
Zápisnica o hlasovaní „per rollam“ č. 17/2018 

k predloženej žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku č. 120/2016/LC 

 

Predložený návrh žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku č. 120/2016/LC bol odoslaný 
elektronicky všetkým členom Rady pre rozvoj okresu Lučenec na hlasovanie formou „per 
rollam“ dňa 13. marca 2018. Hlasovanie bolo ukončené 16. marca 2018. 

 

Dňa 19. marca 2018 sa vykonalo spočítanie výsledkov hlasovania a konštatujeme, že 
hlasovania sa zúčastnilo 10 členov Rady pre rozvoj okresu Lučenec, z celkového počtu 18 
členov Rady pre rozvoj okresu Lučenec. Rokovanie formou písomnej procedúry bolo 
uznášaniaschopné. 
 

V rámci hlasovania „per rollam“ neboli vznesené pripomienky. 
 

Členovia Rady pre rozvoj okresu Lučenec  Attila Varga, Vladimír Mužila, Eva Balážová, Milan 
Šebian boli v zmysle Článku 6 ods. 8 a Článku 4 ods. 4 Štatútu rady pre rozvoj najmenej 
rozvinutého okresu vylúčení z hlasovania o predloženej žiadosti o poskytnutie regionálneho 
príspevku č. 120/2016/LC. 

                                                            

Informácia o tom, ako jednotliví členovia Rady hlasovali:  

Meno a priezvisko člena Rady Spôsob hlasovania 

Ivan Ivančin schvaľujem 

Peter Krajňák schvaľujem 

Vojtech Ferencz schvaľujem 

Gabriel Csicsai  

Adrián Jenčo  

Branislav Ondruš  

Peter Ďurček  

Norbert Kurilla schvaľujem 

Štefan Domonkos schvaľujem 

  

Branislav Hámorník schvaľujem 

Alexandra Pivková  schvaľujem 

Attila Agócs schvaľujem 

Attila Varga vylúčený 

Vladimír Mužila vylúčený 

Ján Mičuda schvaľujem 

Bronislava Nyesteová schvaľujem 

Eva Balážová vylúčená 

Milan Šebian vylúčený 

 

 

 

 

 



V hlasovaní „per rollam“ bolo prijaté nasledovné stanovisko: 
 

Stanovisko č. 17/2018 k žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku č. 0120/2016/LC 

 

Rada pre rozvoj okresu Lučenec odporúča žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku č. 
120/2016/LC na schválenie vedúcemu Úradu vlády SR, ktorej predmetom je úhrada 
výdavkov spojených so zabezpečením aktivít, prevádzky a vybavenia Centra podpory rozvoja 
okresu Lučenec.  

 

Hlasovanie „per rollam“: 

Počet členov Rady pre rozvoj okresu Lučenec 18 

Počet členov vylúčených z hlasovania 4 

Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania „per rollam“ 10 

Z toho: pre 10 

            proti 0 

            zdržali sa hlasovania 0 

            hlasovali po stanovenom termíne alebo v neplatnej forme 0 

Počet členov, ktorí sa nezúčastnili hlasovania „per rollam“ 4 

 

Platnosť hlasovania „per rollam“ potvrdzuje svojim podpisom: 
 

V Bratislave dňa 19. marca 2018 

Zapísala: Narcisa Kolačkovská 

         

Dňa ................     SCHVAĽUJEM – NESCHVAĽUJEM  
 

                Ing. Branislav Hámorník 

                          tajomník Rady pre rozvoj  
    okresu Lučenec 

 

 

Dňa ................                SCHVAĽUJEM – NESCHVAĽUJEM 

 

              Ing. Ivan Ivančin 

                                predseda Rady pre rozvoj  

       okresu Lučenec 

 

Prílohy: 
1. Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku č. 120/2016/LC 



       

Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku  

A. Identifikácia žiadateľa 

Názov žiadateľa: 
Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Lučenec 

Právna forma: Občianske združenie 

Registrácia: 

zapísaný v Registri 14.12.2017, vedenom Ministerstvo vnútra SR, Sekcia 
verejnej správy, registračné číslo: VVS/1-900/90-525 45, dátum registrácie: 
14.12.2017 

Sídlo: Námestie republiky 315/26, 984 36 Lučenec 

Okres: Lučenec 

Štatutárny orgán: Ing. Vladimír Mužila 

Kontaktné údaje 
žiadateľa 

(e-mail a tel.): 
muzila@agrocs.sk, tel.: 0905441853 

Kontaktná osoba 

(e-mail a tel.): 
muzila@agrocs.sk, tel.: 0905441853 

IČO:  51245949 

DIČ:  2120673731 

Bankové spojenie:  Československá obchodná banka, a. s.  

Číslo účtu IBAN:  SK6075000000004025481312 

B. Identifikácia opatrenia  

Prioritná oblasť: A. Systémové opatrenie Akčného plánu na úrovni okresu Lučenec 

Opatrenie/podopatrenie: 
A.2 Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Lučenec 

Účel RP: 

úhrada výdavkov spojených so zabezpečením aktivít, prevádzky a vybavenia 
Centra podpory rozvoja okresu Lučenec, v súlade s Akčným plánom okresu 
Lučenec, aktivita A.2.1 Vytvorenie a aktivity centra projektovej podpory a 
prípravy projektov 

Miesto realizácie: Okres Lučenec 

Doba realizácie: 2018-2020 

C. Harmonogram  poskytnutia RP žiadateľovi (v EUR) 

  2017 2018 2019 2020 Spolu 

Bežné 
výdavky 

  

- 
96 307,- 75 729,- 75 579,- 247 615,- 

Kapitálové 
výdavky 

  

- 
12 000,- - - 12 000,- 

Spolu 
  

- 
108 307,- 75 729,- 75 579,- 259 615,- 

D. Stručný popis projektu (max. 200 slov) 

Centrum je výkonným orgánom pre implementáciu Akčného plánu a ďalších rozvojových aktivít, ako aj 
projektové stredisko pre prípravu kľúčových aktivít – projektov Akčného plánu, na zabezpečenie úloh 
technického sekretariátu, mediálnej a komunikačnej podpory, na podporu inkluzívneho verejného 
obstarávania, tvorbu spoločných projektov a iniciatív aktérov v území,  metodická pomoc pri zakladaní 
zdieľaných spracovateľských a distribučných prevádzok v zmysle schváleného opatrenia AP. napr. 



vybudovanie tržnice, podpora predaja z dvora a vytvárania tzv. krátkych dodávateľských reťazcov v súlade 
s Programom rozvoja vidieka. Centrum nebude počas realizácie opatrení Akčného plánu ani v období 
udržateľnosti projektu vykonávať hospodársku činnosť. 

Služby budú poskytované záujemcom a spolupracujúcim organizáciám ako sú mestá, obce, neziskové 
organizácie, záujmové združenia  a MAS nevykonávajúcim hospodársku činnosť bezplatne v súlade so 
schváleným akčným plánom vo verejnom záujme a len pre organizácie so sídlom na území okresu Lučenec 
alebo nehospodárskym subjektom s miestom realizácie projektov/aktivít v súlade s AP okresu Lučenec na 
území okresu Lučenec 

Všetky činnosti plánované v rámci predkladaného projektu budú realizované v súlade s ustanoveniami zákona 
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, prípadne iným transparentným, otvoreným a nediskriminačným spôsobom. 

