Zápisnica o hlasovaní „per rollam“ č. 12/2018
k predloženej žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku č. 071/2017/RS
Predložený návrh žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku č. 071/2017/RS bol odoslaný
elektronicky všetkým členom Rady pre rozvoj okresu Rimavská Sobota na hlasovanie formou
„per rollam“ dňa 20. februára 2018. Hlasovanie bolo ukončené 27. februára 2018.
Dňa 28. februára 2018 sa vykonalo spočítanie výsledkov hlasovania a konštatujeme, že
hlasovania sa zúčastnilo 14 členov Rady pre rozvoj okresu Rimavská Sobota, z celkového počtu
18 členov Rady pre rozvoj okresu Rimavská Sobota. Rokovanie formou písomnej procedúry
bolo uznášaniaschopné.
V rámci hlasovania „per rollam“ neboli vznesené pripomienky.
Členovia Rady pre rozvoj okresu Rimavská Sobota Michal Bagačka a Miroslava Vargová 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. 071/2017/RS.
Informácia o tom, ako jednotliví členovia Rady hlasovali:
Meno a priezvisko člena Rady
Ivan Ivančin
Peter Krajňák
Vojtech Ferencz
Gabriel Csicsai
Adrián Jenčo
Branislav Ondruš
Peter Ďurček
Norbert Kurilla
Štefan Domonkos
Mgr. Csaba Csízi
Michal Bagačka
Gabriel Mihályi
Peter Mináč
Marián Štúrik
Andrej Boros
Radovan Ceglédy
Miroslava Vargová
František Tóth

Spôsob hlasovania
schvaľujem
schvaľujem
schvaľujem

schvaľujem
schvaľujem
schvaľujem
schvaľujem
vylúčený
schvaľujem
schvaľujem
schvaľujem
schvaľujem
vylúčená
schvaľujem

V hlasovaní „per rollam“ bolo prijaté nasledovné stanovisko:
Stanovisko č. 12/2018 k žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku č. 071/2017/RS
Rada pre rozvoj okresu Rimavská Sobota SCHVAĽUJE žiadosť o poskytnutie regionálneho
príspevku č. 071/2017/RS, ktorej predmetom je vypracovanie projektovej dokumentácie pre
vydanie stavebného povolenia na rekonštrukciu Petrivaldského vily v Hnúšti.
Hlasovanie „per rollam“:
Počet členov Rady pre rozvoj okresu Rimavská Sobota
Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania „per rollam“
Z toho: pre
proti
zdržali sa hlasovania
hlasovali po stanovenom termíne alebo v neplatnej forme
vylúčení z hlasovania
Počet členov, ktorí sa nezúčastnili hlasovania „per rollam“

18
14
12
0
0
0
2
4

Platnosť hlasovania „per rollam“ potvrdzuje svojim podpisom:
V Bratislave dňa 28. februára 2018
Zapísala: Narcisa Kolačkovská
Dňa ................

SCHVAĽUJEM – NESCHVAĽUJEM
Csaba Csízi
tajomník Rady pre rozvoj okresu
Rimavská Sobota

Dňa ................

SCHVAĽUJEM – NESCHVAĽUJEM
Ing. Ivan Ivančin
predseda Rady pre rozvoj okresu
Rimavská Sobota

Prílohy:
1. Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku č. 071/2017/RS

Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku
A. Identifikácia žiadateľa
Názov žiadateľa:
Právna forma:
Registrácia:
Sídlo:
Okres:

Mesto Hnúšťa
mesto
-

Štatutárny orgán:
Kontaktné údaje
žiadateľa
(e-mail a tel.):
Kontaktná osoba
(e-mail a tel.):
IČO:
DIČ:

Mgr. Michal Bagačka - primátor

Bankové spojenie:
Číslo účtu IBAN:

Prima Banka Slovensko, a.s.

