Zmena účelu a rozdelenia regionálneho príspevku – dodatok č. 3 k Akčnému plánu rozvoja
okresu Sabinov v znení dodatku č. 2

Akčný plán rozvoja okresu Sabinov v znení dodatku č. 2 schválený predsedom vlády SR 19.
októbra 2018, ktorý je poverený uznesením vlády SR č. 112 zo dňa 1. marca 2017, sa mení a
dopĺňa takto:
1. Na strane 17 v Aktivite „A.2.1 Vytvorenie centra manažmentu regionálneho rozvoja
(CMRR), projektovej podpory a prípravy projektov“ sa vypúšťa text „vypracovanie
stratégie pre integráciu MRK a stratégie prevencie kriminality“ a “vytvorenie kapacít pre
koordinovaný rozvoj energetiky a odpadového hospodárstva“.
2. Na strane 17 v Aktivite: „A.2.1 Vytvorenie centra manažmentu regionálneho rozvoja
(CMRR), projektovej podpory a prípravy projektov“ sa dopĺňa text „zabezpečovanie
činností zameraných na cestovný ruch, stimuláciu a riadenie rozvojových procesov a
projektov v prospech cestovného ruchu na území okresu Sabinov“.
3. Na strane 19 v tabuľke k prioritnej oblasti A „Predpokladané zdroje financovania prioritnej
oblasti A - Systémové opatrenia na úrovni okresu Sabinov“ v riadku „Z toho výška RP:“
sa suma 540 tis. EUR nahrádza sumou 390 tis. EUR.
4. Na strane 29 v tabuľke k prioritnej oblasti C „Predpokladané zdroje financovania prioritnej
oblasti C - Podpora regionálnej a miestnej ekonomiky vo všetkých odvetviach s dôrazom
na priemysel, poľnohospodárstvo a lesníctvo“ v riadku „Z toho výška RP:“ sa suma 1 100
tis. EUR nahrádza sumou 700 tis. EUR.
5. Na strane 36 v Opatrení „E.2. Podpora a rozvoj vidieckeho turizmu v okrese“ sa za text:
„Výstavba budovy kúpeľného domu (Švabľuvka) na oddych miestnych obyvateľov a na
ubytovanie turistickej klientely s poskytovaním stravovania ako aj relaxačne starostlivosti
ako masáž, sauna, bazén, vírivky. Rekonštrukcie a úpravy pre bezbariérové vstupy v
zariadeniach CR v okrese Sabinov schody, plošiny, výťahy, sociálne zariadenia, oddychové
miesta na turistických trasách s fitness v exteriéri a pod.).“ dopĺňa „Centrálna propagácia
aktuálnych kultúrnych, športových a ďalších podujatí a atrakcií, v jednotlivých obciach
okresu Sabinov, v rámci jednotnej webovej platformy.“.
6. Na strane 37 v tabuľke k prioritnej oblasti E „Predpokladané zdroje financovania prioritnej
oblasti E. - Rozvoj a podpora cestovného ruchu a obnova kultúrneho dedičstva“ v riadku
„Z toho výška RP:“ sa suma 330 tis. EUR nahrádza sumou 880 tis. EUR.
7. Na strane 40 tabuľka s názvom „Návrh rozdelenia Regionálneho príspevku pre okres
Sabinov v tis. EUR“ znie:

Prehľad výdavkov podľa prioritných oblastí a opatrení Akčného plánu NRO Sabinov
Prioritná oblasť

Celkový
rozpočet v
eur

Z toho orientačne programy
spolufinancované z EŠIF:

RP v eur

Počet
prac. miest

A. Systémové opatrenia na úrovni
okresu Sabinov

1 775 000

195 000

390 000

3

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

8 575 000

6 358 000

590 000

48

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

22 762 000

15 888 000

700 000

664

D. Zvýšenie investícií do rozvoja
dopravnej, technickej a sociálnej
infraštruktúry a zlepšenie atraktivity
územia a kvality služieb

28 925 000

15 060 000

1 280 000

190

16 950

4 230 000

880 000

210

62 053 950

41 731 000

3 840 000

1 115

E. Rozvoj a podpora cestovného
ruchu, turizmu a obnova kultúrneho
dedičstva
CELKOM

Nám. slobody 1, 813 70 Bratislava

Zmena účelu a rozdelenia regionálneho príspevku Akčného plánu
rozvoja okresu Sabinov
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 Sabinov
v znení dodatku č. 2 (ďalej len „akčný plán“), schváleného predsedom vlády Slovenskej
republiky dňa 19. októbra 2018 na základe návrhu na zmenu účelu a rozdelenia regionálneho
príspevku v akčnom pláne a odporúčania Výboru pre rozvoj okresu Sabinov.
Táto zmena akčného plánu sa označuje ako dodatok č. 3. Prílohou je návrh podpredsedu vlády
na zmenu účelu a rozdelenia regionálneho príspevku v akčnom pláne.

Dátum: 21.3.2019

Peter Pellegrini
predseda vlády Slovenskej republiky