E. Detailný popis realizácie projektu v jednotlivých rokoch 

Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Lučenec okrem exekutívy vo vzťahu k Rozvojovej rade 

okresu Lučenec bude zabezpečovať aj metodickú a koordinačnú podporu vo vzťahu 
k žiadateľom/prijímateľom RP v prospech územnej samosprávy v okrese, zabezpečovať metodickú podporu 
pri realizácii vybraných projektov a aktivít v súlade so schváleným AP a Plánom aktivít na príslušný rok, 
podieľať sa na monitorovaní a hodnotení dosiahnutých výsledkov.  

Rok 2018: 

• Vytvorenie centra (štandardy služieb, metodika) 
• Nákup technického vybavenia (zabezpečenia) prevádzky vrátane prípravy a realizácie  VO 

• Výber budúcich zamestnancov/spolupracovníkov, príprava a vzdelávanie členov projektového tímu  
• Vytvorenie databázy expertov (domácich a zahraničných) v prospech územnej samosprávy v okrese  

• Metodická a koordinačná činnosť pri vytváraní platforiem a odborných pracovných skupín 

• Koordinácia a podpora činnosti MAS/VSP a RRA na území okresu a ostatných aktérov miestneho a 
regionálneho rozvoja  

• Podpora pri zabezpečovaní publicity aktivít Centra, aktivít AP, editácia webstránky interne 

pracovníkmi Centra, komunikačný a mediálny servis pre podporu metodickej a koordinačnej 
činnosti, interná a externá komunikácia Centra zabezpečovaná internými pracovníkmi. 
  

Rok  2019 - 2020 

• Podpora činnosti Rozvojovej rady okresu Lučenec/príprava projektov AP a projektov financovaných 
z iných zdrojov v prospech územnej samosprávy v okrese 

• Zapojenie centra do medzinárodných projektov a spolupráce (výmena najlepšej praxe)  
• Aktualizácia databázy expertov (domácich a zahraničných) v prospech územnej samosprávy 

v okrese 

• Koordinácia a podpora činnosti MAS/VSP a RRA na území okresu a ostatných aktérov miestneho a 
regionálneho rozvoja 

• Podpora pri zabezpečovaní publicity, editácie webstránky interne pracovníkmi Centra, komunikačný 
a mediálny servis 

 

Grant a partneri: garant - Lokálne partnerstvo (mesto Lučenec, ÚPSVR a MVO) 

partneri - ÚPSVR, MPSVaR SR, MŠVVaŠ SR, regionálna SOPK 



Predpoklady/podmienky uskutočniteľnosti 

• profesionálna príprava personálu Centra, 
• spolupráca všetkých aktérov v území (formálna i neformálna), otvorená forma koordinácie, 
• finančné možnosti (schopnosti) prefinancovať niektoré nevyhnutné náklady Centra  nepokryté 

regionálnym príspevkom  a kofinancovanie nadväzujúcich projektov, 
• podpora odborníkov zo zahraničia formou bezplatných konzultácií v prospech územnej samosprávy 

v okrese, poskytnutie know-how. 

Očakávané výsledky a dopady realizácie projektu (na zamestnanosť, na miestnu ekonomika, systémové 
opatrenia, na miestne kapacity...) 

• systémový a proaktívny prístup miestnych aktérov v oblasti rozvoja miestneho trhu práce, miestnej 
ekonomiky  

• synergia s ostatnými navrhovanými/realizovanými projektmi AP, 
• špecificky miestne intervencie na území okresu Lučenec 

F. Popis aktivít projektu v jednotkách a merateľných ukazovateľoch 

Aktivity za rok 2017 Merateľný ukazovateľ a jednotka 

  

  

  

  

Aktivity za rok 2018 Merateľný ukazovateľ a jednotka 

Výber budúcich zamestnancov/spolupracovníkov, príprava 
a vzdelávanie členov projektového tímu  

Počet vytvorených pracovných miest min. 2 

Vytvorenie databázy expertov (domácich a zahraničných) 
v prospech územnej samosprávy v okrese 

1/databáza expertov  

 

Metodická a koordinačná činnosť pri vytvorení platforiem a 

odborných pracovných skupín 

Počet  vytvorených odborných platforiem 
min. 4 skupiny 

Koordinačná a metodická podpora vytvorenia pracovných 
miest v súlade s AP zabezpečením metodickej podpory 
jednotlivých aktivít 

480 vytvorených pracovných miest 
s koordinačnou a metodickou podporou 

CPRR 

Koordinácia a podpora činnosti MAS/VSP a RRA na území 
okresu a ostatných aktérov miestneho a regionálneho rozvoja  

Počet pracovných stretnutí jednotlivých 
aktérov miestneho rozvoja min.6 

Zabezpečovanie publicity, editácia webstránky, komunikačný 
a mediálny servis  

Počet mediálnych výstupov min. 5 

Počet vytvorených webstránok min.1  

Zapojenie centra do medzinárodných projektov a spolupráce 
(výmena najlepšej praxe)  

Počet vypracovaných/realizovaných 
medzinárodných projektov min. 3  

Administratívna podpora  pri vypracovaní žiadostí o 
regionálny príspevok prospech územnej samosprávy v okrese 

Zaslané ŽoRP v 100% alokácií rozpočtu na 
príslušný rok 

Vypracovanie výročnej hodnotiacej správy o implementácii 
AP Lučenec 

Výročná hodnotiaca správa o implementácii 
AP NRO Lučenec /1 



Aktivity za rok 2019 Merateľný ukazovateľ a jednotka 

Aktualizácia databázy expertov (domácich a zahraničných) v 
prospech územnej samosprávy v okrese 

Aktualizovaná databáza expertov /1  

 

Koordinácia a podpora činnosti MAS/VSP a RRA na území 
okresu a ostatných aktérov miestneho a regionálneho rozvoja  

Počet pracovných stretnutí jednotlivých 
aktérov miestneho rozvoja min.3 

Zabezpečovanie publicity, editácia webstránky, komunikačný 
a mediálny servis  

Počet mediálnych výstupov min. 5 

Koordinačná a metodická podpora vytvorenia pracovných 
miest v súlade s AP zabezpečením metodickej podpory 
jednotlivých aktivít 

480 vytvorených pracovných miest 
s koordinačnou a metodickou podporou 

CPRR 

Administratívna podpora  pri vypracovaní žiadostí o 
regionálny príspevok prospech územnej samosprávy v okrese 

Zaslané ŽoRP v 100% alokácií rozpočtu na 
príslušný rok 

Vypracovanie výročnej hodnotiacej správy o implementácii 
AP Lučenec 

Výročná hodnotiaca správa o implementácii 
AP NRO Lučenec /1 

Aktivity za rok 2020 Merateľný ukazovateľ a jednotka 

Aktualizácia databázy expertov (domácich a zahraničných) v 
prospech územnej samosprávy v okrese 

Aktualizovaná databáza expertov /1 

Koordinácia a podpora činnosti MAS/VSP a RRA na území 
okresu a ostatných aktérov miestneho a regionálneho rozvoja  

Počet pracovných stretnutí jednotlivých 
aktérov miestneho rozvoja min.3 

Zabezpečovanie publicity, editácia webstránky, komunikačný 
a mediálny servis  

Počet mediálnych výstupov min. 5 

Koordinačná a metodická podpora vytvorenia pracovných 
miest v súlade s AP zabezpečením metodickej podpory 
jednotlivých aktivít 

480 vytvorených pracovných miest 
s koordinačnou a metodickou podporou 

CPRR 

Administratívna podpora  pri vypracovaní žiadostí o 
regionálny príspevok prospech územnej samosprávy v okrese 

Zaslané ŽoRP v 100% alokácií rozpočtu na 
príslušný rok 

Vypracovanie výročnej hodnotiacej správy o implementácii 
AP Lučenec 

Výročná hodnotiaca správa o implementácii 
AP NRO Lučenec /1 

G. Previazanie na ďalšie opatrenia Akčného plánu 

Rozvojové centrum ako centrum podpory rozvoja okresu Lučenec je súčasťou systémových opatrení          
(opatrenie A1, A2 a A3) na úrovni okresu Lučenec a vzhľadom na svoje postavenie a úlohy v súlade so 
schváleným AP okresu Lučenec je jeho činnosť previazaná na všetky ostatné opatrenia AP okresu Lučenec.  