Francisciho 74, 981 01 Hnúšťa
Rimavská Sobota

primator@hnusta.sk, 047 2028821

Ing. Oľga Maciaková, prednostka mestského úradu (+421 905 791 208,
maciakova@hnusta.org )
00318744
2021230156
SK07 5600 0000 0020 0329 7021

B. Identifikácia opatrenia
D: Zvýšenie investícií do rozvoja technickej a sociálnej infraštruktúry,
Prioritná oblasť:
zlepšenie atraktivity územia a kvality služieb
10. Podpora prípravy územia pre bytovú výstavbu (majetková, technická a
Opatrenie/podopatrenie:
infraštruktúrna) a investície spojené s tvorbou pracovných príležitostí
Úhrada výdavkov spojených s vypracovaním projektovej dokumentácie pre
vydanie stavebného povolenia na rekonštrukciu Petrivaldského vily - Národnej
kultúrnej pamiatky, v súlade s opatrením č. 10. Akčného plánu okresu Rimavská
Účel RP:
Sobota: Podpora prípravy územia pre bytovú výstavbu (majetková, technická a
infraštruktúrna) a investície spojené s tvorbou pracovných príležitostí.
Miesto realizácie:
Mesto Hnúšťa
Doba realizácie:
december 2017 – september 2018
C. Harmonogram poskytnutia RP žiadateľovi (v EUR)
2017
2018
2019
2020
Spolu
Bežné
výdavky
Kapitálové
výdavky
Spolu

0

0

0

0

0

0

24 000 €

0

0

24 000 €

0

24 000 €

0

24 000 €
0
D. Stručný popis projektu(max. 200 slov)

