predprimárneho 

vzdelávania prístavbou MŠ v obci Milpoš 
nie nie nepodlieha

0 0 20 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € nie

0 40 300,00 € 40 000,00 € 40 000,00 € nie0

7

Podpora rastu, inovácií a rozvoja v oblasti služieb 

v meste Lipany zakúpením novej techniky - 

traktor, fréza, navijak, kontajnerový nosič a 

kontajner 

áno áno áno

6
Zlepšenie vzdelávacieho procesu zriadením 

školskej jedálne
nie nie nepodlieha

2 0 100 416,00 € 80 000,00 € 80 000,00 € nie 

0 25 000,00 € 25 000,00 € 25 000,00 € nie 0

9

Zvýšenie kvality a úrodnosti pôdy                         

v rastlinnej výrobe zakúpením poľnohospodárskej 

techniky - rozmetadlo maštaľného hnoja

áno áno áno

8

Zvýšenie konkurencieschopnosti, kvality a 

úrodnosti pôd, udržanie zamestnanosti zakúpením 

tanierového podmietača

áno áno áno

0 0 14 400,00 € 14 400,00 € 14 400,00 € nie

0 25 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € nie0

10

Skvalitnenie chovu hovädzieho dobytka 

prostredníctvom nákupu poľnohospodárskej 

techniky

áno áno áno 0 59 284,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € nie1



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: 31 719 953

Podopatrenie: C.1.1. Podpora podnikateľských projektov v priemysle a 

službách v aktivitách inovácií, technológií postupov a na využitie 

disponibilnej pracovnej sily

Názov : Martina Angelovičová 

Prioritná oblasť: C. Podpora regionálnej a miestnej ekonomiky vo 

všetkých odvetviach s dôrazom na priemysel, poľnohospodárstvo a 

lesníctvo 

Sídlo: Námestie sv. Martina 97, 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 

dispozícií

IČO: 40 289 290
Podopatrenie: C.2.1. Vytvorenie podmienok pre pdoporu 

podnikateľských projektov v rastlinnej výrobe 

Názov : Ing. Milan Varga - Farma "KOVA"

Prioritná oblasť: C. Podpora regionálnej a miestnej ekonomiky vo 

všetkých odvetviach s dôrazom na priemysel, poľnohospodárstvo a 

lesníctvo 

Sídlo:
Červenica pri Sabinove 179, 082 56 Pečovská 

Nová Ves

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 

dispozícií

IČO: 37 786 041
Podopatrenie: C.2.1. Vytvorenie podmienok pre pdoporu 

podnikateľských projektov v rastlinnej výrobe 

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: 00 327 883

Podopatrenie: C.1.2. Podpora výstavby, rekonštrukcie a modernizácie 

priemyselných areálov, objektov a plôch v okrese Sabinov pre zvýšenie 

atraktívnosti

Názov : Ing. Igor Štvarták

Prioritná oblasť: C. Podpora regionálnej a miestnej ekonomiky vo 

všetkých odvetviach s dôrazom na priemysel, poľnohospodárstvo a 

lesníctvo 

Sídlo: Rovinky 55, 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 

dispozícií

IČO: 44 652 186
Podopatrenie: C.2.4. Vytvorenie podmienok pre podporu 

podnikateľských projektov v oblasti sadovníctva a ovocinárstva  

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: 37 938 231
Podopatrenie: D.5.2. Integrovaný systém - plán udržateľnej mobility 

Názov : Obec Poloma

 Prioritná oblasť:  D. Zvýšenie investícií do rozvoja dopravnej, 

technickej a sociálnej infraštruktúry a zlepšenie atraktivity územia a 

kvality služieb

Sídlo: Poloma 120, 082 73 Šarišské Dravce 
Opatrenie: D.3. Podpora budovania sociálnych zariadení a centier 

integrovanej zdravotnej starostlivosti

IČO: 00 327 638
Podopatrenie: D.3.1. Zvýšenie kapacít sociálnych zariadení  na území 

okresu Sabinov

Názov : Poliklinika Sabinov, n.o.