 
 

 

 

Vyhlásenie žiadateľa 



Vyhlasujem, že všetky údaje, ktoré sú uvedené v Žiadosti o regionálny príspevok sú úplné, pravdivé 
a získané v súlade s platným právnym poriadkom SR a dobrými mravmi. Súhlasím so spracovaním 
a zverejnením poskytnutých údajov poskytovateľovi v rámci činností poskytovateľa.  

 

V Lučenci, dňa 23.01.2018 
 

 

 

 

 

Odtlačok pečiatky žiadateľa Podpis štatutárneho orgánu žiadateľa  
 



NÁZOV PRIJÍMATEĽA :  Príloha č. 1

Účel regionálneho príspevku: 

Riaditeľ kancelárie mesiac 12 1 600,00 € 19 200,00 €

Odborný pracovník mesiac 12 1 300,00 € 15 600,00 €

Administratívny pracovník, účtovník mesiac 12 1 000,00 € 12 000,00 €

Dohody o vykonaní práce hodina 900 15,00 € 13 500,00 €

60 300,00 €

Cestovné výdavky rok 1 2 000,95 € 2 000,95 €

2 000,95 €

Telekomunikačné služby (mobilný paušál vrátane 
dátových služieb)-riaditeľ

mesiac 12 30,00 € 360,00 €

Telekomunikačné služby (mobilný paušál)-
zamestnanci

mesiac 12 15,00 € 360,00 €

Telekomunikačné služby (dátové pripojenie) mesiac 12 15,00 € 180,00 €

Poštovné rok 1 240,00 € 240,00 €

1 140,00 €

úhrada výdavkov spojených so zabezpečením aktivít, prevádzky a vybavenia Centra podpory rozvoja okresu Lučenec, v súlade s Akčným plánom okresu Lučenec, aktivita A.2.1 Vytvorenie a 
aktivity centra projektovej podpory a prípravy projektov

Paušálny poplatok za mobilné služby vo výške 15,- eur pre  jedného zamestnanca CPRR.2 zamestnanci 15,- 
eur x 24 mesiacov = 360,- eur. Cena stanovená na základe prieskumu ponúk na internete.

Telekomunikačné služby - internetové pripojenie pre CPRR. Cena stanovená na základe prieskumu ponúk 
na internete.    

Predpokladané výdavky na poštovné: 20eur / mesiac. Spolu výdavky na rok 240,- eur.

Merná jednotka Počet jednotiek Cena za jednotku Oprávnené výdavky spolu

CCP (hrubá mzda a odvody zamestnávateľa vo výške 35,2%) pre zamestnanca CPRR. Zamestnanec je v 
pracovnom pomere v zmysle zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce. Zabezpečuje organizačné, 
personálne, technické a finančné riadenie činnosti centra. Riadi všetky aktivity CPRR za účelom plnenia 
úloh v súlade so schválenou žiadosťou o RP. Vykonáva odborné aktivity centra. 1x osoba x 12 mesiacov x 
1 600,- eur. Celkovo 19 200,- eur ročne.

Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Lučenec o.z.

ŠTRUKTÚROVANÝ ROZPOČET na rok 2018

Regionálny príspevok z Úradu vlády Slovenskej republiky
Bežné výdavky

Typ výdavku komentár k rozpočtu

1. Osobné výdavky

Celkom

2. Cestovné výdavky a cestovné náhrady

CCP (hrubá mzda a odvody zamestnávateľa vo výške 35,2%) pre zamestnanca CPRR. Zamestnanec je v 
pracovnom pomere v zmysle Zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce. Odborný zamestnanec zabezpečí 
hlavne odborné aktivity  centra v súlade so schválenou žiadosťou o RP (metodická, koordinačná, mediálna 
a komunikačná podpora a pod.) a iné úkony podľa pokynov nadriadeného. Celkovo  15 600,- eur.

Odmeny pre 4 expertov zamestnaných na dohodu o vykonaní práce s celkovým počtom odpracovaných 
hodín 900 hod x 15,- eur (CCP vrátane odvodov 35,2%) =  CCP 13 500,- eur. Experti budú pôsobiť hlavne 
v nasledovných oblastiach: marketing a propagácie regiónu, finančný manažment rozvojových aktivít. 
Okruh činnosti expertov sa počas realizácie projektu prispôsobí k aktuálnym potrebám činnosti CPRR.

CCP (hrubá mzda a odvody zamestnávateľa vo výške 35,2%) pre zamestnanca CPRR. Zamestnanec je v 
pracovnom pomere v zmysle Zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce.  Bude zodpovedný  za  
účtovníctvo, administratívne činnosti centra a iné úkony podľa pokynov nadriadeného. Celkovo 12 000,- 
eur.

Cestovné náhrady pri tuzemských a zahraničných (cezhraničná spolupráca) pracovných cestách v zmysle 
Zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách pre zamestnancov a expertov (zamestnancov centra) pre 
celý rok. Využitie v prípade, že využitie služobného vozidla bude nerentabilné. 

Celkom

3. Výdavky na energie, vodu, komunikácie
Mobilný paušál pre zamestnanca CPRR vo výške 30,- eur Cena stanovená na základe prieskumu ponúk na 
internete.    

Celkom
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NÁZOV PRIJÍMATEĽA :  Príloha č. 1

Účel regionálneho príspevku: 

úhrada výdavkov spojených so zabezpečením aktivít, prevádzky a vybavenia Centra podpory rozvoja okresu Lučenec, v súlade s Akčným plánom okresu Lučenec, aktivita A.2.1 Vytvorenie a 
aktivity centra projektovej podpory a prípravy projektov

Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Lučenec o.z.

Notebook ks 1 600,00 € 600,00 €

Stolový počítač s príslušenstvom ks 2 600,00 € 1 200,00 €

MS Office ks 3 250,00 € 750,00 €

Premietacie plátno ks 1 150,00 € 150,00 €

Rezačka papiera ks 1 80,00 € 80,00 €

Fotoaparát s príslušenstvom ks 1 300,00 € 300,00 €

Mobilný telefón ks 1 150,00 € 150,00 €

Mobilné telefónny pre zamestnancov ks 2 40,00 € 80,00 €

Viazač s príslušenstvom ks 1 250,00 € 250,00 €

Laminátor s príslušenstvom ks 1 246,00 € 246,00 €

Skartovačka ks 1 120,00 € 120,00 €

Multifunkčné zariadenie ks 1 330,00 € 330,00 €

Kancelárske kreslo k pracovnému stolu pre 
zamestnancov 

ks 3 150,00 € 450,00 €

Kancelárske stoly ks 3 200,00 € 600,00 €

Kancelárske  kontajnery ks 3 100,00 € 300,00 €

Zariadenie používané na bežné kancelárske účely, najmä na prípravu prezentačných materiálov, oznamov a 
informácií. Ceny stanovené na základe prieskumu trhu na internete. 

