
Zmena účelu a rozdelenia regionálneho príspevku - dodatok č. 2 

k Akčnému plánu rozvoj okresu Medzilaborce v znení dodatku č. 1 

 
 

 

Akčný plán rozvoja okresu Medzilaborce schválený vládou SR uznesením č. 305 zo dňa  

3. júla 2018 sa mení a dopĺňa takto: 

 

1. Na strane 25 v tabuľke k prioritnej oblasti 1 – Ekonomika „Predpokladané zdroje 

financovania prioritnej oblasti 1 – Ekonomika“ v riadku „Celkový rozpočet“ sa suma 

17 053 tis. eur nahrádza sumou 17 353 tis. eur a v riadku „Z toho výška RP“ sa suma 

740 tis. eur nahrádza sumou 1040 tis. Eur. 

 

Na strane 25 sa na záver prioritnej oblasti „1“ upravuje tabuľka, ktorá znie: 

 

„Predpokladané zdroje financovania prioritnej oblasti 1 – Ekonomika“.  

Predpokladané zdroje financovania: PRV, OP RH, resp. ich ekvivalenty, CLLD, SIH, RP, 
OP VaI,IROP - KKP, resp. ich ekvivalent 
RP, PMS,  združená investícia (mesto, VÚC, ...), 
Regionálna investičná pomoc (RIP) podľa zákona 
č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov, OP ĽZ, 
resp. jeho ekvivalent SIH, vlastné zdroje, PRV, 
resp. jeho ekvivalent RP, PCS, OOCR, KOCR, PCS,  
2% z dane, dotácia z MK SR, súkromní donori, 
podporné finančné mechanizmy (NFM, ŠFM, ...), 
Erazmus, Erazmus+, 
ErazmusforYoungEntrepreneurs 

Celkový rozpočet: 17 353 tis.eur 

Z toho výška RP: 1040  tis.eur 

Z toho orientačne investičná 
pomoc/orientačne programy 
spolufinancované z EŠIF: 

3 972 tis. eur/6 366  tis. EUR 

 

2.  Na strane 30 v tabuľke k prioritnej oblasti 3 – Služby „Predpokladané zdroje 

financovania prioritnej oblasti 3 - Služby“ v riadku „Celkový rozpočet“ sa suma 20 901 

tis. eur nahrádza sumou 20 601 tis. eur a v riadku „Z toho výška RP“ sa suma 645 tis. 

eur nahrádza sumou 345 tis. eur. 

 

Na strane 30 sa na záver prioritnej oblasti „3“ dopĺňa tabuľka, ktorá znie: 

 

„Predpokladané zdroje financovania prioritnej oblasti 3 – Služby“.  

Predpokladané zdroje financovania: IROP, resp. jeho ekvivalent 
RP, CLLD, štátny rozpočet MDV SR – ŠFRB, PRV, 
OP KŽP, resp. ich ekvivalenty, 



Environmentálny fond,  
SIEA,EKPK, RP 

Celkový rozpočet: 20 601 tis.eur 

Z toho výška RP: 345 tis.eur 

Z toho orientačne programy 
spolufinancované z EŠIF: 

10 128 tis.eur 

 

3. Na strane 32 „Tabuľka 1. Prehľad výdavkov podľa prioritných oblastí a opatrení 

NRO Medzilaborce a odhad vytvorených pracovných miest“ sa vypúšťa a nahrádza 

nasledovným znením: 

 

Prehľad výdavkov podľa prioritných oblastí a opatrení NRO Medzilaborcea odhad vytvorených 

pracovných miest 

 

Prioritná oblasť/opatrenie 

Celkový 

rozpočet v 

EUR 

Výška 

verejných 

zdrojov 

z programov 

spolufinancova

ných z EŠIF v 

EUR 

Výška RP v 

EUR 

Počet 

prac.  

miest 

A. Systémové opatrenia Akčného plánu na úrovni NRO Medzilaborce 

  Spolu 100 000,00 0,00 100 000,00 1 

1. Prioritná oblasť: Ekonomika  

  
Spolu 17 353 000,00 6 366 000,00 1040 000,00 250 

2. Prioritná oblasť: Vzdelávanie a adaptácia pracovnej sily na potreby trhu 

  
Spolu 500 000,00 380 000,00 100 000,00 10 

3. Prioritná oblasť: Služby  

  Spolu 20 601 000,00 10 128000,00 345 000,00 116 

CELKOM 38 554 000,00 16 874 000,00 1 585 000,00 377 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nám. slobody 1, 813 70 Bratislava 

 

Zmena účelu a rozdelenia regionálneho príspevku  

Akčného plánu rozvoja okresu Medzilaborce 

 

 

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 vedúceho Úradu vlády 

Slovenskej republiky (ďalej len „úradu vlády“), 

 

 

schvaľuje 

 

 

zmenu účelu a rozdelenia regionálneho príspevku Akčného plánu rozvoja okresu Medzilaborce 

(ďalej len „akčný plán“) zo dňa 03. júla 2018 na základe návrhu na zmenu účelu a rozdelenia 

regionálneho príspevku v akčnom pláne a odporúčania Výboru pre rozvoj okresu 

Medzilaborce.       

 

Táto zmena akčného plánu sa označuje ako dodatok č. 2. Prílohou je návrh vedúceho úradu 

vlády na zmenu účelu a rozdelenia regionálneho príspevku v akčnom pláne. 

 

 

  

 

 

Dňa: 03. 03. 2020 Peter Pellegrini 

predseda vlády Slovenskej republiky 