 Prioritná oblasť:  D. Zvýšenie investícií do rozvoja dopravnej, 

technickej a sociálnej infraštruktúry a zlepšenie atraktivity územia a 

kvality služieb

Sídlo: SNP 1, 083 01 Sabinov 
Opatrenie: D.3. Podpora budovania sociálnych zariadení a centier 

integrovanej zdravotnej starostlivosti

IČO: 37 886 827
Podopatrenie: D.3.2. Zvýšenie kapacít zdravotníckych zariadení a 

dostupnosť zdravotných služieb na území okresu Sabinov

Názov : Obec Ražňany

 Prioritná oblasť:  D. Zvýšenie investícií do rozvoja dopravnej, 

technickej a sociálnej infraštruktúry a zlepšenie atraktivity územia a 

kvality služieb

Sídlo: Ražňany 235, 082 61 Ražňany
Opatrenie: D.3. Podpora budovania sociálnych zariadení a centier 

integrovanej zdravotnej starostlivosti

IČO: 00 327 689
Podopatrenie: D.3.1. Zvýšenie kapacít sociálnych zariadení  na území 

okresu Sabinov

Názov : Obec Ražňany

Prioritná oblasť: D. Zvýšenie investícií do rozvoja dopravnej, technickej 

a sociálnej infraštruktúry a zlepšenie atraktivity územia  a kvality 

služieb 

Sídlo: Ražňany 235, 082 61 Ražňany
Opatrenie: D.5. Dopravná infraštruktúra podporujúca udržateľnú 

mobilitu pracovnej sily 

IČO: 00 327 689
Podopatrenie: D.5.2. Integrovaný systém - plán udržateľnej mobility 

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: 00 327 379
Podopatrenie: D.5.2. Integrovaný systém - plán udržateľnej mobility 

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. Popora atraktívnosti okresu                                                      

pre cestovný ruch a zamestnanosť 

IČO: 00 327 735
Podopatrenie: E.1.1. Výstavba voľnočasových, oddychových a 

rekreačných zón 

11

Zlepšenie poskytovaných služieb v oblasti ochrany 

a tvorby životného prostredia zakúpením 

vysokozdvižnej plošiny 

áno áno áno 1 0 60 000,00 € 40 000,00 € 40 000,00 € nie

13

Zvýšenie kvality poľnohospodárskej pôdy a 

obrábania zakúpením poľnohospodárskej techniky 

- rozmetadlo maštaľného hnoja 

áno áno áno

12

Zvýšenie efektivity využívania poľnohospodárskej 

pôdy v rastlinnej výrobe zakúpením 

poľnohospodárskej techniky - kolesového traktora 

áno áno áno

0 0 27 000,00 € 12 915,00 € 12 915,00 € nie

0 80 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € nie0

15
Zvýšenie produkcie včelích produktov zakúpením 

včelárskeho techonologického vybavenia 
áno áno áno

14
Zlepšenie dopravnej infraštruktúry v lokalite 

Nižný koniec v obci Torysa
nie nie nepodlieha

0 0 10 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € nie

0 16 500,00 € 15 000,00 € 15 000,00 € nie0

17
Zlepšenie sociálnych služieb v obci Poloma 

zriadením denného stacionára 
áno áno nepodlieha

16

Podpora budovania regionálnych cyklotrás - 

vypracovanie geodetických plánov v katatrálnych 

územiach obcí Torysa, Brezovica, Brezovička a 

Nižný Slavkov 

nie nie nepodlieha

2 0 88 000,00 € 80 000,00 € 80 000,00 € nie

0 26 000,00 € 26 000,00 € 26 000,00 € nie0

19
Zabezpečenie komplexných sociálnych služieb pre 

seniorov 
áno áno nepodlieha

18

Vznik novej ambulancie detskej kardiológie v 

okrese Sabinov - zakúpenie sonografického 

prístroja 

áno áno nepodlieha

1 0 39 540,00 € 39 540,00 € 39 540,00 € nie

0 66 000,00 € 66 000,00 € 66 000,00 € nie0

21

Podpora budovania cyklotrasy - I. úsek (ul. 