Zariadenie bude používané na bežné kancelárske účely, najmä na skartáciu papierových dokumentov a 
CD. Ceny stanovené na základe prieskumu trhu.

Multifunkčné zariadenie doplňujúce vybavenie pre zamestnancov  CPRR, prípravu podkladov a 
materiálov. Cena stanovená prieskumom na internete. 

Materiálno-technické vybavenie CPRR - kreslo k pracovnému stolu pre zamestnancov CPRR. Cena 
stanovená na základe prieskumu ponúk na internete.  

Materiálno-technické vybavenie CPRR  - kancelárske stoly  pre zamestnancov centra. Cena stanovená na 
základe prieskumu trhu.

Materiálno-technické vybavenie CPRR  - kancelárske kontajnery pre zamestnancov centra. Cena stanovená 
na základe prieskumu trhu.

Notebook pre potreby zamestnancov CPRR - pre externé prace v terénne. Zamestnanci sa budú aktívne 
podieľať na práci v teréne na tieto činnosti je potrebné mať k dispozícii mobilné zariadenie - notebook. 
Špecifikácia zariadenia: Intel Core i3 7100 Kaby Lake, 15.6 "LED IPS 1920x1080 antireflexná, RAM 
4GB, Intel HD Graphics 620, SSD 256GB, DVD, WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.1, HD webkamera, čítačka 
kariet, čítačka odtlačkov prstov, USB 3.0, TPM 2.0 , dokovateľný, 4-článková + 2článková batérie, 
Windows 10 Home 64bit vrátane príslušenstva - taška, myš. Ceny stanovené na základe prieskumu ponúk 
trhu na internete. 

Výdavky na materiálno-technické vybavenie CPRR - IKT vybavenie pre zamestnancov CPRR. Zariadenie 
potrebné k bežným administratívnym prácam v kancelárii a k zabezpečeniu chodu kancelárie  CPRR. Cena 
stanovená na základe prieskumu ponúk na internete.  Špecifikácia: 23.8" Full HD displej (1920×1080) | 2 
jadrový procesor Intel Core i3–6100U (2,3 GHz) | 4GB RAM DDR4 | 1000GB HDD | integrovaná 
grafická karta Intel HD Graphics | GLAN | WiFi ac | Bluetooth 4.0 | 4× USB (2× 3.0/3.1 Gen 1, 2× 2.0) | 
externé DVD±RW | čítačka pamäťových kariet | reproduktory | USB klávesnica a myš | externá 
webkamera | Windows 10 Home.

Výdavky na materiálno - technické zabezpečenie CPRR  - licencia MS Office 250,- eur pre 3 
zamestnancov spolu 750,- eur. Cena stanovená na základe prieskumu trhu. 

Projekčné plátno bude používané na organizovanie podujatí mimo priestorov CPRR. Minimálne 
požiadavky: pomer strán 16:9, rozmer minimálne 150 x 300 cm, povrch musí byť ľahko umývateľný. Ceny 
stanovené na základe prieskumu trhu. 

Zariadenie bude používané  na bežné kancelárske účely, najmä na prípravu prezentačných materiálov, 
oznamov a informácií na organizovaných  podujatiach. Cena stanovená na základe prieskumu ponúk na 
internete.

Výdavky na materiálno-technické vybavenie CPRR. Fotoaparát s príslušenstvom (taška) - fotoaparát bude 
využívaný za účelom zabezpečenia publicity a záznamov zo stretnutí. Cena stanovená na základe 
prieskumu ponúk na internete.    

Kúpa mobilného telefónu k paušálu pre riaditeľa - zamestnanca CPRR. Materiálno-technické vybavenie 
centra - pracovné pomôcky pre zamestnanca centra. Cena stanovená na základe prieskumu trhu.

Kúpa mobilného telefónu k paušálu pre zamestnancov CPRR. Materiálno-technické vybavenie centra - 
pracovné pomôcky pre zamestnancov centra. Cena stanovená na základe prieskumu trhu.

Výdavky na materiálno-technické vybavenie CPRR. Zariadenie bude využívané na bežné kancelárske 
účely, najmä na prípravu materiálov. Cena stanovená na základe prieskumu trhu.

4. Výdavky na materiál a tovary 
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NÁZOV PRIJÍMATEĽA :  Príloha č. 1

Účel regionálneho príspevku: 

úhrada výdavkov spojených so zabezpečením aktivít, prevádzky a vybavenia Centra podpory rozvoja okresu Lučenec, v súlade s Akčným plánom okresu Lučenec, aktivita A.2.1 Vytvorenie a 
aktivity centra projektovej podpory a prípravy projektov

Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Lučenec o.z.

Kancelárska skriňa ks 3 250,00 € 750,00 €

Kancelárske regály ks 3 150,00 € 450,00 €

Mobilná otočná obojstranná tabuľa ks 2 160,00 € 320,00 €

Propagačné materiály súbor 1 4 000,00 € 4 000,00 €

Propagačné materiály - reklamný banner ks 2 80,00 € 160,00 €

Propagačné materiály - informačné tabule sada 2 1 245,64 € 2 491,28 €

Horizontálne hliníkové žalúzie ks 4 39,99 € 159,96 €

Kancelársky spotrebný materiál súbor 1 1 800,00 € 1 800,00 €

15 737,24 €

Materiálno-technické vybavenie CPRR. Magnetický povrch umožňuje prichytenie poznámok pomocou 
magnetov. Pomôcka zamestnancov do kancelárie aj na prácu v terénne. Cena stanovená na základe 
prieskumu trhu.

Materiálno-technické vybavenie CPRR - regály na odkladanie pracovných šanónov, materiálov  a bežných 
kancelárskych potrieb pre zamestnancov. Cena stanovená na základe prieskumu trhu.

Materiálno-technické vybavenie CPRR - skrine na odkladanie pracovných šanónov, materiálov  a bežných 
kancelárskych potrieb pre zamestnancov. Cena stanovená na základe prieskumu trhu.

Výdavky na propagáciu a šírenie informácii o aktivitách CPRR. Cena stanovená na základe prieskumu 
trhu. Informačná tabuľa - 2 ks informačná tabuľa jednostranná s guľatými rohmi. Formát A1. 1 ks - 
141,64,- eur vrátane miesta na letáky - plexi: Jednostranná - 864,-  eur, ďalej sadu koliesok (4ks) - 240,- 
eur. Celkom 2 491,28,- eur. Budú umiestnené jedna vo vestibule budovy pri vstupe a druha na príslušnom 
poschodí kde budú sídliť kancelárie pre CPRR.

Výdavky na propagáciu a šírenie informácii o aktivitách CPRR.  Cena stanovená na základe prieskumu 
trhu. Reklamný banner - 2 ks 80x200 1ks = 80,- eur, celkom 160,- eur.

Výdavky na propagáciu a šírenie informácii o aktivitách CPRR. Menovky  CPRR, propagačné materiály 
určené na propagáciu projektov realizovaných v rámci centra (bulletin, letáky a iné). Cena stanovená na 
základe prieskumu trhu.

Výdavky na technicko-ekonomické určenie kancelárie pre zamestnancov CPRR. Zabezpečenie pracoviska - 
dvoch kancelárii  zamestnancov centra podľa NV SR č. 391/2006 o minimálnych bezpečnostných a 
zdravotných požiadavkách na pracovisko. 4 ks žalúzie vrátane dovozu a montáže. cena za 1 ks (jedno 
okno) - 39,99,- eur  / 4 ks = 119,97,- eur. Cena stanovená na základe prieskumu trhu.