Účelom tejto žiadosti je získať príspevok na vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie
pre rekonštrukciu Petrivaldského vily – národnej kultúrnej pamiatky. Projektová dokumentácia bude slúžiť
ako povinná príloha k žiadosti o NFP z finančných nástrojov Ministerstva kultúry na financovanie obnovy
a reštaurovania kultúrnych pamiatok, žiadosti o NFP z Grantov EHP a Nórska a v rámci plánovanej výzvy
Miestnej akčnej skupiny Malohont (MAS Malohont).Výdavky, ktoré sú predmetom Žiadosti o regionálny
príspevok, nebudú predmetom uvedených žiadostí o fin. prostriedky na realizáciu samotnej rekonštrukcie.
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Mesto sa usiluje o záchranu Petrivaldského vily – národnej kultúrnej pamiatky č. 11262, ktorá je vplyvom
poveternostných podmienok a najmä dažďa značne poškodená, nakoľko sa objekt už niekoľko rokov
nevyužíva a nevykuruje. Po rekonštrukcii vznikne v objekte múzeum rodáka J.F. Rimavského a 24 ďalších
literátov regiónu a presťahuje sa sem prevádzka Turistického informačného centra (TIC), ktoré prevádzkuje
Mestské kultúrne stredisko ako príspevková organizácia mesta Hnúšťa.
Predmetný objekt sa nachádza na Hlavnej ulici (takmer v centre mesta) a je vo vlastníctve mesta, zapísaný na
liste vlastníctva č. 1392, parcela č. 375/3. V meste Hnúšťa sa nachádzajú ešte ďalšie 2 múzeá – Múzeum
socialistických kuriozít a Múzeum histórie priemyslu.
Mesto plánuje vytvoriť 2 pracovné miesta na prevádzku múzea a TIC. Pracovné miesta budú obsadené na
základe riadneho výberového konania.
Plánované náklady na spracovanie projektovej dokumentácie sú vo výške 24 000 EUR. Konečná cena, ako aj
zhotoviteľ projektovej dokumentácie bude určená procesom verejného obstarávania v súlade so zákonom č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
E. Detailný popis realizácie projektu v jednotlivých rokoch
Mesto Hnúšťa patrí do oblasti, ktorú pokrýva Miestna akčná skupina Malohont (MAS Malohont) a
rekonštrukcia Petrivaldského vily je v súlade so stratégiou CLLD pre tento región a jej prioritou č. 3 Región
príťažlivý pre návštevníkov. Predmetom tretej priority je podpora aktivít smerujúcich k zvýšeniu príťažlivosti
regiónu v oblasti cestovného ruchu. Zameranie podpory tretej priority má význam nielen z hľadiska zvýšenia
návštevnosti územia MAS Malohont, ale aj z hľadiska tvorby pridanej hodnoty, pracovných miest a rozvoja
ďalších nadväzujúcich služieb.
Na území MAS Malohont sa nachádza spolu 65 národných kultúrnych pamiatok zapísaných v Ústrednom
zozname pamiatkového fondu SR, ktoré sú lokalizované v 28 obciach. Pozostávajú z 85 pamiatkových
objektov a väčšinu z nich tvoria kostoly, pamätné hroby, pomníky, tabule, kaštiele, ľudové domy, parky a
mlyn. Celkovo sa na tomto území nachádzajú 3 miestne múzeá a 6 pamätných izieb.
Petrivaldského vila bola postavená v rozmedzí rokov 1910-1920 v doznievajúcom secesnom slohu s prvkami
historizmu a je veľmi hodnotným dokladom vývoja architektúry malého mesta v prvej tretine 20.storočia. Vila
sa nachádza na Hlavnej ulici (takmer v centre mesta) a je vo vlastníctve mesta, zapísaná na liste vlastníctva č.
1392, parcela č. 375.
Budova je dlhšiu dobu nevyužívaná, nevykurovaná a značne poškodená vlhkosťou, spôsobenou dažďovou
vodou. Nefunkčné, resp. neexistujúce dažďové odkvapy a dažďové zvody, poškodené strešné krytiny,
spôsobili značné zvlhnutie a zvetranie vonkajších a aj vnútorných stien objektu, čo má za následok opadanie
vonkajších tehlových obkladov, vonkajších a vnútorných omietok. Zatekanie dažďovej vody do interiérov,
spôsobilo statické poškodenie vnútorného dreveného schodiska a stropných konštrukcií.
Dažďovou vodou sú poškodené všetky profilované rímsy (oplechovania ríms sú skorodované, resp. opadané),
profilované šambrámy lemujúce okenné otvory, reštaurátorské výzdoby. Za hranicou životnosti sú všetky
pôvodné drevené okenné výplne, vonkajšie vstupné dvere a aj vnútorné výplne dverných otvorov.
Vo veľmi zlom technickom stave sú aj asfaltové vnútroareálové spevnené plochy, spôsobené neodvádzaním
dažďovej vody do kanalizácie.
Cieľom rekonštrukcie je zlepšenie technického stavu a prinavrátenie pôvodného architektonického výrazu
objektu, čo vyžaduje prispôsobenie rekonštrukciou aj budovu prístavby vo dvore, priestorové dotvorenie
dvorného traktu, najmä jeho parkové úpravy a oplotenie.
Renovácia pôvodného objektu zahrňuje výmenu vnútorných omietok s povrchovou úpravou hladkej stierky,
výmenu podláh, okien, inštalovanie ústredného kúrenia, vybudovanie nového interiérového schodišťa,
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výmenu krytiny za medenú, opravu fasád, nové riešenie parkových úprav včítane prvkov drobnej architektúry,
osvetlenia a symbolické oplotenie.
Účelom tejto žiadosti je získať príspevok na vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného
povolenia na rekonštrukciu Petrivaldského vily – národnej kultúrnej pamiatky. Samotná projektová
dokumentácie musí byť na základe rozhodnutia Pamiatkového úradu doplnená o prípravnú dokumentáciu v
rozsahu: zameranie objektu, architektonicko-historický výskum, umelecko-historický výskum, statické
posúdenie objektu, reštaurátorský výskum exteriéru a interiéru objektu.
V roku 2016 Komisia podnikateľskej činnosti, správy majetku mesta, obchodu a služieb a regionálnej politiky
pri Mestskom zastupiteľstve v Hnúšti vykonala prieskum verejnej mienky, ktorej cieľom bolo získať podnety
a názory od obyvateľov, rodákov a priaznivcov mesta Hnúšťa na využitie Petrivaldského vily po jej
rekonštrukcii a získať podklady pre zadanie k spracovaniu projektovej dokumentácie potrebnej k
rekonštrukcii. Najčastejšou odpoveďou bolo zriadenie múzea resp. pamätnej izby; následne kaviareň
(kaviareň nebude zriadená v zrekonštruovaných priestoroch) a turistické informačné centrum.