Štúrová - Drindač), Lávka Drindač cez potok 

Všivavec v Lipanoch

nie nie nepodlieha

20
Podpora ekologickej a udržateľnej pracovnej 

mobility - výstavbou osvetlenia cyklochodníka
nie nie nepodlieha

0 0 160 060,00 € 160 060,00 € 160 060,00 € nie

0 48 000,00 € 48 000,00 € 48 000,00 € nie0

22

Zlepšenie materiálno-technického zabezpečenia 

verejných podujatí obstaraním mobilného pódia s 

prestrešením

áno áno nepodlieha 0 65 000,00 € 65 000,00 € 65 000,00 € nie0



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

kultúrneho dedičstva 

Sídlo: Drienica 168, 083 01 Sabinov
Opatrenie: E.1. Popora atraktívnosti okresu                                  pre 

cestovný ruch a zamestnanosť 

IČO: 00 326 968
Podopatrenie: E.1.1. Výstavba voľnočasových, oddychových a 

rekreačných zón 

7 0 1 207 793,00 1 029 415,00 1 029 415,00

ZOZNAM PROJEKTOV SCHVÁLENÝCH V RÁMCI ROČNÝCH PRIORÍT NA ROK 2019, KOTRÉ NEBOLI REALIZOVANÉ

Priamo 

(počet)

Neriamo 

(počet)
Celkom Rok 2020

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. Podpora atraktívnosti okresu pre cestovný ruch a 

zamestnanosť 

IČO: 42 036 216
Podopatrenie: E.1.1. Výstavba voľnočasových, oddychových a 

rekreačných zón 

ZOZNAM PROJEKTOV SCHVÁLENÝCH V RÁMCI AKTUALIZÁCIE ROČNÝCH PRIORÍT NA ROK 2019, KTORÝCH REALIZÁCIA SA PRESÚVA NA ROK 2020

Priamo 

(počet)

Neriamo 

(počet)
Celkom Rok 2020

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: 51 680 742
Podopatrenie: E.1.2. Riešenie sezónnosti v cestovnom ruchu ako šanca 

na udržateľné pracovné miesta 

Výška RP na projekt
Uplatnenie výnimky na 

základe § 8, ods. 4  zákona  

1
Rozšírenie aktivít agroturistiky v oblasti 

vzdelávania
áno áno áno 1 0 43 000 € 30 000 € 30 000 € nie

Poradové 

číslo
Prijímateľ regionálneho príspevku Účel poskytnutia regionálneho príspevku

Podpora 

hospodárskej 

činnosti

Posúdenie projektu z hľadiska 

dodržiavania pravidiel štátnej 

pomoci alebo minimálnej pomoci

Súlad projektu s pravidlami 

štátnej alebo minimálnej 

pomoci

Prínos k realizácii cieľov Akčného plánu

Podpora vytvárania 

pracovných miest Celkové náklady 

projektu

23

Zvýšenie bezpečnosti obyvateľov obce a 

návštevníkov rekreačnej oblasti vybudovaním 

chodníka 2. a 3. etapy 

nie nie nepodlieha 0 0 90 000,00 € 90 000,00 € 90 000,00 € nie

Výška RP na projekt

Odôvodnenie

1
Zvýšenie atraktívnosti územia a turistického ruchu 

– obnova bašty hradu
nie nie nepodlieha 0 0 15 000,00 € 15 000,00 € 15 000,00 €

Žiadateľ upustil od podpisu 

zmluvy

Poradové 

číslo
Prijímateľ regionálneho príspevku Účel poskytnutia regionálneho príspevku

Podpora 

hospodárskej 

činnosti

Posúdenie projektu z hľadiska 

dodržiavania pravidiel štátnej 

pomoci alebo minimálnej pomoci

Súlad projektu s pravidlami 

štátnej alebo minimálnej 

pomoci

Prínos k realizácii cieľov Akčného plánu

Podpora vytvárania 

pracovných miest
Celkové náklady 

projektu