Výdavky na spotrebný kancelársky materiál (napr. tonery, euroobaly, poštové obálky, zakladače, diáre, 
kalendáre, odborná literatúra, kartotéky, kancelársky papier, drobný spotrebný materiál - spinky, perá, 
ceruzky, guma, pravítko, zošívačka, rozšívačka, spony, bielitko, lepiaca páska, obojstranná lepiaca páska, 
nožnice a podobne) pre personál do priestorov CPRR. Ceny sú určené na základe internetového prieskumu 
a podľa plánovanej spotreby na celý rok. Priemerné mesačné výdavky 150,- eur. Ceny stanovené na 
základe prieskumu trhu.       

Celkom
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NÁZOV PRIJÍMATEĽA :  Príloha č. 1

Účel regionálneho príspevku: 

úhrada výdavkov spojených so zabezpečením aktivít, prevádzky a vybavenia Centra podpory rozvoja okresu Lučenec, v súlade s Akčným plánom okresu Lučenec, aktivita A.2.1 Vytvorenie a 
aktivity centra projektovej podpory a prípravy projektov

Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Lučenec o.z.

Prenájom priestoru - 2 kancelárií mesiac 12 202,00 € 2 424,00 €

Výdavky na prevádzku motorového vozidla súbor 1 3 000,00 € 3 000,00 €

Kurzy, školenia súbor 1 840,00 € 840,00 €

Služby spojené s realizáciou odborných podujatí súbor 1 2 000,00 € 2 000,00 €

Bezpečnostný software ks 3 50,00 € 150,00 €

Diaľničná známka pre motorové vozidlo rok 1 50,00 € 50,00 €

Školenie zamestnancov v oblasti BOZP osoba 3 20,00 € 60,00 €

Audit účtovníctva služba 1 1 000,00 € 1 000,00 €

Výdavky na verejné obstarávanie rok 1 4 500,00 € 4 500,00 €

Výdavky na právne poradenstvo rok 1 1 050,00 € 1 050,00 €

Stravné pre zamestnancov CPRR osoba 3 442,75 € 1 328,25 €

Výdavky na parkovanie rok 1 26,56 € 26,56 €

Povinné zmluvné poistenie vozidla služba 1 150,00 € 150,00 €

16 578,81 €

Webová stránka CPRR služba 1 400,00 € 400,00 €

Predpokladáme účasť pracovníkov CPRR na odborných kurzoch, študijných návštevách a iných 
odborných podujatiach súvisiacich s realizáciou AP. Pôjde o 1 dňové školenia napr. projektové riadenie - 1 
deň, vedenie projektov - 1 deň, regionálny rozvoj - 1 deň. Oblasť zamerania: projektový manažment, 
regionálny rozvoj a i. predpokladá sa 70,- eur / osoba. 3 zamestnanci x 4 školenia x 70,- eur spolu 840,- 
eur.

Pohonné hmoty, aktuálna cena PHM krát priemerná spotreba auta podľa technického preukazu a 
najazdené km, bežná údržba vozidla. Predpokladané najazdené km za mesiac cca 1500. Priemerné 
mesačné výdavky = 250,- eur.

Príprava webovej stránky CPRR za účelom prezentovania jeho činnosti a informovania = 400,- eur. Cena 
stanovená prieskumom trhu. 

Povinné zmluvné poistenie motorového vozidla  CPRR 150,-eur/rok.

Výdavky na prenájom priestorov CPRR - 2 kancelárií - 202,- eur / mesiac. za 12 mesiacov spolu 2 424,- 
eur. Výdavky na prenájom priestorov sú spolu s nákladmi na prevádzku. Cena prenájmu nebytových 
priestorov je stanovená v zmysle „Zásad hospodárenia  s majetkom Mesta Lučenec“, ktoré boli schválené 
mestským zastupiteľstvom v Lučenci.

Povinné školenie zamestnancov v oblasti BOZP pre 3 zamestnancov.  Cena stanovená na základe 
prieskumu trhu. 

Výdavky súvisiace s prevádzkou motorového vozidla -zabezpečenie ročnej diaľničnej známky 1rok/50,- 
eur.

Výdavky na audit účtovníctva - potreba vykonania  organizácii vyplýva zo zákona. Cena stanovená na 
základe prieskumu trhu.

Neprenosná parkovacia karta - Mesto Lučenec 1 rok 26,56 eur v zmysle platného cenníka.

Výdavky na právne poradenstvo podľa potrieb CPRR. Cena stanovená na základe prieskumu trhu.

V roku 2018 fond pracovného času bez sviatkov predstavuje 250 dní . Počítame s čerpaním dovolenky v 
priemere 20 dní/ zamestnanec t.j. 1 zamestnanec odpracuje ročne 230 dní. Výpočet ceny stravného: 230 
pracovných dní x 1,925 eur (príspevok zamestnávateľa vrátene poplatkov) x 3 zamestnancov = 1 328,25 
eur.

Výdavky na verejné obstarávanie realizované v rámci projektu (VO Komunikačnej stratégie AP, 
motorového vozidla, kancelárskeho nábytku, počítačovej a telekomunikačnej techniky, stravných lístkov) 
vrátane prípravy smernice na verejné obstarávanie v predpokladanej hodnote 4 500,- eur. Cena stanovná na 
zákalde prieskumu trhu.

Štandardný kancelársky balík k 3 ks PC pre zamestnancov a expertov centra vrátane antivírového 
programu  3ks x 50,- eur v celkovej sume 150,- eur. Cena stanovená prieskumom trhu na internete.

5. Výdavky na dopravu a služby

Výdavky na organizovanie 4 odborných- tematických podujatí na podporu sieťovania a budovania 
partnerstiev medzi subjektmi územnej spolupráce, podnikateľmi a inštitúciami. Náklady predstavujú 
organizačné a technické zabezpečenie podujatia a občerstvenie resp. stravné pre účastníkov (max. do 
výšky 5,- eur/osoba). 4 podujatia x 500,- eur/podujatie. Cena stanovená na základe prieskumu trhu.

Celkom

6. Iné oprávnené bežné výdavky
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NÁZOV PRIJÍMATEĽA :  Príloha č. 1

Účel regionálneho príspevku: 

úhrada výdavkov spojených so zabezpečením aktivít, prevádzky a vybavenia Centra podpory rozvoja okresu Lučenec, v súlade s Akčným plánom okresu Lučenec, aktivita A.2.1 Vytvorenie a 
aktivity centra projektovej podpory a prípravy projektov

Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Lučenec o.z.

Hosting a doména rok 1 150,00 € 150,00 €

550,00 €

96 307,00 €

0,00 €

0,00 €

Osobný automobil ks 1 12 000,00 € 12 000,00 €

12 000,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

12 000,00 €

108 307,00 €

Vysvetlivky:

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA:  Ing. Vladimír Mužila

MIESTO A DÁTUM: Lučenec OTLAČOK PEČIATKY A PODPIS:

Prevádzka domény CPRR za účelom prezentovania jeho činnosti a informovania. Cena stanovená 
prieskumom ponúk na internete.

Celkom

Počet jednotiek Cena za jednotku Oprávnené výdavky spolu

Automobil pre pracovné potreby zamestnancov v súvislosti s aktivitami CPRR. Cena určená prieskumom 
ponúk na internete. 