Zrekonštruovaný objekt vily bude slúžiť ako stála expozícia literárneho múzea, pamätná izba J. F. Rimavského
a TIC. Je potrebné, aby sa v meste vytvoril kultúrno-spoločenský stánok, ktorý by bol súčasťou programovej
náplne návštevníkov, ktorý by ich oboznamoval s tak významnou osobnosťou slovenskej histórie, akou
nesporne Janko Francisci Rimavský bol a zriadilo sa TIC mesta Hnúšťa a jeho okolia, ktoré by informovalo
obyvateľov a návštevníkov o historických a kultúrnych hodnotách regiónu, ako aj o kultúrnych aktivitách,
ktoré sa v meste a jeho okolí plánujú.
Mesto postráda v celej doline inštitúciu, ktorá by svojou pedagogickou a výchovnou náplňou dopĺňala školy,
ktoré sa venujú výchove mládeže a slúžila by ako doplnková možnosť výučby literatúry a slovenských dejín
národovcov.
V roku 2016 Mestské - kultúrne stredisko (ako príspevková organizácia mesta) zriadilo kanceláriu TIC na
podporu informovanosti o aktivitách v cestovnom ruchu a propagáciu podujatí. V súčasnosti sa kancelária
TIC nachádza v budove Mestského kultúrneho strediska (MsKS) a slúži predovšetkým na poskytovanie
informácií pre návštevníkov regiónu ako aj pre miestne obyvateľstvo. Jednou z úloh TIC je počas letnej sezóny
aj sprostredkovanie CYKLOBUSu a požičanie bicyklov a výstroja pre návštevníkov (počas mesiacov apríl –
október) a v budúcnosti sa počíta aj s predajom regionálnych produktov. Prehľad využívania tejto služby ako
aj prípadné príjmy je možné odhadnúť na základe zoznamu účastníkov z jednotlivých trás, prehľadov
návštevnosti a počtu prepravených osôb z vystavenej faktúry za prepravu. TIC zamestnáva jedného
zamestnanca sezónne (letná sezóna) cez projekt ÚPSVaR - §54. Neskôr sa plánuje s priradením aj ďalších
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funkcií v rámci múzea a zamestnaním uchádzača na plný pracovný úväzok. Obe aktivity spadajúce do
hospodárskej činnosti sú len doplnkovými aktivitami a ich miera spolu s akoukoľvek inou hospodárskou
činnosťou vykonávanou v zrekonštruovanom objekte nepresiahne 20 % celkovej ročnej kapacity múzea spolu
s TIC. V tomto prípade bude zabezpečené oddelené sledovanie činností alebo rozlíšenie nákladov (napr.
analytickou evidenciou), aby prostredníctvom financovania nehospodárskej činnosti nemohli byť krížovo
financované hospodárske činnosti. Podľa dostupných informácii z Mestského úradu predstavujú aktivity TIC
približne 1% celkových aktivít MSKS. Uvedená skutočnosť predstavuje obligatórnu podmienku, ku ktorej sa
TIC a prevádzkovateľ zrekonštruovaného objektu písomne zaviaže a ktorej plnenie bude mestom pravidelne
kontrolované a predkladané poskytovateľovi v rámci vyúčtovania za kalendárny rok v zmysle zmluvy o
poskytnutí regionálneho príspevku. V prípade ak by hospodárska činnosť (uvedená alebo aj akákoľvek iná)
bola vyššia ako 20 % je žiadateľ povinný vrátiť regionálny príspevok v plnej výške.
Prevádzkovateľom zrekonštruovanej budovy ako aj zriadených inštitúcií (Múzeum a TIC) bude mesto
Hnúšťa, resp. jeho organizácie. Múzeum a TIC bude prístupné širokej verejnosti, bude v prevádzke v čase
9:00 – 17:00 každý pracovný deň a počas letnej sezóny aj v sobotu v čase 10:00 – 14:00. Pracovníkov TIC
bude možné kontaktovať aj mimo otváracích hodín na telefónnom čísle, ktoré bude zverejnené na dverách
TIC. V prípade oslovenia pracovníkov v súvislosti s hospodárskou činnosťou sa bude táto činnosť zarátavať
do stanoveného limitu 20%.
Vstupné do múzea bude slúžiť na pokrytie časti prevádzkových nákladov, približne 8,7% nákladov na
prevádzku múzea a TIC a cca 2% z činnosti MsKS (cca 2000 návštevníkov ročne a vstupné v hodnote 1
€).Mesto Hnúšťa odhaduje prevádzku samotnej budovy Petrivaldského vily na 23 000 € ročne (teplo, vodné,
stočné, energie, kancelárske potreby, ....). Vstupné do múzea plánuje stanoviť na 1 € (nehospodárska činnosť),
informácie poskytované v TIC sú bezplatné (informačná služba).