Celkom

Spolu (bežné výdavky)

Kapitálové výdavky

Typ výdavku Merná jednotka

Celkom

komentár k rozpočtu

1. Výdavky na nákup strojov, prístrojov a zariadení, techniky a náradia

2. Výdavky na nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov

Celkom

Spolu (kapitálové výdavky)

3. Výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu

Celkom

6. Iné oprávnené kapitálové výdavky

Celkom

SPOLU (bežné + kapitálové výdavky)

V stĺpci "merná jednotka" sa uvádza napríklad: hodina, kus, tona, počet km a podobne.
Ceny sa uvádzajú vrátane DPH.

4. Výdavky na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia

Celkom

5. Výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu 
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NÁZOV PRIJÍMATEĽA :  Príloha č. 2

Účel regionálneho príspevku: 

Riaditeľ kancelárie mesiac 12 1 600,00 € 19 200,00 €

Odborný pracovník mesiac 12 1 300,00 € 15 600,00 €

Administratívny pracovník, účtovník mesiac 12 1 000,00 € 12 000,00 €

Dohody o vykonaní práce hodina 900 15,00 € 13 500,00 €

60 300,00 €

Cestovné výdavky rok 1 2 000,19 € 2 000,19 €

2 000,19 €

Telekomunikačné služby (mobilný paušál vrátane 
dátových služieb)-riaditeľ

mesiac 12 30,00 € 360,00 €

Telekomunikačné služby (mobilný paušál)-
zamestnanci

mesiac 12 15,00 € 360,00 €

Telekomunikačné služby (dátové pripojenie) mesiac 12 15,00 € 180,00 €

Poštovné rok 1 240,00 € 240,00 €

1 140,00 €

úhrada výdavkov spojených so zabezpečením aktivít, prevádzky a vybavenia Centra podpory rozvoja okresu Lučenec, v súlade s Akčným plánom okresu Lučenec, aktivita A.2.1 
Vytvorenie a aktivity centra projektovej podpory a prípravy projektov

Telekomunikačné služby - internetové pripojenie pre CPRR. Cena stanovená na základe 
prieskumu ponúk na internete.    

Bežné výdavky

Typ výdavku

1. Osobné výdavky

2. Cestovné výdavky a cestovné náhrady

Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Lučenec o.z.

ŠTRUKTÚROVANÝ ROZPOČET na rok 2019

Regionálny príspevok z Úradu vlády Slovenskej republiky

Merná jednotka Počet jednotiek Cena za jednotku Oprávnené výdavky spolu komentár k rozpočtu

CCP (hrubá mzda a odvody zamestnávateľa vo výške 35,2%) pre zamestnanca CPRR. 
Zamestnanec je v pracovnom pomere v zmysle Zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce. 
Odborný zamestnanec zabezpečí hlavne odborné aktivity  centra v súlade so schválenou 
žiadosťou o RP (metodická, koordinačná, mediálna a komunikačná podpora a pod.) a iné úkony 
podľa pokynov nadriadeného. Celkovo  15 600,- eur.

CCP (hrubá mzda a odvody zamestnávateľa vo výške 35,2%) pre zamestnanca CPRR. 
Zamestnanec je v pracovnom pomere v zmysle Zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce.  Bude 
zodpovedný  za  účtovníctvo, administratívne činnosti centra a iné úkony podľa pokynov 
nadriadeného. Celkovo 12  000,- eur.

Odmeny pre 4 expertov zamestnaných na dohodu o vykonaní práce s celkovým počtom 
odpracovaných hodín 900 hod x 15,- eur (CCP vrátane odvodov 35,2%) =  CCP 13 500,- eur. 
Experti budú pôsobiť hlavne v nasledovných oblastiach: marketing a propagácie regiónu, 
finančný manažment rozvojových aktivít. Okruh činnosti expertov sa počas realizácie projektu 
prispôsobí k aktuálnym potrebám činnosti CPRR.

CCP (hrubá mzda a odvody zamestnávateľa vo výške 35,2%) pre zamestnanca CPRR. 
Zamestnanec je v pracovnom pomere v zmysle zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce. 
Zabezpečuje organizačné, personálne, technické a finančné riadenie činnosti centra. Riadi všetky 
aktivity CPRR za účelom plnenia úloh v súlade so schválenou žiadosťou o RP. Vykonáva 
odborné aktivity centra. 1x osoba x 12 mesiacov x 1 600,- eur. Celkovo 19 200,- eur ročne.

Celkom

Cestovné náhrady pri tuzemských a zahraničných (cezhraničná spolupráca) pracovných cestách v 
zmysle Zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách pre zamestnancov a expertov 
(zamestnancov centra) pre celý rok. Využitie v prípade, že využitie služobného vozidla bude 
nerentabilné. 

Celkom

3. Výdavky na energie, vodu, komunikácie
Mobilný paušál pre zamestnanca CPRR vo výške 30,- eur Cena stanovená na základe prieskumu 
ponúk na internete.    
Paušálny poplatok za mobilné služby vo výške 15,- eur pre  jedného zamestnanca CPRR.2 
zamestnanci 15,- eur x 24 mesiacov = 360,- eur. Cena stanovená na základe prieskumu ponúk na 
internete.

Predpokladané výdavky na poštovné: 20,- eur / mesiac. Spolu výdavky na rok 240,- eur.

Celkom
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NÁZOV PRIJÍMATEĽA :  Príloha č. 2

Účel regionálneho príspevku: 

úhrada výdavkov spojených so zabezpečením aktivít, prevádzky a vybavenia Centra podpory rozvoja okresu Lučenec, v súlade s Akčným plánom okresu Lučenec, aktivita A.2.1 
Vytvorenie a aktivity centra projektovej podpory a prípravy projektov

Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Lučenec o.z.

Kancelársky spotrebný materiál súbor 1 1 800,00 € 1 800,00 €

Celkom 1 800,00 €

5. Výdavky na dopravu a služby

Služby spojené s realizáciou odborných podujatí súbor 1 2 000,00 € 2 000,00 €

Prenájom priestoru - 2 kancelárií mesiac 12 202,00 € 2 424,00 €

Bezpečnostný software ks 3 50,00 € 150,00 €

Diaľničná známka pre motorové vozidlo rok 1 50,00 € 50,00 €

Výdavky na prevádzku motorového vozidla súbor 1 3 000,00 € 3 000,00 €

Kurz - Projektové riadenie osoba 3 70,00 € 210,00 €

Povinné zmluvné poistenie vozidla služba 1 150,00 € 150,00 €

Audit účtovníctva služba 1 1 000,00 € 1 000,00 €

Stravné pre zamestnancov CPRR osoba 3 442,75 € 1 328,25 €

Výdavky na parkovanie rok 1 26,56 € 26,56 €

10 338,81 €

Hosting a doména rok 1 150,00 € 150,00 €

150,00 €

75 729,00 €

Prevádzka domény CPRR za účelom prezentovania jeho činnosti a informovania. Cena stanovená 
prieskumom ponúk na internete.

Výdavky na audit účtovníctva - potreba vykonania  organizácii vyplýva zo zákona. Cena 
stanovená na základe prieskumu trhu.

Výdavky súvisiace s prevádzkou motorového vozidla -zabezpečenie ročnej diaľničnej známky 
1rok/50,- eur.

Kurz - Projektové riadenie pre 3 zamestnancov CPRR. Kurz je zameraný na praktické skúsenosti, 
odporúčané postupy a kritické chyby, ktoré sa často objavujú v projektovej praxi. Cena stanovená 
na základe prieskumu trhu. 

Štandardný kancelársky balík k 3 ks PC pre zamestnancov a expertov centra vrátane antivírového 
programu  3ks x 50,- eur v celkovej sume 150,- eur. Cena stanovená prieskumom trhu na 
internete.

Výdavky na spotrebný kancelársky materiál (napr. tonery, euroobaly, poštové obálky, zakladače, 
diáre, kalendáre, odborná literatúra, kartotéky, kancelársky papier, drobný spotrebný materiál - 
spinky, perá, ceruzky, guma, pravítko, zošívačka, rozšívačka, spony, bielitko, lepiaca páska, 
obojstranná lepiaca páska, nožnice a podobne) pre personál do priestorov CPRR. Ceny sú určené 
na základe internetového prieskumu a podľa plánovanej spotreby na celý rok. Priemerné mesačné 
výdavky 150,- eur. Ceny stanovené na základe prieskumu trhu.

4. Výdavky na materiál a tovary

Výdavky na organizovanie 4 odborných- tematických podujatia na podporu sieťovania a 
budovania partnerstiev medzi subjektmi územnej spolupráce, podnikateľmi a inštitúciami. 
Náklady predstavujú organizačné a technické zabezpečenie podujatia a občerstvenie resp. stravné 
pre účastníkov (max. do výšky 5,- eur/osoba). 4 podujatia x 500,- eur/podujatie. Cena stanovená 
na základe prieskumu trhu.

Celkom

6. Iné oprávnené bežné výdavky

Pohonné hmoty, aktuálna cena PHM krát priemerná spotreba auta podľa technického preukazu a 
najazdené km, bežná údržba vozidla. Predpokladané najazdené km za mesiac cca 1500. 
Priemerné mesačné výdavky = 250,- eur.

Neprenosná parkovacia karta - Mesto Lučenec 1 rok 26,56 eur v zmysle platného cenníka.

Povinné zmluvné poistenie motorového vozidla  CPRR 150,- eur/rok.

V roku 2019 fond pracovného času bez sviatkov predstavuje 250 dní . Počítame s čerpaním 
dovolenky v priemere 20 dní/ zamestnanec t.j. 1 zamestnanec odpracuje ročne 230 dní. Výpočet 
ceny stravného: 230 pracovných dní x 1,925 eur (príspevok zamestnávateľa vrátene poplatkov) x 
3 zamestnancov = 1 328,25 eur.

Celkom

Spolu (bežné výdavky)

Výdavky na prenájom priestorov CPRR - 2 kancelárií - 202,- eur / mesiac. za 12 mesiacov spolu 
2 424,- eur. Výdavky na prenájom priestorov sú spolu s nákladmi na prevádzku. Cena prenájmu 
nebytových priestorov je stanovená v zmysle „Zásad hospodárenia  s majetkom Mesta Lučenec“, 
ktoré boli schválené mestským zastupiteľstvom v Lučenci.
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NÁZOV PRIJÍMATEĽA :  Príloha č. 2

Účel regionálneho príspevku: 

úhrada výdavkov spojených so zabezpečením aktivít, prevádzky a vybavenia Centra podpory rozvoja okresu Lučenec, v súlade s Akčným plánom okresu Lučenec, aktivita A.2.1 
Vytvorenie a aktivity centra projektovej podpory a prípravy projektov

Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Lučenec o.z.

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €

75 729,00 €

Vysvetlivky:

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA:  Ing. Vladimír Mužila

MIESTO A DÁTUM: Lučenec OTLAČOK PEČIATKY A PODPIS:

Počet jednotiek Oprávnené výdavky spolu

Celkom

Kapitálové výdavky

Typ výdavku Merná jednotka komentár k rozpočtu

1. Výdavky na nákup strojov, prístrojov a zariadení, techniky a náradia

Celkom

2. Výdavky na nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov

Cena za jednotku

3. Výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu

Celkom

5. Výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu 

Celkom

6. Iné oprávnené kapitálové výdavky

Celkom

Spolu (kapitálové výdavky)

SPOLU (bežné + kapitálové výdavky)

V stĺpci "merná jednotka" sa uvádza napríklad: hodina, kus, tona, počet km a podobne.
Ceny sa uvádzajú vrátane DPH.

4. Výdavky na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia

Celkom
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NÁZOV PRIJÍMATEĽA :  Príloha č. 3

Účel regionálneho príspevku: 

Riaditeľ kancelárie mesiac 12 1 600,00 € 19 200,00 €

Odborný pracovník mesiac 12 1 300,00 € 15 600,00 €

Administratívny pracovník, účtovní mesiac 12 1 000,00 € 12 000,00 €

Dohody o vykonaní práce hodina 900 15,00 € 13 500,00 €

60 300,00 €

Cestovné výdavky rok 1 2 000,19 € 2 000,19 €

2 000,19 €

Telekomunikačné služby (mobilný paušál vrátane 
dátových služieb)-riaditeľ

mesiac 12 30,00 € 360,00 €

Telekomunikačné služby (mobilný paušál)-
zamestnanci

mesiac 12 15,00 € 360,00 €

Telekomunikačné služby (dátové pripojenie) mesiac 12 15,00 € 180,00 €

Poštovné rok 1 240,00 € 240,00 €

Telekomunikačné služby - internetové pripojenie pre CPRR. Cena stanovená na základe prieskumu 
ponúk na internete.    

Paušálny poplatok za mobilné služby vo výške 15,- eur pre  jedného zamestnanca CPRR.2 zamestnanci 
15,- eur x 24 mesiacov = 360,- eur. Cena stanovená na základe prieskumu ponúk na internete.

Predpokladané výdavky na poštovné: 20,- eur/ mesiac. Spolu výdavky na rok 240,- eur.

2. Cestovné výdavky a cestovné náhrady

3. Výdavky na energie, vodu, komunikácie

Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Lučenec o.z.

ŠTRUKTÚROVANÝ ROZPOČET na rok 2020

Regionálny príspevok z Úradu vlády Slovenskej republiky
Bežné výdavky

úhrada výdavkov spojených so zabezpečením aktivít, prevádzky a vybavenia Centra podpory rozvoja okresu Lučenec, v súlade s Akčným plánom okresu Lučenec, aktivita A.2.1 Vytvorenie 
a aktivity centra projektovej podpory a prípravy projektov

Typ výdavku Merná jednotka Počet jednotiek Cena za jednotku Oprávnené výdavky spolu komentár k rozpočtu

1. Osobné výdavky
CCP (hrubá mzda a odvody zamestnávateľa vo výške 35,2%) pre zamestnanca CPRR. Zamestnanec je v 
pracovnom pomere v zmysle zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce. Zabezpečuje organizačné, 
personálne, technické a finančné riadenie činnosti centra. Riadi všetky aktivity CPRR za účelom plnenia 
úloh v súlade so schválenou žiadosťou o RP. Vykonáva odborné aktivity centra. 1x osoba x 12 mesiacov 
x 1 600,- eur. Celkovo 19 200,- eur ročne.

Celkom

CCP (hrubá mzda a odvody zamestnávateľa vo výške 35,2%) pre zamestnanca CPRR. Zamestnanec je v 
pracovnom pomere v zmysle Zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce. Odborný zamestnanec 
zabezpečí hlavne odborné aktivity  centra v súlade so schválenou žiadosťou o RP (metodická, 
koordinačná, mediálna a komunikačná podpora a pod.) a iné úkony podľa pokynov nadriadeného. 
Celkovo 15 600,- eur.

CCP (hrubá mzda a odvody zamestnávateľa vo výške 35,2%) pre zamestnanca CPRR. Zamestnanec je v 
pracovnom pomere v zmysle Zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce.  Bude zodpovedný  za  
účtovníctvo, administratívne činnosti centra a iné úkony podľa pokynov nadriadeného. Celkovo 12  000,- 
eur.