Žiadosť a aktivity opísané v žiadosti sú v súlade s opatrením č. 10. Akčného plánu okresu Rimavská Sobota:
Podpora prípravy územia pre bytovú výstavbu (majetková, technická a infraštruktúrna) a investície spojené
s tvorbou pracovných príležitostí.
Ciele navrhovaných aktivít:
· získať podklady potrebné pre spracovanie žiadosti o NFP na rekonštrukciu objektu
· záchrana národnej kultúrnej pamiatky
· zvýšiť informovanosť a vzbudiť záujem o históriu regiónu v súlade s prioritou č. 3 stratégie CLLD
MAS Malohont
· zvýšiť atraktivitu regiónu z hľadiska cestovného ruchu
· vytvorenie 2 nových pracovných miest.
Hlavné aktivity financované z regionálneho príspevku :
· príprava a realizácia procesu verejného obstarávanie,
· vypracovanie projektovej dokumentácie k investičnému projektu
Časový postup aktivít:
2017
V roku 2017 mesto vypísalo verejné obstarávanie na dodávateľa projektovej dokumentácie a následne víťaza
poverí realizáciou.
2018
Odovzdanie hotovej dokumentácie predpokladáme v prvej polovici roka 2018.
Následne bude pripravená Žiadosť o NFP z finančných nástrojov Ministerstva kultúry na financovanie
obnovy a reštaurovania kultúrnych pamiatok, žiadosti o NFP z Grantov EHP a Nórska a v rámci plánovanej
výzvy MAS Malohont.
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F. Popis aktivít projektu v jednotkách a merateľných ukazovateľoch
Aktivity za rok 2017
Merateľný ukazovateľ a jednotka
Vypísanie verejného obstarávania na dodávateľa PD
Vyhlásené VO

Aktivity za rok 2018
Podpis zmluvy s dodávateľom PD
Spracovanie PD pre stavebné povolenie

Merateľný ukazovateľ a jednotka
Zmluva
Projektová dokumentácia pre SP

Aktivity za rok 2019

Merateľný ukazovateľ a jednotka

Aktivity za rok 2020

Merateľný ukazovateľ a jednotka

G. Previazanie na ďalšie opatrenia Akčného plánu
Táto aktivita nadväzuje na opatrenie č. 15 Akčného plánu okresu Rimavská Sobota: Projekty zlepšenia
kvality a dostupnosti verejných služieb - 15.3 Podpora atraktívnosti okresu pre cestovný ruch
a zamestnanosti prostredníctvom obnovy, rekonštrukcie a skvalitnenie kultúrno-historických pamiatok a
architektúry okresu pre účely cestovného ruchu

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 Hnúšti, dňa 7. 11. 2017

Odtlačok pečiatky žiadateľa

Podpis štatutárneho orgánu žiadateľa
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NÁZOV PRIJÍMATEĽA :

Mesto Hnúšťa

Účel regionálneho príspevku:

úhrada výdavkov spojených s vypracovaním projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia na rekonštrukciu Petrivaldského vily - Národnej kultúrnej
pamiatky, v súlade s opatrením č. 10. Akčného plánu okresu Rimavská Sobota: Podpora prípravy územia pre bytovú výstavbu (majetková, technická a infraštruktúrna)
a investície spojené s tvorbou pracovných príležitostí