Odmeny pre 4 expertov zamestnaných na dohodu o vykonaní práce s celkovým počtom odpracovaných 
hodín 900 hod x 15,- eur (CCP vrátane odvodov 35,2%) =  CCP 13 500,- eur. Experti budú pôsobiť 
hlavne v nasledovných oblastiach: marketing a propagácie regiónu, finančný manažment rozvojových 
aktivít. Okruh činnosti expertov sa počas realizácie projektu prispôsobí k aktuálnym potrebám činnosti 
CPRR.

Cestovné náhrady pri tuzemských a zahraničných (cezhraničná spolupráca) pracovných cestách v zmysle 
Zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách pre zamestnancov a expertov (zamestnancov centra) 
pre celý rok. Využitie v prípade, že využitie služobného vozidla bude nerentabilné. 

Celkom

Mobilný paušál pre zamestnanca CPRR vo výške 30,- eur Cena stanovená na základe prieskumu ponúk 
na internete.    

Strana 9



NÁZOV PRIJÍMATEĽA :  Príloha č. 3

Účel regionálneho príspevku: 

Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Lučenec o.z.

úhrada výdavkov spojených so zabezpečením aktivít, prevádzky a vybavenia Centra podpory rozvoja okresu Lučenec, v súlade s Akčným plánom okresu Lučenec, aktivita A.2.1 Vytvorenie 
a aktivity centra projektovej podpory a prípravy projektov

1 140,00 €

Kancelársky spotrebný materiál súbor 1 1 800,00 € 1 800,00 €

1 800,00 €

Služby spojené s realizáciou odborných podujatí súbor 1 2 000,00 € 2 000,00 €

Prenájom priestoru - 2 kancelárií mesiac 12 202,00 € 2 424,00 €

Bezpečnostný software ks 3 50,00 € 150,00 €

Diaľničná známka pre motorové vozidlo rok 1 50,00 € 50,00 €

Výdavky na prevádzku motorového vozidla súbor 1 3 000,00 € 3 000,00 €

Povinné zmluvné poistenie vozidla služba 1 150,00 € 150,00 €

Školenie zamestnancov v oblasti BOZP osoba 1 20,00 € 60,00 €

Audit účtovníctva služba 1 1 000,00 € 1 000,00 €

Výdavky na parkovanie rok 1 26,56 € 26,56 €

Stravné pre zamestnancov CPRR osoba 3 442,75 € 1 328,25 €

10 188,81 €

4. Výdavky na materiál a tovary 

Povinné zmluvné poistenie motorového vozidla CPRR 150,- eur/rok.

Výdavky na audit účtovníctva - potreba vykonania  organizácii vyplýva zo zákona. Cena stanovená na 
základe prieskumu trhu.

V roku 2020 fond pracovného času bez sviatkov predstavuje 251 dní . Počítame s čerpaním dovolenky v 
priemere 20 dní/ zamestnanec t.j. 1 zamestnanec odpracuje ročne 230 dní. Výpočet ceny stravného: 230 
pracovných dní x 1,925 eur (príspevok zamestnávateľa vrátene poplatkov) x 3 zamestnancov = 1 328,25 
eur.

Výdavky súvisiace s prevádzkou motorového vozidla -zabezpečenie ročnej diaľničnej známky 1rok/50,- 
eur.

Neprenosná parkovacia karta - Mesto Lučenec 1 rok 26,56,- eur v zmysle platného cenníka.

Celkom

5. Výdavky na dopravu a služby

Povinné školenie zamestnanca v oblasti BOZP. Cena stanovená na základe prieskumu trhu. Traja 
zamestnanci 20,-eur x 3 = 60,- eur.

Výdavky na spotrebný kancelársky materiál (napr. tonery, euroobaly, poštové obálky, zakladače, diáre, 
kalendáre, odborná literatúra, kartotéky, kancelársky papier, drobný spotrebný materiál - spinky, perá, 
ceruzky, guma, pravítko, zošívačka, rozšívačka, spony, bielitko, lepiaca páska, obojstranná lepiaca 
páska, nožnice a podobne) pre personál do priestorov CPRR. Ceny sú určené na základe internetového 
prieskumu a podľa plánovanej spotreby na celý rok. Priemerné mesačné výdavky 150,- eur. Ceny 
stanovené na základe prieskumu trhu.       

Štandardný kancelársky balík k 3 ks PC pre zamestnancov a expertov centra vrátane antivírového 
programu  3ks x 50,- eur v celkovej sume 150,- eur. Cena stanovená prieskumom trhu na internete.

Celkom

Pohonné hmoty, aktuálna cena PHM krát priemerná spotreba auta podľa technického preukazu a 
najazdené km, bežná údržba vozidla. Predpokladané najazdené km za mesiac cca 1500. Priemerné 
mesačné výdavky = 250,- eur.

Výdavky na organizovanie 4 odborných- tematických podujatí na podporu sieťovania a budovania 
partnerstiev medzi subjektmi územnej spolupráce, podnikateľmi a inštitúciami. Náklady predstavujú 
organizačné a technické zabezpečenie podujatia a občerstvenie resp. stravné pre účastníkov (max. do 
výšky 5,- eur/osoba). 4 podujatia x 500,- eur/podujatie. Cena stanovená na základe prieskumu trhu.

Celkom

Výdavky na prenájom priestorov CPRR - 2 kancelárií - 202,- eur / mesiac. za 12 mesiacov spolu 2 424,- 
eur. Výdavky na prenájom priestorov sú spolu s nákladmi na prevádzku. Cena prenájmu nebytových 
priestorov je stanovená v zmysle „Zásad hospodárenia  s majetkom Mesta Lučenec“, ktoré boli 
schválené mestským zastupiteľstvom v Lučenci.
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NÁZOV PRIJÍMATEĽA :  Príloha č. 3

Účel regionálneho príspevku: 

Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Lučenec o.z.

úhrada výdavkov spojených so zabezpečením aktivít, prevádzky a vybavenia Centra podpory rozvoja okresu Lučenec, v súlade s Akčným plánom okresu Lučenec, aktivita A.2.1 Vytvorenie 
a aktivity centra projektovej podpory a prípravy projektov

Hosting a doména rok 1 150,00 € 150,00 €

150,00 €

75 579,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €

75 579,00 €

Vysvetlivky:

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA:  Ing. Vladimír Mužila

MIESTO A DÁTUM: Lučenec OTLAČOK PEČIATKY A PODPIS:

6. Iné oprávnené bežné výdavky
Prevádzka domény CPRR za účelom prezentovania jeho činnosti a informovania. Cena stanovená 
prieskumom ponúk na internete.

Celkom

Spolu (bežné výdavky)

Kapitálové výdavky

Typ výdavku Merná jednotka Počet jednotiek Cena za jednotku Oprávnené výdavky spolu komentár k rozpočtu

1. Výdavky na nákup strojov, prístrojov a zariadení, techniky a náradia

Celkom

2. Výdavky na nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov

5. Výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu 

Celkom

3. Výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu

Celkom

Celkom

6. Iné oprávnené kapitálové výdavky

Celkom

Spolu (kapitálové výdavky)

SPOLU (bežné + kapitálové výdavky)

V stĺpci "merná jednotka" sa uvádza napríklad: hodina, kus, tona, počet km a podobne.
Ceny sa uvádzajú vrátane DPH.

4. Výdavky na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia

Celkom
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