Príloha č. 1

ŠTRUKTÚROVANÝ ROZPOČET na rok 2018
Regionálny príspevok z Úradu vlády Slovenskej republiky
Bežné výdavky
Typ výdavku

Merná jednotka

Počet jednotiek

Cena za jednotku

Oprávnené výdavky spolu

1. Osobné výdavky
0,00 €
0,00 €

Celkom

2. Cestovné výdavky a cestovné náhrady
0,00 €
0,00 €

Celkom

3. Výdavky na energie, vodu, komunikácie
0,00 €
0,00 €

Celkom

4. Výdavky na materiál a tovary
0,00 €
0,00 €

Celkom

5. Výdavky na dopravu a služby
0,00 €
0,00 €

Celkom

6. Iné oprávnené bežné výdavky
0,00 €
0,00 €

Celkom

Spolu (bežné výdavky)

0,00 €
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komentár k rozpočtu

NÁZOV PRIJÍMATEĽA :

Mesto Hnúšťa

Účel regionálneho príspevku:

úhrada výdavkov spojených s vypracovaním projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia na rekonštrukciu Petrivaldského vily - Národnej kultúrnej
pamiatky, v súlade s opatrením č. 10. Akčného plánu okresu Rimavská Sobota: Podpora prípravy územia pre bytovú výstavbu (majetková, technická a infraštruktúrna)
a investície spojené s tvorbou pracovných príležitostí

Príloha č. 1

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
0,00 €
0,00 €

Celkom

2. Výdavky na nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov
0,00 €
0,00 €

Celkom

3. Výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu

Projektová dokumentácia na stavebné povolenie

dokumentácia

1

24 000,00 €

Celkom

Náklady na spracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie
stavebného povolenia na rekonštrukciu Petrivaldského vily. projektová
dokumentácie musí byť na základe rozhodnutia Pamiatkového úradu
doplnená o prípravnú dokumentáciu v rozsahu: zameranie objektu,
24 000,00 € architektonicko-historický výskum, umelecko-historický výskum, statické
posúdenie objektu, reštaurátorský výskum exteriéru a interiéru objektu.
Náklady boli stanovené na základe údajov a informácií o zákazkách na
porovnateľný predmet zákazky.
24 000,00 €

4. Výdavky na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia
0,00 €
0,00 €

Celkom

5. Výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu
0,00 €
0,00 €

Celkom

6. Iné oprávnené kapitálové výdavky
0,00 €
0,00 €

Celkom

Spolu (kapitálové výdavky)

24 000,00 €

24 000,00 €

SPOLU (bežné + kapitálové výdavky)
Vysvetlivky:
V stĺpci "merná jednotka" sa uvádza napríklad: hodina, kus, tona, počet km a podobne.
Ceny sa uvádzajú vrátane DPH.

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA:

Mgr. Michal Bagačka

MIESTO A DÁTUM:

Hnúšťa

OTLAČOK PEČIATKY A PODPIS:
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NÁZOV PRIJÍMATEĽA :

Účel regionálneho príspevku:

Príloha č. 2

úhrada výdavkov spojených s vypracovaním projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia na rekonštrukciu Petrivaldského vily - Národnej kultúrnej
pamiatky, v súlade s opatrením č. 10. Akčného plánu okresu Rimavská Sobota: Podpora prípravy územia pre bytovú výstavbu (majetková, technická a
infraštruktúrna) a investície spojené s tvorbou pracovných príležitostí
ŠTRUKTÚROVANÝ ROZPOČET na rok 2019

Regionálny príspevok z Úradu vlády Slovenskej republiky
Bežné výdavky
Typ výdavku

Merná jednotka

Počet jednotiek

Cena za jednotku

Oprávnené výdavky spolu

komentár k rozpočtu

1. Osobné výdavky
0,00 €
0,00 €

Celkom

2. Cestovné výdavky a cestovné náhrady
0,00 €
Celkom

0,00 €

3. Výdavky na energie, vodu, komunikácie
0,00 €
0,00 €

Celkom

4. Výdavky na materiál a tovary
0,00 €
0,00 €

Celkom

5. Výdavky na dopravu a služby
0,00 €
0,00 €

Celkom

6. Iné oprávnené bežné výdavky
0,00 €
0,00 €

Celkom

Spolu (bežné výdavky)

0,00 €
Kapitálové výdavky

Typ výdavku

Merná jednotka

Počet jednotiek

Cena za jednotku

Oprávnené výdavky spolu

1. Výdavky na nákup strojov, prístrojov a zariadení, techniky a náradia
0,00 €
0,00 €

Celkom

2. Výdavky na nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov
0,00 €
0,00 €

Celkom

3. Výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu
0,00 €
0,00 €

Celkom

4. Výdavky na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia
0,00 €
0,00 €

Celkom

5. Výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu
0,00 €
0,00 €

Celkom

6. Iné oprávnené kapitálové výdavky
0,00 €
0,00 €

Celkom

Spolu (kapitálové výdavky)

0,00 €

0,00 €

SPOLU (bežné + kapitálové výdavky)
Vysvetlivky:
V stĺpci "merná jednotka" sa uvádza napríklad: hodina, kus, tona, počet km a podobne.
Ceny sa uvádzajú vrátane DPH.

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA:

Mgr. Michal Bagačka

MIESTO A DÁTUM:

Hnúšťa

OTLAČOK PEČIATKY A PODPIS:
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komentár k rozpočtu

NÁZOV PRIJÍMATEĽA :

Mesto Hnúšťa

Účel regionálneho príspevku:

úhrada výdavkov spojených s vypracovaním projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia na rekonštrukciu Petrivaldského vily - Národnej kultúrnej
pamiatky, v súlade s opatrením č. 10. Akčného plánu okresu Rimavská Sobota: Podpora prípravy územia pre bytovú výstavbu (majetková, technická a
infraštruktúrna) a investície spojené s tvorbou pracovných príležitostí

Príloha č. 3

ŠTRUKTÚROVANÝ ROZPOČET na rok 2020
Regionálny príspevok z Úradu vlády Slovenskej republiky
Bežné výdavky
Typ výdavku

Merná jednotka

Počet jednotiek

Cena za jednotku

Oprávnené výdavky spolu

komentár k rozpočtu

1. Osobné výdavky
0,00 €
0,00 €

Celkom

2. Cestovné výdavky a cestovné náhrady
0,00 €
Celkom

0,00 €

3. Výdavky na energie, vodu, komunikácie
0,00 €
0,00 €

Celkom

4. Výdavky na materiál a tovary
0,00 €
0,00 €

Celkom

5. Výdavky na dopravu a služby
0,00 €
0,00 €

Celkom

6. Iné oprávnené bežné výdavky
0,00 €
0,00 €

Celkom

Spolu (bežné výdavky)

0,00 €
Kapitálové výdavky

Typ výdavku

Merná jednotka

Počet jednotiek

Cena za jednotku

Oprávnené výdavky spolu

1. Výdavky na nákup strojov, prístrojov a zariadení, techniky a náradia
0,00 €
0,00 €

Celkom

2. Výdavky na nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov
0,00 €
0,00 €

Celkom

3. Výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu
0,00 €
0,00 €

Celkom

4. Výdavky na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia
0,00 €
0,00 €

Celkom

5. Výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu
0,00 €
0,00 €

Celkom

6. Iné oprávnené kapitálové výdavky
0,00 €
0,00 €

Celkom

Spolu (kapitálové výdavky)

0,00 €

0,00 €

SPOLU (bežné + kapitálové výdavky)
Vysvetlivky:
V stĺpci "merná jednotka" sa uvádza napríklad: hodina, kus, tona, počet km a podobne.
Ceny sa uvádzajú vrátane DPH.

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA:

Mgr. Michal Bagačka

MIESTO A DÁTUM:

Hnúšťa

OTLAČOK PEČIATKY A PODPIS:
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komentár k rozpočtu

